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Kullanım Bilgisi
Takdimci El Kitabı, Power Point formatındaki sunum sırasına göre hazırlanmıştır. Sunumda yer
alan her slaytın/yansının görseli ve yanında konuşma metni bulunmaktadır. Bu metinler
takdimcilere Türk Kızılayı ile ilgili vurgu yapılması gereken konuların özetidir. Bu nedenle seminer
sırasında öncelikle çizgi filmlerin (Gizemli Macera ve Temel İlkeler Serüveni çizgi filmleri
izletilmesi ihtiyaç doğrultusunda kaynak olarak ilk yardım ile ilgili filmlere de kaynak olarak
başvurunuz.) izletilmesi sonrasında da soru cevap kısmında bu bilgilerin vurgulanması önem
taşımaktadır.
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 Bölümü’ne ulaşabilirsiniz.
Seçilecek takdimcilerin Kızılay ile ilgili temel bilgilere ve sunum becerilerine sahip olmasına önem
veriniz.

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

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

Slayt No 3.
“Çok önceden, yıllar yıllar önce bir savaş olmuş ve bu savaşta
yaralanan askerlere yardım etmek için Kızılay kurulmuş.”

Slayt No 4.
“Burada görmüş olduğunuz dört amca bir araya gelerek savaşlarda
yaralanan askerlere yardım etmek için Kızılayı kurmuşlar. Daha
sonra sadece savaşlarda yaralanan askerlere yardım etmekle
kalmamışlar, bunun yanında deprem, sel, yangın gibi insan hayatını
tehlikeye düşüren durumlarda ve yiyecek, giyecek alamayan, parası
az olan insanlara da yardım etmeye başlamışlar. Yani Kızılay,
yardıma ihtiyacı olan herkese yardım eder. “

Slayt No 5.
“İlk kurulduğunda uzun ve zor bir adı vardı. Daha sonra Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk Kurumumuza Kızılay adını vermiştir.”

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.“
“Mesela yaşlı bir teyze elindeki market poşeti ağır olduğu için
merdivenleri zor çıksa siz ona yardım eder misiniz yoksa
umursamadan oyun oynamaya devam mı edersiniz?” diye sorulur.
Alınan cevapların ardından “evet yaşlı teyzeye yardımcı olursunuz.
İşte Kızılay da yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımcı olur.”

AYRIM GÖZETMEMEK İLKESİ;

BAĞIMSIZLIK İLKESİ;

“Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi görüş
bakımından ayrım yapmaz. İnsan ızdırabını, en acil ve zorunlu
ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır.”

“Türk Kızılayı bağımsız bir kurumdur.”

“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 büyük yara alsa, ama sizde de sadece bir tane yara bandı
olsa hangisine verirdiniz?” diye sorulur. Alınan cevapların
ardından “Tabi ki dizi daha büyük yara alan yan sınıftaki
arkadaşınıza verirdiniz. Burada önemli olan çok sevdiğiniz
arkadaşınıza değil, dizi daha kötü kanayan 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.”

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 2/A sınıfındaki öğrencileri
daha çok sevdik, 2/B sınıfındaki öğrencileri ise daha az sevdik.
Bu yüzden de daha çok sevdiğimiz 2/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.”

“Düşünün anne, baba, çocuklar bir aile. Bu aile kendi evinde kendi
kurallarıyla başkalarından bağımsız yaşıyor. Komşular, başka
aileler bunların ev içinde nasıl yaşadığına karışmaz değil mi? İşte
Kızılay da bağımsızdır.”
HAYIR KURUMU NİTELİĞİ İLKESİ;
“Hizmetlerinde hiçbir şekilde kazanç amacı gütmeyen, gönüllü bir
yardım kurumudur.”
“ Dışarıda simit yerken çok aç olan sizin yaşlarda biri yanınıza
gelse ve çok aç olduğunu simit alacak parası olmadığını söylese
simidinizin yarısını ona verir misiniz yoksa vermez misiniz? Peki siz
ona simidinizin yarısını verdiniz diye elindeki oyuncağını size
vermesini mi istersiniz? ” diye sorulur. Alınan cevapların ardından
“Tabi ki karnı aç olduğu için simidinizin yarısını verirsiniz ve
karşılığında bir şey vermesini istemezsiniz. İşte Kızılay da ihtiyacı
olana yardım ederken karşılığında bir şey beklemez.”
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 9.
“Türk Kızılayı’nın amacı insan onurunu korumaktır.”
“İhtiyacı olan insanlara yardım ederken onların kalplerini kırmadan,
onları üzmeden yardım ederiz. Mesela, bir okulda bir öğrencinin
ailesinin az parası var ve çocuklarına kışlık kalın mont alamıyorlar.
Arkadaşları bunu fark edip üzülüyorlar ve kendi aralarında para
toplayarak bu öğrenciye mont alıyorlar. Fakat ailesinin az parası
olduğuna üzülmesin diye bunu doğum günü hediyesi olarak
aldıklarını söylüyorlar. İşte burada bu yardımı onu üzmeden
incitmeden yapmış oluyorlar.”

Slayt No 10.
“Türk Kızılayı birçok alanda görev yapmaktadır.
Bunlar; Afet Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Kan
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 11.
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.
“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.
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.

Slayt No 12.
“Burada Kızılay ihtiyacı olanlara yiyecek yardımında bulunuluyor.”

Slayt No 13.
“Türk Kızılayı hastanelerinde hasta olanları iyileştirir. Ayrıca parası
az olan hastaları da para almadan iyileştirir.”

Slayt No 14.
“Yaşlı Bağışçı Hizmetleri: Bazı amcalar ve teyzeler evlerini Kızılay’a
bağışlar. Neden biliyor musunuz çünkü, Kızılay bu evleri kiraya verir ve
aldıkları kira parası ile ihtiyacı olanlara yardım eder. Ayrıca Kızılay, evini
veren bu amca ve teyzelere yaşlanınca konukevinde bakar.
Sosyal Yardımlar: Doğrudan ve şubelerimiz aracılığıyla yıl boyunca
çeşitli projelerle ihtiyaç sahiplerine yardım götürüyoruz. Kızılayın ayrıca
aşevleri vardır. Parası az olan insanlar aşevlerinde para vermeden
yemek yerler.
Öğrenci Yurtları: Ailelerinden uzakta okuyan başarılı öğrenciler Kızılay’ın
öğrenci yurtlarında kalır.”

Slayt No 15.
“Burada konukevlerindeki yaşlı amcaları, teyzeleri ziyaret ediyoruz.
Onlarla zaman geçiriyoruz.”

Slayt No 16.
“Bu da yaşlı bağışçıların bakım hizmeti verildiğini görüyoruz”

Slayt No 17.
“Burası yaşlı amca, teyzelerin kaldığı Kızılay konukevi”

Slayt No 18.
“Aşevlerinde maddi durumu iyi olmayan insanlara para almadan yemek
veriliyor.”

Slayt No 19.
“Maddi imkansızlık içinde bulunan ailelerin yeni doğmuş
küçücük bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
yardım veriliyor. Bu projenin ismine de SEVGİ BOHÇASI
deniliyor.”

Slayt No 20.
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 21.
“Gençlik kamplarında öğrenciler hem yeni arkadaş edinirler hem de
eğlenerek bazı temel bilgileri öğrenirler.”

Slayt No 22.
“Gençlik kampındaki öğrencilerin yaptığı çalışmalardan bir görünüm
daha”

Slayt No 23.
“Eskiden öğrenciler Kızılay rozeti dağıtır ve Kızılay kumbaraları ile
bağış toplarmış. Peki, şimdi okullarla, öğrencilerle hangi projelerimizi
yürütüyoruz? Haydi, hep birlikte öğrenelim.”

Slayt No 24.
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 25.
Kızılayın öğrenciler için afetler, ilk yardım ve kan bağışı ile ilgili bilgilendirici
kitapları bulunuyor. Bunları öğretmenleriniz sizler için Kızılay Genel Müdürlüğü
Eğitim Yönetimi Bölümü’nden edinebilirler.

Slayt No 26.
“Sunumumuz burada son bulmaktadır. Sorularınız varsa söz alarak
sorabilirsiniz.”
Daha detaylı bilgi edinmek ve faaliyetlerimizi takip etmek için Kızılay’ın resmi
internet adresi olan www.kizilay.org.tr adresine başvurabilirsiniz.

