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Kullanım Bilgisi
Takdimci El Kitabı, Power Point formatındaki sunum sırasına göre hazırlanmıştır. Sunumda yer
alan her slaytın görseli ve yanında konuşma metni bulunmaktadır.
Bu el kitabı sadece takdimcilere (sunumu yapacak kişilere) kolaylık sağlaması ve yön göstermesi
amacıyla hazırlanmıştır. Çoğaltılarak okullara dağıtılması amacına yönelik değildir.
Tüm sorularınız için Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Eğitim Yönetimi Bölümü’ne ve Gençlik
Hizmetleri Bölümüne ulaşabilirsiniz.
Seçilecek takdimcilerin Kızılay ile ilgili temel bilgilere ve sunum becerilerine sahip olmasına önem
veriniz.
Lütfen tamamladığınız tüm programları Eğitim Yönetimi Bölümü ve Gençlik Hizmetleri
Müdürlüğü’ne raporlayınız.

Slayt No 1.
“Merhaba çocuklar,
İsmim ……… Kızılay’da …… olarak görev yapıyorum. Sizlere bugün
Türk Kızılayı’nı anlatacağım.“

Slayt No 2.
“Bugün sizlere Kızılay’ın görevleri, amacı, tarihçesi, 7 temel ilkesi,
faaliyet alanları ve okul/öğrenci projeleri hakkında bilgi vereceğiz.”

Slayt No 3.
“Burada Kızılay’ın kurucularını görüyoruz. Dr. Abdullah Bey, Dr. Marko
Paşa, Dr. Kırımlı Aziz Bey, Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa”

Slayt No 4.
“Yıllar önce bir savaş olmuş ve bu savaşta yaralanan askerlere
yardım edecek birilerinin olması gerekiyormuş ve Kızılay 1868
yılında kurulmuş.”
“Daha sonra sadece savaşlarda yaralanan askerlere yardım etmekle
kalmamışlar. Bunun yanında deprem, sel, yangın gibi insan hayatını
tehlikeye düşüren durumlar ile yiyecek ve giyecek alamayan, parası
az olan insanlara da yardım etmeye başlamışlardır. Yani Kızılay,
yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eder. “

Slayt No 5.
“Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan derneğin
ismi, 1935 yılında Atatürk tarafından Türkiye Kızılay Cemiyeti olarak
değiştirilmiştir. Yani kurumumuza Kızılay adı Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk tarafından verilmiştir.

Slayt No 6.
Kızılay, 1868’den bu güne birçok savaş ve afette binlerce insana
yardım etmiştir.

Slayt No 7.
“Tüm Kızılay çalışanlarının, Kızılay gönüllülerinin ve Kızılay üyelerinin
çalışmaları sırasında uyması gereken 7 tane ilke vardır. Bu 7 temel ilke;
İnsanlık
Ayrım Gözetmemek
Tarafsızlık
Bağımsızlık
Hayır Kurumu Niteliği/Gönüllü Hizmet
Birlik
Evrensellik”tir.

Slayt No 8.
İNSANLIK İLKESİ;
“Kızılay her nerede olursa olsun insan ızdırabını önlemek ve
dindirmek için gayret sarf eder. İnsanlar arasında karşılıklı hoşgörü,
dostluk, işbirliği ve kalıcı barışın gelişmesine yardımcı olur.
Özünde insana insanca hizmet yatmaktadır. Yani ihtiyaç sahibi
kişilerin onurunu zedelemeden, güler yüzle, onları incitmeden yardım
edilmesi gerekmektedir.
“Mesela yaşlı bir teyze elindeki market poşeti ağır olduğu için
merdivenleri zor çıksa siz ona yardım eder misiniz ?” diye sorulur.
Alınan cevapların ardından “Evet yaşlı teyzeye yardımcı olursunuz.
İşte Kızılay da yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eder.”

Slayt No 9.
“Her nerede olursa olsun yardıma ihtiyaç duyan
herkese, Kızılay yardım eder.”

Slayt No 10.
AYRIM GÖZETMEMEK İLKESİ;
“Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi görüş bakımından ayrım
yapmaz. İnsan ızdırabını, en acil ve zorunlu ihtiyaçlara öncelik vererek
dindirmeye çalışır.
“Öğretmeniniz sınıfınızda yalnızca kızları sevse erkekleri sevmese olur
mu?” diye sorulur. Alınan cevapların ardından Tabi ki olmaz. Öğretmeniniz
sınıfınızdaki herkesi sever. İşte Kızılay da kız-erkek, genç-yaşlı demeden
yardıma ihtiyacı olan herkese yardımcı olur.
Peki, teneffüs arasında iki arkadaş kovalamaca oynarken düşmüş olsa en
sevdiğiniz arkadaşınızın dizinde küçük bir sıyrık olsa ve yan sınıftan daha
az tanıdığınız arkadaşınızın ise dizi daha kötü yaralansa, ama sizde de
sadece bir tane yara bandı olsa hangisine verirdiniz?” diye sorulur. Alınan
cevapların ardından “Tabi ki dizi daha kötü yaralanan yan sınıftaki
arkadaşınıza verirdiniz. Burada önemli olan çok sevdiğiniz arkadaşınıza
değil, dizi daha kötü yaralanan arkadaşınıza yardım etmiş olmanız. Çünkü
onun yara bandına daha çok ihtiyacı vardı. İşte Kızılay da bir yardım
yapacağı zaman kimin daha çok ihtiyacı varsa önce ona yardım eder,
ayrım yapmaz.”

Slayt No 11.
TARAFSIZLIK İLKESİ;
“Kızılay, herkesin güvenini kazanmaya devam etmek için, savaşlarda
taraf tutmaz veya siyasal, ırksal, dinsel veya ideolojik nitelikteki
anlaşmazlıklarda yer almaz.”
Diyelim biz bir gezi düzenliyoruz ve 5/A sınıfındaki öğrencileri daha
çok sevdik, 5/B sınıfındaki öğrencileri ise daha az sevdik. Bu yüzden
de daha çok sevdiğimiz 5/A sınıfını geziye götürdük, sizce bu doğru
mu?” diye sorulur. Alınan cevapların ardından “Tabi ki değil, biz taraf
tutmadan tüm öğrencileri severiz ve hepsini geziye götürürüz. İşte
Kızılay da yardım ederken taraf tutmaz. İhtiyacı olan herkese yardım
eder.”

Slayt No 12.
“Burada hiçbir ayrım yapmadan ihtiyacı olan herkese yardım edildiğini
görüyoruz.”

Slayt No 13.
BAĞIMSIZLIK İLKESİ;
“Türk Kızılayı bağımsız bir kurumdur.
Nasıl Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devletse ve başka
hiçbir devlete bağlı değilse, Türk Kızılayı da bağımsız bir
kurumdur yani; başka hiçbir kuruma bağlı değildir.”

Slayt No 14.
GÖNÜLLÜ HİZMET İLKESİ;
“Hizmetlerinde hiçbir şekilde kazanç amacı gütmeyen, gönüllü bir
yardım kurumudur.
Kızılay yaptığı yardımlarda karşılık beklemez. Verdiği hizmetlerin
karşılığında ücret talep etmez/almaz.
Örneğin siz yaşlı bir teyzenin poşetini taşırken yardım etseniz ya da
aç biriyle yemeğinizi paylaşsanız herhangi bir karşılık beklemezsiniz
değil mi?” Alınan cevapların ardından “Tabi ki karşılık beklemeden
yaşlı teyzeye poşetlerini taşımaya yardım edersiniz. İşte Kızılay da
ihtiyacı olanlara yardım ederken karşılık beklemeden yardımlarını
yapar.”

Slayt No 15.
“Burada hiçbir karşılık beklemeden öğrencilere çanta, suluk vb.
yardımda bulunulduğunu görüyoruz.”

Slayt No 16.
BİRLİK İLKESİ;
“Türkiye’de “Türkiye Kızılay Derneği”, “Türk Kızılayı” ve “Kızılay” adı
altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır ve insani
çalışmalarını ülkenin her köşesinde yerine getirir.
Bir Türkiye haritası üzerinden “Burası Ankara ve Kızılay’ın merkezi
burada. Bu harita üzerinde gördüğünüz her yerde Kızılay’ın şubeleri
var, yani Kızılay Türkiye’nin her yerinde var. Peki, neden biliyor
musunuz? Çünkü diyelim ki (harita üzerinden gösterilerek)
İstanbul’da deprem oldu ve oradaki insanların yardıma, yemeğe,
kalacak yere ihtiyacı var. Ankara’dan mı oraya hemen ulaşabiliriz
yoksa İstanbul ‘dan mı daha çabuk ulaşırlar. Tabi ki yakın olan
yerlerden daha çabuk ulaşırlar. İşte bu yüzden Türkiye’nin her
yerinde Kızılay var.”

Slayt No 17.
EVRENSELLİK İLKESİ;
“Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı
yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay,
evrensel bir kurumdur.
Bir Dünya haritası üzerinden rastgele bir ülke söylenerek gösterilir ve
“Diyelim ki burada bir sel meydana geldi ve oradaki insanların evlerine
su dolduğu için kalacak yerleri yok. Bu durumda Kızılay buradan oraya
yardım edebilir ya da burada Türkiye’de bir sel oldu o ülkeden buraya
yardım gelebilir. Yani Kızılay sadece Türkiye’deki insanlara değil, Dünya
genelinde insanlara yardım eder.”

Slayt No 18.
“Türk Kızılayı’nın amacı insan onurunu korumaktır.
“İhtiyacı olan insanlara yardım ederken onların kalplerini kırmadan
yardım ederiz. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, bir okulda bir
öğrenci ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için kışlık kalın mont
alamıyor. Arkadaşları bunu fark edip kendi aralarında para
toplayarak bu öğrenciye mont alıyorlar. Fakat ailesinin maddi
durumunun iyi olmadığına üzülmemesi için bunu doğum günü
hediyesi olarak aldıklarını söylüyorlar. İşte burada bu yardımı onu
üzmeden, rencide etmeden yapmış oluyorlar.”

Slayt No 19.
“Türk Kızılayı birçok alanda görev yapmaktadır.
Bunlar; Afet Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Kan Hizmetleri, Sağlık
Hizmetleri, Gençlik Hizmetleri”
“Kızılay; afet, kan, sağlık ve sosyal yardım hizmetleri alanlarında görev
yapar. Mesela deprem olsa oraya çadır gönderir, bazen ameliyat olacak
birinin kana ihtiyacı olur ve Kızılay bu kanı sağlar, hastanelerinde hasta
insanlara bakar, parası az olan insanlara yiyecek, giyecek yardımı
yapar”.

Slayt No 20.
Öğrencilere “Afet nedir? Kim söylemek ister?” diye sorulur. Genelde deprem,
sel, çığ, heyelan, yangın, hortum gibi cevaplar alınır. Alınan cevapların ardından
“Demek ki afet neymiş,doğanın yarattığı yada insanların dikkatsizliğinden dolayı
meydana gelen ve insanlar üzerinde olumsuz etki bırakan durumlarmış.”denir.
“Peki Kızılay afet sonrasında neler yapar biliyor musunuz?” diye sorulur.
Alınan cevapların ardından afet hizmetleri hakkında kısa bilgi verilir.
Beslenme: Kızılay afetlerden zarar gören kişiler için yemek pişirir, o yemekleri
ihtiyacı olan insanlara dağıtır. İnsanlar kendi yemeklerini yapmaya
başladıklarında ise onlara makarna, pirinç gibi şeyler verir ve bu yemekleri
pişirebilecekleri tencere, ocak gibi şeyler de verir.
“Acil Barınma: Afet sonrasında insanların evleri ağır hasar almış, hatta yıkılmış
olabilir, böyle durumlarda AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
evleri zarar gören kişilerin kalabilecekleri çadırları kurar. Kızılay da AFAD’a
yardımcı olur.

Slayt No 21.
“Burada Kızılay ihtiyacı olanlara yiyecek yardımında bulunuluyor.”

Slayt No 22.
“Türk Kızılayı yurt genelindeki Tıp Merkezlerinde ve Hastanelerinde
sağlık hizmeti verir. Maddi durumu iyi olmayan hastaların ücretsiz
olarak tedavileri de Kızılay’ın hastane ve tıp merkezlerinde
yapılmaktadır.”

Slayt No 23.
“Yaşlı Bağışçı Hizmetleri: Bazı kişiler Kızılay’a evlerini bağışlar ve
Kızılay bu evleri kiraya vererek kiradan aldıkları bu paraları ihtiyacı
olanlar için değerlendirir. Ayrıca evini bağışlayan bu kişiler
yaşlandığında Kızılay’ın konukevlerinde ağırlanır.
Sosyal Yardımlar: Kızılay’ın konukevleri ve aşevleri vardır. İhtiyaç sahibi
kişiler aşevlerinde ücret ödemeden yemek yerler. Ayrıca ihtiyaç sahibi
kişilere tekerlekli sandalye yardımı da yapılır.
Öğrenci Yurtları: Ailelerinden uzakta okuyan başarılı öğrenciler
Kızılay’ın öğrenci yurtlarında kalır.”
Kızılay öğrenci yurtları öğrencilere ücretli hizmet vermektedir. Ancak
aynı hastane ve tıp merkezlerimiz gibi başarılı ve maddi imkansızlık
çeken öğrencilerimize belli bir kontenjanda ücretsiz hizmet
verebilmektedir. Ücretli olmasının sebebi ise buradan sağladığı gelirle
ihtiyacı olanlara yardım yapmakta ve maddi gücü olmayan başarılı
öğrencilere de ücretsiz hizmet vermektedir. Öğrenci yurtları ile ilgili
ücretli olup olmadığına dair bir soru gelirse bu bilgiden yararlanınız.

Slayt No 24.
“Burada konukevlerindeki yaşlı amcaları, teyzeleri ziyaret ediyoruz.
Onlarla zaman geçiriyoruz.”

Slayt No 25.
“Bu da yaşlı bağışçıların bakım hizmeti verildiğini görüyoruz”

Slayt No 26.
“Burası yaşlı amca, teyzelerin kaldığı Kızılay konukevi”

Slayt No 27.
“Aşevlerinde maddi durumu iyi olmayan insanlara para almadan yemek
veriliyor.”

Slayt No 28.

“Maddi imkansızlık içinde bulunan ailelerin yeni doğmuş
küçücük bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
yardım veriliyor. Bu projenin ismine de SEVGİ BOHÇASI
deniliyor.”

Slayt No 29.
“Kan Bağışı Hayat Kurtarır.
Bağışlanan 1 ünite kan 3 kişinin hayatını kurtarabilir : Bağışlanan
kan, uygulanan işlemler sonucunda üçe ayrılır. Her bir ürün kana
ihtiyacı olan ayrı hastalara verilir. Böylece, bağışçı 3 ayrı hastaya
ulaşmış olur.
Gönüllü bağışlanan kanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır: 
Bağışlanan kanların hastanelere dağıtımı Türk Kızılayı tarafından
gerçekleştirilir. “

Slayt No 30.

Gençlik Kampları: Heybeliada ve Çamkoru’da bulunan gençlik ve
sağlık kamplarıyla Kızılay, tatile gitmek için yeterli parası olmayan ama
derslerinde başarılı öğrencileri kamplarında bir hafta boyunca misafir
eder.
Gençlik Kolları, Üniversite toplulukları aracılığıyla gençlerde Kızılaycılık
kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılır.

Slayt No 31.
“Gençlik kamplarında öğrencilerle çeşitli aktiviteleri yapılır, eğlenceli
oyunlar oynanır. Kamplarda yeni arkadaş edinmelerinin yanı sıra
eğlenerek bazı temel bilgileri de edinirler.”

Slayt No 32.
“Gençlik kampındaki öğrencilerden bir görünüm daha”

Slayt No 33.
“Eskiden öğrenciler Kızılay rozeti dağıtır ve Kızılay kumbaraları ile
bağış toplarmış. Peki şimdi okullarla, öğrencilerle hangi projelerimizi
yürütüyoruz? Haydi hep birlikte öğrenelim.”

Slayt No 34.
81 İl 81 Çocuk Projesi: Bu proje ile memleketlerinden dışarı
çıkmamış, hiç uçağa binmemiş çocuklarımızı uçakla
İstanbul’a getiriyor, ağırlıyor, tarihi yerleri gezdiriyoruz.
Kar Tanesi Projesi: Kar Tanesi Projesi ile 8-12 yaş arası
kurum bakımı altındaki çocukların bazı konulardaki bilgi,
beceri ve farkındalıklarının, Türk Kızılayı Genç Gönüllüleri
tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerle artırılması
hedefleniyor.
Dört Mevsim Projesi ile yıl boyunca bağışçılarımız
tarafından bağışlanan kıyafetlerin ihtiyaç sahibi kişilere
ulaştırıyoruz.

Slayt No 35.
Kızılay İle Güvenli Yaşamı Öğreniyorum: Öğrenci ve Öğretmen
Kitapları Türkiye’de yaşanan tüm doğal afetler ve afetlerden korunma
yolları ile Kızılay’ı tanıtmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu çalışmada
herkesin güvenli yaşam için edinmesi gereken temel bilgiler,
korunma yöntemleri, afetler ve Kızılay’ın afet hizmetleri konusunda
bilgiler yer almaktadır. Güvenli Yaşam Kitabı İlköğretim 4. sınıf ve
üzeri öğrenciler, öğrenci aileleri ve öğretmenleri hedef almaktadır.
Bu kitabı edinmek isteyen öğretmen veya öğrencilerimiz olabilir
bunun için Kızılay Genel Müdürlüğü Eğitim Yönetimi Bölümüne
başvurabilirler. Kızılay sponsorlar aracılığı ile bu kitabı bastırmakta
ve dağıtımını yapmaktadır. Bazı okullarımız kendi öğrencileri için
bastırabilmektedir.
Güvenli Davranış ve İlk Yardım: 5-6 yaş okul öncesi çocuklara ve
6-14 yaş grubu İlköğretim öğrencilerine Güvenli Davranış ve İlk
Yardım uygulamalarını kazandırmak amacıyla pilot uygulama için
belirlenen illerdeki öğretmenlere Güvenli Davranış ve İlk Yardım
Eğitici Eğitimleri verilmiştir. Tolga, Tülin, Turba karakterleri ile ilk
yardım konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmek amacıyla
animasyonlar hazırlanmıştır.
Toplumda Kan Bağışı Bilincinin Oluşturulması: Projenin amacı
kan bağışı dışında temin edilemeyen güvenli kanın; gönüllü,
düzenli, karşılık beklemeksizin ve bilinçli insanlardan sağlanabilmesi
için toplumda kan bağışı konusunda bilgi ve bilinç düzeyini
arttırmaktır. Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, Biyoloji, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin müfredatlarına kan bağışı ile ilgili
konuların işlenebilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Okul Aile
Birliklerinin desteği ile velilere ulaşılarak seminerler verilmeye
başlanmıştır. Ayrıca kan bağışı kampanyaları gerçekleştirilmektedir.”

Slayt No 36.
Kızılay’ın Özel Günleri ve haftaları Tüzüğümüzden alınmıştır.
Kızılay’ın özel gün haftaları şunlardır:
Dünya Kızılay ve Kızılhaç Günü: 08 Mayıs (Dünya genelinde 186 tane
Kızılay/Kızılhaç Derneği bulunmaktadır)
Kızılay’ın Kuruluş Haftası: 05-11 Haziran (11 Haziran 1868 yılında
kurulan Türk Kızılay’ın kuruluşu yurt genelinde kutlanmaktadır)
Dünya Kan Bağışçıları Günü: 14 Haziran (Kan bağışının öneminin
vurgulanması için tüm dünyada aynı tarihte kan bağışçıları günü
kutlanmaktadır)
Dünya İlk Yardım Günü: 13 Eylül (Hayat kurtarmanın öneminin
vurgulanması amacıyla tüm dünyada aynı tarihte dünya ilk yardım
günü kutlanmaktadır)
Kızılay Haftası: 29 Ekim-04 Kasım (Kızılay’ın faaliyetlerinin
anlatılması, insanlardaki yardım severlik duygularının hatırlatılması vb
amacıyla her yıl aynı tarihte Kızılay Haftası kutlanmaktadır)”
Bu özel günlerde siz de bölgenizdeki Kızılay şubeleri ve okulunuzun
Kızılay Kulübü öğretmenleri ile çalışmalar yapabilirsiniz. Kızılay
Kulübü sorumlusu arkadaşlarımız için iyi bir faaliyet de olur.

Slayt Nu 37.
“Sunumumuz burada son bulmaktadır. Sorularınız varsa söz alarak
sorabilirsiniz. Daha detaylı bilgi edinmek ve Kızılay’ın faaliyetlerini takip
etmek isterseniz Kızılay’ın resmi internet adresinden yararlanabilirsiniz.”
Katılımcıların detaylı bilgi almaları için www.kizilay.org.tr adresine
yönlendirebilirsiniz.
Bulunduğunuz ilde Kızılay’ın kampları, kan merkezleri, tıp merkezleri,
lojistik merkezleri vb. varsa anlatımınızda bunlardan bahsedebilirsiniz.
Ayrıca Şubenizin yaptığı farklı faaliyetler varsa onları da burada
anlatabilirsiniz.

