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GİRİŞ

Türkiye Kızılay Derneği Güvenli Kan Temini Programı çerçevesinde ülke kan ihtiyacının
tamamının karşılanması ilkesi doğrultusunda bağışçı yönetimini yasal mevzuat doğrultusunda
yürütmektedir. Ülke kan ihtiyacının tamamının karşılanması kan bağışçılarının kazanılması ve
sürdürülebilirliğin sağlanması ile mümkündür. Diğer politikamız olan Kan Hizmet Politikası uzantısı
olarak yeni görevler kapsama dâhil olduğundan hücre ve doku bankacılığı faaliyetlerinin de temeli
olacak olan bağışçı kazanımı faaliyetlerinin yasal mevzuat çerçevesinde yönetimi öncelikli
hedefimizdir.

2.

AMAÇ

Ülkemizin hücre ve doku ihtiyacının karşılanması faaliyetlerinin, uluslararası ve ulusal normlar
ve alınan yasal izinler çerçevesinde, kalite standartlarında, gönüllülük ve sürdürülebilirlik ilkeleri ile
yönetilmesidir.

3.

KAPSAM

Ülkemizde uluslararası ve ulusal normlar çerçevesinde hücre ve doku ihtiyacının karşılanması
amacıyla Türkiye Kızılay Derneği tarafından bağışçı kazanımı faaliyetlerinin yürütülmesi, bağışçı
aidiyetinin sağlanması, kazanılmış bağışçıların düzenli bağışçı haline getirilmesi süreçlerini kapsar.
Bu politika, Türkiye Kızılay Derneğinin üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, gönüllülerini,
bağışçılarını, yararlanıcılarını, araştırmacılarını, tedarikçilerini, etkileşimde olduğu iş ortaklarını ve
diğer tüm üçüncü kişileri kapsamaktadır. Türkiye Kızılay Derneği, bu politikaya uygun hareket eden
kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

4.

POLİTİKA METNİ

Türkiye Kızılay Derneği;
 Hücre ve doku bağışı konularında toplumsal bilincin artırılabilmesi kapsamında eğitim
faaliyetlerini planlı hale getirir ve yaygınlaştırır.
 Hücre ve doku bağışı konularında, projeler geliştirip uygulayarak toplumda farkındalık
oluşturur.
 Kamu ve özel kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket ederek, tüm
paydaşları hücre ve doku bağışı konusunda bilgilendirir ve bağış konusunda yönlendirir.
 İletişim ve sosyal medya araçlarını kullanarak bağışçıda aidiyet duygusu geliştirir.
 Bağışçı kazanımında, reklam ve tanıtım faaliyetlerini “İnsan Doku Ve Hücreleri İle Bunlarla
İlgili Merkezlerin Kalite Ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” ve diğer mevzuatın öngördüğü sınırlar
dahilinde ve kurumun saygınlığını koruyarak yürütür.
 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Türkiye Kızılay Derneği Kişisel Verilerin
Korunması Politikası kapsamında bağışçıların ve alıcıların kişisel bilgilerinin korunmasını sağlar.

1/2

HÜCRE VE DOKU BAĞIŞÇISI
KAZANIMI POLİTİKASI

Doküman No

PLT.006

İlk Yürürlük Tarihi

29.03.2021

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi
Sahibi

Kan Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

 Memnuniyetin artırılması amacıyla, bağışçı görüş ve önerilerini değerlendirerek bağışçı
iletişim yönetimini sağlar.
 Bağışçı ile iletişim faaliyetlerinde tarafsızlığını korur.
 Bağış noktalarına kolay ulaşılabilirliği sağlar.
 Bağış hakkında bağışçıya yapılacak bilgilendirmeleri mevzuat kapsamında şeffaflık ilkesi
çerçevesinde gerçekleştirir.
 Çalışanların ve bağışçı kazanımı alanında destek verecek gönüllülerin bilinç ve
farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve yetkinliklerini geliştirecek eğitimler gerçekleştirir.
 Bağışçı kazanımı konusunda, donanımsal, teknolojik, yapısal ve insan kaynağı alanında
yatırım yapar.
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