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Türk Kızılay, Türk milletinin tarihten gelen yardım etme geleneği üzerine inşa edilmiş bir kurumdur.
Kökleri Osmanlı İmparatorluğu’na dek uzanan ve Cumhuriyet Dönemi’nde de gururla varlığını sürdürebilen Kızılay, yardım etme misyonuna yaklaşımı ile hiç şüphesiz gelecekte de aynı gururla devamlılığını
sağlayacaktır. Kızılay’ın yardım anlayışı tüm insanlığı kapsar; millet, ırk, din ve dil farklılığı gözetmez.
Bir buçuk yüzyıldır bu amaç uğruna afetlere, savaşlara ve kıtlığa karşı mücadelesini sürdüren Kızılay’ın
en temel ilkesi insanlığın acısını hafifletmek ve insanlık onuruna saygı gösterilmesini sağlamaktır.
Türk Kızılay yalnızca kuruma yapılan bağışlarla ayakta değildir. Kurum, Türk insanının yardımseverlik
duygularını en güvendiği kaynak olarak görür. Bu kaynağı harekete geçirmek ise Kızılay Gençliği’ne
düşmüştür. Genç Kızılay’ın öncelikli hedefi iyi bir tanıtım çerçevesinde kuruma yaygın katılım sağlayabilmektir. 23 Mayıs 1933’te ‘’Hilal-i Ahmer Gençlik Cemiyeti’’ adıyla kurulan Kızılay Gençlik Kurumu’nun
yaygınlaşması tablosuna baktığımızda istenen örgütlenmenin hızla yapıldığını görürüz. Gençlik örgütlenmesi geniş kitlelere kendisini tanıtmayı başarmıştır. Düzenledikleri etkinliklerde özellikle öğrenciler
arasında sosyal yardım anlayışının ve sağlıklı yaşamanın öneminin yerleşmesini sağlamayı amaçlar.
Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’nün misyonu millet, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmadan
gençlere yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılarken diğer taraftan gençler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. Ayrıca yetişen nesilleri kendi ilkeleri doğrultusunda eğitmeyi; insanlık ve
yardım duygularıyla donatmayı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı, vatanını ve milletini seven
sağlıklı bir gençlik yaratmayı görev edinir. Vizyonu ise gençlik hizmetlerini geliştirmek ve yurt çapında
yaygınlaştırarak etkin ve sürdürülebilir hale getirmektir. Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği projeleriyle bu hedeflere başarıyla hizmet etmektedir.
Çalışmamızın amacı, aynı zamanda gönüllüsü olduğum Türk Kızılay’ın ve Genç Kızılay’ın kuruluş ve gelişim süreçlerini anlamaktır. Bu çalışma doğrudan Türk Kızılay’ın ve Genç Kızılay’ın güncel bir tanıtımını
yapma amacı gözetmediğinden, belirlenen periyodun ve tarihsel perspektifin dışına çıkılmamaya çalışılmıştır. Gerekli görülen yerlerde güncel bilgilere atfen kurumun internet sitesine ve ilgili raporlara
yönlendirmeler yapılmıştır.
Bu yönlendirmeler yoluyla geçmişi ve şimdiki zamanı birleştirebilmeyi umuyorum.
Türk Kızılay’ın 150, Genç Kızılay’ın ise 86. gurur yılına ulaşan gönüllü faaliyetlerinin bir hayat tarzına
dönüşüp ömür boyu devam etmesi dileklerimle…

Dr Öğretim Görevlisi Günseli Gümüşel
Atılım Üniversitesi
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1.1. Türk Kızılay Tarihçesi
Halkımızın tarihinden ve köklü geleneklerinden gelen yardım etme güdüsü, 1868 yılında temelleri atılan
Kızılay ile kurumlaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunda Osmanlı İmparatorluğu’ndan devralınan
bu yardım kurumunun tarihsel gelişimini bilmek önemlidir.
Türk Kızılay, modern Türkiye’nin oluşum sürecinin titizlikle inşa edildiği Erken Cumhuriyet döneminden
itibaren Osmanlı İmparatorluğu’ndan süregelen ender kuruluşlardan birisidir. Bu pürüzsüz devamlılıkta etkili olan faktör ise hiç şüphesiz Türk Kızılay’ın yardım misyonuna bakışıdır. Kızılay’ın yardım anlayışı ulus, ırk, dil, din ayrımı gözetmez; yalnız bu coğrafyayı değil tüm insanlığı kapsar. Yaklaşık bir buçuk
yüzyıldır “insan olmak” ekseninde nerede bir savaş, afet, kıtlık yaşanmışsa Türk Kızılay, zarar görenlerin yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını mümkün olduğunca giderebilmek için orada olmuştur. Böylesi bir
anlayışa sahip olan ve tüm insanlığı ilgilendiren Türk Kızılay’ın şerefli geçmişini öğrenmek, kurumun
bugününü ve geleceğini anlamak açısından gereklidir.
Bu köklü kurumun tarihine eğildiğimizde göreceğimiz ilk şey Kızılay’a önderlik eden Kızılhaç’ın varlığıdır. Kızılhaç fikrinin ilk işaretlerini 12. yüzyılda görmek mümkündür. Öyle ki Şam ve Hicaz’da Eyyübi
Devleti’ni kuran Selahaddin Eyyubi, III. Haçlı Seferi sırasında (1189-1192) Saint Jean şövalyelerine, yaralı Hristiyan askerlerin ve esirlerin bakımını yapmak üzere Müslüman ordusu karargâhına giriş izni
verir. Sonraki savaşlarda yaralıların ve onların bakımıyla ilgilenenlerin savaşın dışında tutulması ve

tarafsız sayılması uygulaması yaygınlık kazanmaya başlar. Ünlü Fransız yazar ve filozof J.J. Rousseau
(1712-1778) tarafından öne atılan ‘’savaşın devletler arasında bir ilişki ve kişilerin de asker olarak düşman
olduğunu, savaşan askerlerin silahlarını bıraktıktan sonra düşman kabul edilmeyip yaşama hakkı bulunduğu’’ tezi de bu uygulamayı destekler niteliktedir. Ayrıca Hümanizm ilkesinin savaşlarda etkinliğini
artırması Amerikan ve Fransız devrimlerinin etkileriyle paraleldir. Her ne kadar söz konusu devrimlerin
gücü insanlığın en büyük felaketi olan savaşları ortadan kaldırmaya yetmese de en azından savaşan askerlerin taraflarına bakılmaksızın ‘’insan’’ oldukları ve kendilerine eşit koşullarda yardım eli uzatılması
gerektiğine dikkat çekilir. Ancak sistematik bir hareketin oluşumu hemen gerçekleşmemiştir.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (Comite International de la Croix Rougie) kuruluşu hukukçu ve doktorlardan oluşan beş kişilik bir grup eliyle 17.02.1863 tarihinde Cenevre’de gerçekleşti. Söz konusu komitenin bu kararı almasının önünü açan gelişme, 1859 yılında Fransız ve İtalyan kuvvetlerinin Avusturya
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ordusuna karşı yürüttüğü kanlı savaşı yerinde gözlemleyen Jean Henry Dunant adlı bir İsviçreli’nin
1862 yılında yayınladığı ‘’Bir Solferino Hatırası’’ yapıtı olmuştur.
Jean Henry Dunant’ın ünlü kitabında odaklandığı nokta yalnızca 300.000 insanın 24 kilometrelik bir
alan içinde 15 saat boyunca amansızca çarpışması değildir. Dunant günlerdir süren açlığa ve susuzluğa
tanıklık eder. Silahsız kalan askerlerin taşlarla ve sopalarla birbirlerine saldırmalarını ve darbelerle
kopup etrafa saçılan insan uzuvlarını görür. Yaralananların çoğunun her bakımdan yetersiz gezici hastanelere, daha hafif yaralılar tarafından yerlerde sürüklenerek taşındıklarını ve daha az şanslı olanların
vuruldukları yerde çaresizlik ve acı içinde inleyerek ölümü beklediklerini gözlemler. Üstelik az sayıda
doktorun zorlukla görevini yapabildiği merkezler de kırmızı bayrak taşımalarına rağmen bombalanmaktaydı. Dunant, ortada kalan cesetlerin ve onların arasında bırakılan yaralıların günler sonra sinek
bulutları eşliğinde toplu halde gömülmelerine şahit olduktan sonra kendisi gönüllü olarak bu insanlara
yardım etmeye başladı. Gönüllülük esasının gerekliliğini de bu günlerde anladı ve takip eden günlerde
yaşadıklarını, gördüklerini yazdı. Eserinin sonunda ise barış zamanından itibaren amacı savaş yaralılarını tedavi etmek ya da ettirmek olan cemiyetlerin kurulmasını önerdi. Ayrıca söz konusu cemiyetlerin
temelini oluşturabilecek uluslararası sözleşmelere dayanan prensiplerin var olmaları gerektiğine de
dikkat çekti. Bu öneri, yaralı ve hasta askerlerin taraf ve milliyet farkı gözetilmeksizin tedavisini, söz
konusu tedavi merkezlerinin saldırı dışında tutulmasını ve savaşanların insani gereksinimlerinin karşılanmasını kapsıyordu. Nihayet Dunant’ın fikirlerini paylaşan pek çok Avrupalı devlet yöneticisinin de
desteği, Cenevre Halk İdaresi Derneği (La Societe Genevoise d’Utilite Publique) Başkanı Gustave Moynier’in öncülüğü ve İsviçre Federal Konseyi (Le Conseille Federale Suisse) çağrısıyla Kızılhaç’ın temeli
atıldı. 17 Şubat 1863’ten itibaren ‘’Uluslararası Askeri Yaralılara Yardım Derneği’’ adıyla toplantılarına
başlandı.
Atılan bu adım ulusal Kızılhaç derneklerinin kurulmasının ve 1864 yılında da Birinci Cenevre Konvansiyonu’nun toplanmasının yolunu açtı. İsviçre, Belçika, Danimarka, Fransa, Hess, Hollanda, İtalya, İspanya,
Portekiz, Prusya, İsviçre, Wurtemberg, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya, Saksonya ve İsveç temsilcilerinin oluşturduğu bir komisyon İsviçre Hükümeti öncülüğünde bir araya geldi. Toplantıda
uluslararası yardım derneklerinin kurulması, savaşta milliyet ayrımı yapılmaksızın yaralılara bakılması, hastanelerinin ve sağlık personeli ile gönüllülerin saldırmazlık kapsamında tutulması konuları görüşüldü. Söz konusu ilkeler 22 Ağustos 1864’te Cenevre Sözleşmesi ile resmiyete döküldü ve katılımcı
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ülkelerden on ikisi tarafından imzalandı. Toplantıya katılmayan ya da sözleşmeyi imzalamayan ülkelere
de bu ortak karara dâhil olmaları için bir yıl süre tanındı.
Osmanlı İmparatorluğu Cenevre’de toplanan bu konferansa katılmadığı halde sözleşmenin tam metni
İstanbul’daki Havadis Gazetesi (Ruzname-i Ceride-i Havadis) tarafından 11 E ylül 1864 tarihinde kamuoyuna duyuruldu. 5 Temmuz 1865’te ise Uluslararası Cenevre Sözleşmesi Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalandı.
Kızılay’ın Kızılhaç’a denk olan ilk kuruluşu 11 Haziran 1868’de Serdar-ı Ekrem (Başkomutan) Ömer Paşa
başkanlığında, Askeri Tıp Fakültesi Müdürü Prof. Dr Marko Paşa, Tabibler Birliği (Osmanlı Tıp Meclisi)
Başkanı Prof. Dr Kırımlı Aziz Bey ile birlikte 38’i tıp doktoru olan 66 kişi tarafından temeli atılan Osmanlı
Hasta ve Yaralı Askerleri Kurtarma ve Yardım Cemiyeti (Mecruhin ve Marza-yi Askeriyeye İmdad ve Muavenet Cemiyeti)dir. İkincisi ise tarihe 93 Harbi olarak geçen Osmanlı-Rus Savaşı sırasında (14 Nisan
1877) Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adıyla ve haç yerine hilal (ay) sembolüyle, yeniden güçlendirilmiş
halde padişahın onursal himayesi altında kurulur.
1877 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Osmanlı ordusu Afrikalı ve Hindistanlı Müslümanlardan yardım görse de
Ruslar ve Bulgarlar Cenevre Sözleşmesi’ne uymaz. Osmanlı-Yunan Savaşı’nda (28 Mayıs 1897) Osmanlı
Hilal-i Ahmer Cemiyeti askerlere faydalı hizmetlerde bulunurlar ancak 1897 yılından sonra gerçekleşen Rus ve Yunan Savaşları’nda Uluslararası Kızılhaç’ın Osmanlı askerlerine yardım etmemesi üzerine
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti uluslararası çalışmalarını askıya alır.
1907 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Doğum Profesörü Dr. Besim Ömer (Akalın) Paşa’nın hükümete
ısrarları sonucunda Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Londra’daki Uluslararası Kızılhaç toplantısına katılır. Böylece Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adı resmen tescil edilmiş olur ve dernek Kızılhaç tarafından
da bu isimle tanınır.
1911’de İstanbul’da büyük Aksaray yangını yaşanır. Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin bu yangında
yaptığı kurtarma ve barınma hizmetleri ile Kızılhaç aracılığıyla dış ülkelerden gelen yardımlar halkın
Hilal-i Ahmer’e olan güveninin artmasına neden olur. Hilal-i Ahmer Cemiyeti aynı yıl Trablusgarp’ta
İtalyanlar ile başlayan savaşta cemiyet birçok doktor ve sağlıkçının görevlendirilmesini sağlar ve daha
da önemlisi 160 yataklı hastane ve yaralı kurtarma ve taşıma teşkilatını kurar. Her sedye için bir doktor ve hastabakıcı tayin eder. Benzinle çalışan seyyar röntgen cihazı ve ambulans bugün hala Kızılay
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Müzesi’ndedir. İtalyanların esir aldığı Fransızlar dâhil askerlerin ve yardıma muhtaç kişilerin yardımına
koşulması Kızılhaç’ın da takdirini kazanır. Ayrıca Besim Ömer Paşa’nın kurduğu ve toplumun her kesiminden kadınların katıldığı Hilal-i Ahmer Kadınlar Cemiyeti’nin çalışmaları da önemli bir yere sahiptir.
Trablusgarp Savaşı sonrası toplanan Genel Kurul (26 Nisan 1912) bugün de bazı değişiklikler dâhilinde
uygulanan Yönetim Kurulu ve Başkanlık Seçimi sistemi getirilir.
1911-1914 Balkan Savaşları’nın başından beri Cenevre Sözleşmesi’nin uygulanmaması ve Osmanlı
Devleti’nin yalnız bırakılmasına rağmen Hilal-i Ahmer Cemiyeti yeniden yapılandığı ve hizmet alanını
genişlettiği bu dönemde savaş yaralıları ve esirler için inşa edilen 2100 yataklı hastanelerde (İstanbul’da 900, Yeşilköy’de 140, Selanik’te 200) binlerce kişiyi tedavi eder. Yüzlerce koleralı hastanın tecridi
ve tedavisiyle ilgilenmekle birlikte 14.850 göçmeni barındırır, giydirir ve doyurur.
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti Doğu, Çanakkale ve Süveyş Cephelerinde seyyar ve sabit hastanelerde yaralı ve askerlerin bakımı ve göçmenlerin barınması ile beslenmesi
işini üstlenir (Doğu Cephesi’nde ve Çanakkale bölgesinde 19.450, Süveyş Cephesi’nde 46.000 kişi tedavi
edildi). Ayrıca bu savaşta 7000 savaş esirine hizmet verilirken Rusya’ya esir düşen 65.000 asker Hilal-i
Ahmer tarafından aranıp bulunur, kurtarılır ve barındırılır. Hizmetler yalnızca cepheler ve hastanelerde
sınırlı kalmaz; cephe gerisinde de Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi kadınları elbise, eldiven ve yiyecek
hazırlayıp dağıtarak özverili çalışmalara imza atarlar.
1919-1923 yılları arasında gerçekleşen Kurtuluş Savaşı sırasında Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin yararlılıkları cephelerde yaptığı gezici sağlık hizmetleri ile sınırlı kalmamıştır. Aynı zamanda cephe gerisinde
de birçok sabit hastane kurarak askerlere ve işgal edilmiş yerlerdeki insanlara giyecek ve yiyecek sağlar. Milli Mücadelemiz sırasında Merkez üyesi kadınlar en çok bu Cemiyet yoluyla vatana hizmet eder.
Kayıtlara göre kurulan hastanelerde 1922 yılı başına kadar senede yaklaşık 35.418 yaralı tedavi edilir.
Yine Merkez üyesi kadınların hazırladığı ve topladığı ilaçları, yiyecekleri ve giyecekleri ilkel kağnılar
kullanarak ateş hattına kadar ulaştırır.
Bunun yanı sıra aynı yıllarda Hilal-i Ahmer Cemiyeti eliyle Nazilli-Denizli bölgesinde 90.000 göçmen
çocuk, kadın ve yaşlı barındırılır.
1923 yılında Savaş Esirleri Mübadele (Değişme) Komisyonu kurulur. Hilal-i Ahmer Cemiyeti Selanik’te
değişme bekleyen aç ve açıktaki kişilere 30.000 yorgan, battaniye, elbise, ayakkabı ile 150.000 kg un
gönderir. Aynı yıl ve takip eden yılda Türk ve Yunan savaş esirleri ile Yunan topraklarında kalan Türkler’den 500.000’inin ülkeye getirilmesini, geçici olarak barınmalarını ve nihayet yerleştirilmelerini de
Hilal-i Ahmer Cemiyeti üstlenir.
Cumhuriyet’in İlanı’ndan (29 Ekim 1923) sonra başkanlığına veremle savaş öncülerinden ve daha sonra
İstanbul Üniversitesi Rektörü olacak olan Prof. Dr. Tevfik Sağlam’ın getirildiği Cemiyetin adı ‘’Türkiye
Hilal-i Ahmer Cemiyeti” olarak değiştirilir.
Ülkemizin ilk hemşire okulu 21 Şubat 1925’te Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından kurulur. Her
ne kadar İstanbul Tıp Fakültesi’nde önceki yıllarda ebelik ve hastabakıcılık eğitimi verilmişse de bunlar
kurs şeklindeydi ve cemiyetin kurduğu okul gibi bir sistematiğe sahip değildi. Buna ek olarak Türkiye
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Hilal-i Ahmer Cemiyeti ve ordunun düzenlediği kurslardan yüzlerce hastabakıcının mezun olduğunu da
ayrıca belirtmeliyiz. Bu noktada 1915 yılında Türkçe olarak yayımladığı ilk hastabakıcılık kitabı ve Türkiye’de ebe ve hemşire yetiştirilmesindeki öncülüğü ile Besim Ömer Paşa’nın da emekleri unutulamaz.
Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Genel Kurul Kararı ile İstanbul’dan yeni devlet merkezi olarak Ankara’ya getirildiği yıl olan 1925, Modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk himayesinde cemiyetin büyük yapılanma, yurt geneline yayılma ve başarılı hizmet dönemi olarak anılır.
1926 yılında, Türkiye arazisinin ve insanlarının %90’ının afet bölgesi kapsamında olduğu Antalya, Marmara, Fethiye ve Köyceğiz depremlerinde Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti bölgelere yüzlerce çadır ve
sağlık ekibi gönderir, aş ocakları açar. Aynı yıl Rusya, İran ve Arap ülkelerinden de savaş esirleri ve göçmenler gelmeye başlar. Ertesi yıl Yugoslavya, İran, Suriye ve Ürdün’den gelen göçmen yurttaşlarımıza
Cemiyet tarafından gıda ve barınma yardımı yapılır.
1928 yılı Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ni çok uğraştıran ve maddi kaynaklarını çok zorlayan bir yıl
olarak tarihe geçer. Çünkü bu yıl İzmir ve çevresinde büyük bir deprem ile Orta Anadolu Bölgesi’ndeki
ciddi kuraklık meydana gelir. Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin özverili ve başarılı çalışmaları Türkiye
Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından takdirle anılır.

1930’da Cemiyet Mineralli Su İşletme Tesisleri açarak gelir sağlar ve cemiyet kendisine ait bir bina yaptırır. Ayrıca Suudi Arabistan’da kalan Türk vatandaşlarını Türkiye’ye getirip yerleştirir. Ermenistan’a da
deprem yardımında bulunulur.
1931 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek, öğrencilerin katılımı ile Gençlik Kolları kuruluşları oluşturulur. Okullarda sosyal yardım ve ilkyardım çalışmaları başlatılarak, derslerde Uluslararası Kızılhaç ve Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti kavramları işlenir.
1935’te Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti adı ‘’Türkiye Kızılay Cemiyeti” olarak değiştirilen kuruluşun adı
1947’de ‘’Türkiye Kızılay Derneği’’ olacaktı.
Takip eden yıllarda Türkiye Kızılay Derneği yaşanan tüm felaketlerde kontrolü ele almayı başarır, istikrarlı yükselişini sürdürür. Özellikle 1980li yıllarda Türkiye’de Kızılay’ın kan merkezleri, dispanserleri,
kreşleri, huzurevleri ve gençlik kamplarının sayısı bir hayli artar.
Türk Kızılay tarihinin en önemli olaylarından birisi hiç şüphesiz 1995 yılında yetkili komisyon ve Türk
11

Hükümeti tarafından yapılan titiz incelemeler sonucunda Cumhurbaşkanlığı onayıyla Derneğe verilen
‘’Atatürk Uluslararası Barış Ödülü''nü almasıdır. Bu ödül Türk Kızılay’ın n büyük bir atılım yapmasına
öncülük eden ve ‘’Yurtta Sulh Cihanda Sulh’’ diyen önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşıması
bakımından çok değerlidir. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in ödül törenin söylediği ‘’ne zaman sıkıştıysak Kızılay’a koştuk, yani devlet olarak da size koştuk; biliyorduk ki size havale edeceğimiz her
görev yapılır’’ sözleri, kurulduğu günden beri askerin, devletin, halkın ve insanlığın yanında olan Türk
Kızılay’ın takdir edilmesi yönünden oldukça anlamlıdır.
Türk Kızılay kendisine yapılan bağışların yanı sıra en güvendiği kaynak olarak yardımsever halkımızı
işaret eder ve afetlerde gösterilen dayanışma örneklerini övünç ve güven hazinesi olarak görür.
Türk Kızılay kurulduğu günden bu yana millet, ırk, din, cinsiyet, sosyal statü ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin yurtiçinde ve yurtdışında insanlığın acısını hafifletmek ve insanlık onuruna saygı gösterilmesini sağlamak amacıyla bütün imkânlarını seferber etmiştir ve halen de bu amaçlar uğruna yılmadan
çalışmaktadır.

1.2. Türk Kızılay Temel İlkeleri
Türk Kızılay ülke genelindeki yüzlerce şubesi ile tüzel kişiliğe sahip ve özel hukuk hükümlerine tabi bir
kurumdur. Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi’nin 7 temel ilkesi çerçevesinde gönüllü hizmetler yürütür ve faaliyet gösterir. Söz konusu ilkelerin yaygınlaştırılması için çaba harcar. Bu ilkeler şunlardır:
1. İnsanlık: Savaş alanlarındaki yaralılara ayrım gözetilmeksizin yardım edilmesi düşüncesinden
doğan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, her nerede olursa olsun insanların acılarını
ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek, hafifletmek ve dindirmek için çalışır. Amacı
insan hayatının, insan sağlığının korunması ve insanlık onuruna saygı duyulmasını sağlamaktır.
İnsanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler, gelişmesine
yardımcı olur.
2. Ayrım Gözetmemek: Türk Kızılay milliyet, ırk, dini inanç, sosyal statü ve siyasi düşünce bakımından ayrım yapmaz. Sadece kişilerin ihtiyaçlarından yola çıkarak onların acılarını gidermeye
ve en acil sıkıntı durumuna öncelik tanımaya çalışır.
12

3. Tarafsızlık: Türk Kızılay düşmanlıklara taraf olmaz, savaşlarda taraf tutmaz. Herkesin güvenini
kazanmaya devam etmeyi amaçlar. Hiçbir zaman dinsel, ırksal, siyasal ve ideolojik nitelikteki
anlaşmazlıklarda yer almaz.
4. Bağımsızlık: Türk Kızılay bağımsız bir hareket ve kurumdur. Kızılay insani faaliyetlerinde kamu
otoritelerinin yardımcısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti tarafından usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabi olup, bu
çerçevede Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Hareketi Temel İlkeleri’ne uygun hareket etme özerkliğine sahiptir.
5. Gönüllü Hizmet (Hayır Kurumu Niteliği): Türk Kızılay hizmetlerinde hiçbir şekilde çıkar gözetmez, kazanç amacı gütmez. Gönüllü bir yardım hareketidir.
6. Birlik: Türkiye’de ‘’Türkiye Kızılay Derneği’’, ‘’Türk Kızılay’’ ve ‘’Kızılay’’ adı altında sadece tek
bir dernek bulunabilir. Bu dernek herkese açıktır. İnsani çalışmalarını kendi ülkesinin her köşesinde yerine getirdiği gibi uluslararası alanda da yürütür. Uluslararası sözleşmelerce Türk
Kızılay’a verilmiş özel hak ve yükümlülükleri amaç edinen başka bir dernek kurulamaz.
7. Evrensellik: Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay evrensel bir hareket ve kurumdur.

1.3. Kızılay Gençliğinin Tarihçesi
Türk Kızılay kuruluşundan bu yana sadece bir yardım kuruluşu olma çizgisinde ilerlememiş, ülkenin
sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Özellikle Cumhuriyet Dönemine girildikten
sonra geçirdiği dönüşüm ve yeniden yapılanma bu çok yönlülüğün uygulamaya geçmesini sağlar. Erken
Cumhuriyet Döneminde okullarda vatansever olmanın ve yardım etmenin insani duygularıyla donatılmış öğrenciler yetiştirmek doğrultusunda adımlar atıldığı doğrudur ancak Kızılay öğretilen ilkelerin
örgütleyiciliğini de üstlenir.
Ayrıca Kızılhaç’ın uluslararası gençlik örgütleri ile etkileşim ve iletişim içinde olarak söz konusu örgütlerin olumlu yanlarını, yardımlarını ve ülkelerini tanıtıcı işlevlerini gözlemler. Örneğin 1929’da Macar
Gençlik Salib-i Ahmeri’nden otuz bir öğrenci Paskalya tatillerini geçirmek üzere İstanbul’a geldiler. Yaşları 15-18 arasında değişen bu öğrenci grubunun ziyareti şerefine İstanbul Hilal-i Ahmer Merkezi’nde
bir çay ziyafeti verildi. O sıralarda başka ülkelerin Gençlik Salib-i Ahmerleri (Kızılhaçı) ile yazılı iletişim
sürdürülmekteydi ve bu bilgi alışverişi Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne Türkiye’de de benzer uygulamalar
başlatmayı düşündürdü.
Gençlik Salib-i Ahmerleri’nin ilki Kanada’da kuruldu. Birinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı sonuçlarının görülmesinden sonra Batılı eğitimciler gençlikle daha yakından ilgilenmenin, gençleri güven ve sorumluluk
duygularıyla donatacağına ve insani hedeflere ulaştıracağına inandıkları için gençlik kuruluşu oluşumlarına yöneldiler. Ancak bu yöneliş olumlu karşılanmadı çünkü yaygın bir görüşe göre gençlerin militarizmden ve ulusal bilinçten uzaklaşmaları uzun vadede ülkeleri savunmasız bırakırdı. Neyse ki kısa
süreli uygulamalarla bu yanılgıdan dönüldü, uluslararası ve hümanist ilkelere dayanan Gençlik Salib-i
Ahmerleri Belçika ve Meksika gibi ülkeler de dâhil olmak üzere birçok yerde kuruldu. Söz konusu der13

neklerin yönetimi her ülkede eğitimci ellere bırakıldı. Yararlı etkinliklerde bulunan bu kurumların amacı
kuruldukları yerlerdeki öğrencilerin tümünün katılımıydı. Kısa süre içinde Türkiye gibi gençlerinin yalnızca spor faaliyetleri ile dış dünyayla ilişki kurduğu bir ülkede dahi benzeri bir örgütlenmenin gençleri
daha düşünceli ve ülkeye yararlı hale getirebileceği anlaşıldı. Gelişmeleri takip eden Türkiye’nin çağdaş uygarlığın bir parçası olduğu gençlik örgütlenmesi ile yurtdışında da anlaşılabilirdi. Böylece kuruluş aşamasına geçildi. Batı ülkelerinin örnek alınarak oluşturulan gençlik örgütlenmesi çağdaş ve laik
bir eğitim sisteminin yerleştirilmeye çalışıldığı bir dönemde gerçekleştiriliyordu. Bu anlamda devlet
eğitimcilerden büyük beklentilere sahipti. Çünkü özellikle de ilkokul öğretmenlerinin desteği ile başta gençlerin aileleri olmak üzere olumlu bir kamuoyu yaratılmaya çalışıldı. Hilal-i Ahmer dergilerinde
gençliğin doğru şekilde yetişmesinin önemini vurgulayan ve gençlik örgütlenmesinin eğitim öğretimle
yakından ilgili olduğunu savunan yazılar yayınlanmaya başladı. Bu yazılara göre gençler kendilerine
verilecek görevler aracılığıyla ülkeye ve insanlığa hizmet etme bilincine erişeceklerdi. Buna ek olarak
dünyadaki gençlik örgütlenmelerinden de haberler verilerek hazırlık dönemi tamamlandı. Nihayet 23
Mayıs 1933’te, Kızılay Cemiyeti Ana Nizamnamesi’nin 137. maddesi gereğince ilk, orta, lise ve dengi
okullarda Kızılay Gençlik Heyetleri açmakla birlikte Hilal-i Ahmer Gençlik Cemiyeti (Kızılay Gençlik
Kurumu) kuruldu.
Genç Kızılay ayrı bir iç yönetmeliğe sahipti ve Hilal-i Ahmer Genel Merkezi’nin bir şubesi olarak çalışmaktaydı. Gençlik Kurumu genel merkez binası içinde kendisine ayrılan büroda çalışmaya başladığında
kadrosunda yalnızca dört memur, üç müfettiş ve bir hizmetli vardı. Yönetim kurulunda ise yedi üye vardı. Bu üyeler Kızılay Genel Merkez Heyeti ve Milli Eğitim ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından seçilirdi. Genç Kızılay 1959’dan itibaren Genel Merkeze bağlı bir müdürlükle yönetilmeye başladı.
Genç Kızılay’ın öncelikli hedefi iyi bir tanıtım çerçevesinde yaygın katılım sağlayabilmekti. Zaten yapılan yayınlarla kamuoyu örgütlenmeden haberdardı. Yaygın duyurular ve özendirici çağrılar yapılmasının yanı sıra Kültür Bakanlığı da okullara gönderdiği bildiriler ile gençleri üyeliğe davet etti. Gençlerin
üyeliğe kolayca alınması sağlandı ve üyelerin ders yıllarının 9 ayı için 5 kuruştan, yılda 45 kuruş aidat
verilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra Genç Kızılay’ın ikinci kuruluş yıldönümünde üyelere 15 kuruşa
satılan rozetler hem gençler için üyeliğe özendirici oldu hem de kuruluşa küçük de olsa bir gelir oluşturuldu.
Genç Kızılay’ın yaygınlaşması tablosuna bakıldığında örgütlenmenin hızla yapıldığı görülür. Özellikle
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde gençlik örgütlenmesinin okullarda fazlasıyla yaygınlaşması hatta örgütlenmenin bakanlıktan ya da Genel Merkez’den herhangi bir uyarı ve öneri gelmeden oluşturulması önemli
bir gelişmedir. Ayrıca yabancı ve azınlık okulları da gençlik örgütlenmesine dâhil olmuştur. İstanbul’da
bulunan Dame de Sion Fransız Kız Lisesi hareketin öncülüğünü yapmış ve Genç Kızılay kısa zamanda
diğer okullara da yayılmıştır.
Gençlik örgütlenmesi hem geniş okuyucu kitlelerine kendisini tanıtmak hem de bu yoldan kazanç sağlamak amacıyla bastırdığı yayınları uygun fiyatlarla satışa sunmuştur. Bu yayınların en bilinenleri ve
fiyatları şöyleydi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Yıllık Kitabı (100 Kuruş)
Türkiye Gençlik Dernekleri Üzerine Bir Konuşma, Dr. Şaman (20 Kuruş)
Gençlik Kızılhaçı Nedir?, çev. E. Ekrem Talu (20 Kuruş)
Okul Çocuklarına Öğüt ve Sağlık Bilgileri, Dr. Zeki Nasır Barker (15 Kuruş)
Dişlerin Sağlığı, Dr. Zeki Nasır Barker (15 Kuruş)
Kır Konakları, Dr. Şaman (20 Kuruş)
Faiz Cetvelleri -iş adamlarına çok lazımdır- (10 Kuruş)
İlk Sıhhi Yardım -Amerika Kızılhaç Yayını- çev. Dr. Zeki Nasır Barker (65 Kuruş)

Kızılay gençlik örgütlenmesinin yayıncılıktan başka etkili etkinlikleri de vardı. Amaç para toplayıp Genç
Kızılay’ı daha geliştirmek ve güçlendirmekti.
Yapılan etkinlikler şunlardı: sinema, konferans ve konserler düzenlemek, kuruluşa özel kurşun kalem,
kartpostal, defter ve afişler yaptırmak, okullardaki yoksul çocuklara yardım etme, üyelik aidatı ve bağış
uygulamaları, adı geçen etkinliklerin bazılarının ücretli düzenlenmesi...
Kızılay’a katkıda bulunabilmek için yurtta yaygın şekilde kullanılan araç Şefkat Pulları uygulamasıydı. Bu pullar okul karneleri, öğrenci belgeleri gibi yerlerde kullanılmaktaydı. Bunun dışında öğrenciler
yaşanan felaketler karşısında duyarlılıklarını gösterip yardımlarda bulunuyorlardı. Örneğin, genç Kızılaycılar Erdek’te ve Kars’ta yaşanan depremlerden sonra aralarında para toplayıp bağış yaptılar (Erdek
için 4181 lira, Kars için 1000 lira).
Gençlik Kolları sözü edilen katkılar dışında, düzenledikleri etkinliklerle öğrenciler arasında sosyal yardım anlayışının ve sağlıklı yaşama verilmesi gereken önemin yerleşmesini sağladı. Okullara Kızılay
ilk yardım çantaları yaptırılarak okullarda meydana gelebilecek olası yaralanmalara, hastalıklara ve
herhangi bir sağlık sorununa müdahale imkânı yaratıldı. Yardım çantalarının içinde ne işe yaradıkları ve
kullanımları resim ve yazıyla anlatılan kullanıma hazır tentürdiyot, amonyak, gazlı bez, pamuk ve ampuller vardı. Söz konusu malzemeler bozulmamaları için çok iyi ambalajlanmıştı ve bitmeleri halinde
dışarıdan da temin edilebilirlerdi. Ülke çapında yaygınlaştırılan bu çantalar okullardaki kullanımından
ziyade köyler için çok faydalı oldu. Kızılay ilkyardım çantaları, ani kazalara ve yaralanmalara bir güvence olmasının yanı sıra yeni yetişen neslin sağlık konusunda bilgili olmaya yönlendirilmesi açısından
önemliydi.
Kurum etkinlikleri ile iç ve dış gelişmeleri kamuoyuna duyurma başarısından dolayı toplumda kendisine güvenilir bir yer edindi. Öyle ki 1956 yılına gelindiğinde Türk Kızılay Gençliği, dünya gençlik teşki15

latları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en çok üyeye sahip olan örgütlenmeydi. Genç
Kızılay kolları kurulduğu birkaç yıl içinde 1400 okulda örgütlenme sağladı; 1939’da ise bu sayı 2124’e
ulaştı. İlk yıl üye sayısı 20.000 olan gençlik örgütlenmesi 1937 yılında 70.000’e; 1939 yılında 124.200’e
ve onuncu yılında 200.000’e yükseldi. 1949’da üye sayısı 564.910’a varırken; 1950 yılında 10.623 okulda örgütlendi. Bu sevindirici gelişmelere en büyük katkıyı hiç kuşkusuz Hilal-i Ahmer Merkez Teşkilatı
yaptı. Çünkü kuruluşundan bu yana gençlik örgütünü sağlam temellere oturtup güçlendirebilmek için
atılan tüm adımların Kızılay müfettişlerinin yanı sıra Kültür Bakanlığı müfettişleri tarafından da denetlenmesini destekledi.
Bu olumlu havanın bir başka sebebi de Kızılay’ın kullandığı yöntemle ilgiliydi. Buna göre, gençlik kollarına üye olan okullarda yardım işleri serbest bırakılarak aidatların yalnızca yarısının Genel Merkez’e
gönderilmesi istendi. Böylece oluşturulan bütçede kalan paralar okullardaki yoksul öğrencilerin kitap,
yiyecek, giyecek parası ya da hasta olanların bakım giderleri olarak harcanabiliyordu. Bu olanak da okul
idarecilerinin uygulamaya daha istekli olmasını sağladı. Daha sonraki dönemde Genel Merkez, gençlik
kollarını güçlendirmek amacıyla kuruluşların kazançlarının yarısı olarak gönderdikleri parayı da yine
onlar için harcamaya karar verdi. Bu fon ile genç üyelere sosyal yardım ve sağlık konularında aydınlatıcı
broşürler basılıyor ve okullara, verdikleri desteği hatırlatmak için Gençlik Takvimleri gönderiliyordu.
İlk gençlik kamplarının çadırları da yine bu fondan alındı. Buna ek olarak yapılan yayınlar ile de gönüllü
hizmetlerin örnekleri verilip bilgilendirme sağlanırken, gençlik kolları da daima gündemde tutulmuş
oldu.
Genç Kızılay’ın etkili faaliyetleri yalnızca yurtiçiyle sınırlı değildi. Kızılhaç’a bağlı gençlik şubeleri ve
okullarla da sıkı ilişkiler kuruldu. Örneğin Robert Koleji’nin Gençlik Kızılay Kolu, 1937- Budapeşte Gezisi
ile ilk kez bu kuruluşu yurtdışında tanıttı. Buca Ortaokulu Gençlik Kızılay Kolu ise Kanada’da bir okula
tanıtıcı bir albüm hediye etti. Bu albüm bir Kanada gazetesinin ilk sayfasında yer alırken, Kanada Milli
Sergisi’nde de gösterime sunuldu. Bu sırada ABD Kızılhaç Gençlik Teşkilatı ile de bir yakınlık sağlanmaktaydı. ABD’deki teşkilat 1937- 1938 ders yılında yılbaşı hediyeleri gönderdi ve Genç Kızılay da buna
karşılık verdi. İlişkiler düzenli yazışmalar ve karşılıklı bilgilendirme ile sağlıklı şekilde devam etti. Ayrıca İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nün hazırladığı bir albüm de 1937 yılında Paris’te sergilendi.
Genç Kızılay oluşumu kendisini hiçbir zaman dünyadan ayrı tutmadı. Öyle ki İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında zarar gören bölgelerin çocuklarına yardım ulaştırabilmek için tüm olanaklarını
kullandı. Söz konusu yardımlar çoğunlukla yetimhaneler eliyle gerçekleştirildi. Örneğin Fransa’da bulunan Saint Esprit Yetimhanesi’ne nakdi yardımın yanı sıra 14 kilo kuru yemiş (431,40 lira değerinde) ile
dayanıklı gıda maddeleri gönderildi. İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmak için bir yardım kuruluşu
olarak Amerika ve Kanada tarafından kurulan CARE, Türkiye’de yürüteceği etkinlikler için bakanlıklarla
da işbirliği yaparak 21 Nisan 1959’da Kızılay ile bir anlaşma imzaladığında, hiç kuşkusuz, bu olumlu
adımda gençlik kollarının yurtdışı faaliyetleri ile uyandırdığı ilgi ve sevginin etkisi vardı. Bunun yanı sıra
dünya barışı için yapılan girişimler çerçevesinde 2-12 Ekim 1971 tarihinde Meksika’da toplanan Birinci
Dünya Kızılhaç Gençlik Konseyi’ne Türkiye Gençlik Kızılayı temsilcileri de katıldı. Gönderilen dört genç
Türk temsilcisi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’’ ülküsü doğrultusunda bilinçlenmiş
kişiler olarak, alınan kararlara destek verdiler. Barışın sağlanabilmesi için dünya gençlerinin yakınlaşma16

sı gerektiği tezini ortaya atarak farklı ülkelerden 200 genci Kızılay Pendik Gençlik Kampı’na davet ettiler.
Bugün de Türk Kızılay Gençlik Müdürlüğü’nün misyonu din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin gençlere yardımlaşma ve dayanışma duygularını aşılamak ve onların kardeşlik bağlarını güçlendirmektir ve
bu görevini başarıyla yerine getirmektedir.

1.4. Türk Kızılay Gençliği Temel İlkeleri
Türk Kızılay, Genç Kızılay ile yeni yetişen nesli kendi ilkeleri doğrultusunda eğitmeyi; insanlık ve yardım
duygularıyla donatmayı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı, yurdunu ve milletini seven sağlıklı
bir gençlik yaratmayı kendine görev edinir. Kızılay ilkelerini yurt ve dünya gençleri arasında yaymak ve
gönüllü Kızılaycılar kazanmak ve yetiştirmek de edindiği görevler arasındadır.
Vizyonu ise gençlik hizmetlerini geliştirmek ve yurt çapında yaygınlaştırarak etkin ve sürdürülebilir
hale getirmektir.
Sözü edilen temel ilkelerin yanı sıra benimsenen ilkeler şu şekilde sıralanabilir: gençlere sağlık kurallarına uygun yaşama alışkanlığı kazandırmak, gençleri salgın hastalıklar, kazalar, yangınlar, doğal
afetler gibi durumlar için ilk yardım bilgisiyle donatmak, geçim zorluğu çeken ve kimsesiz çocuklara yiyecek, giyecek ve kitap sağlamak; yurtiçinde ve yurt dışında okullar arasındaki iletişimi ve kaynaşmayı
sağlayarak sosyalleşmeyi artırmak, geçim zorluğu çeken ailelerin çocuklarının özellikle katılabileceği
ve onlara tatil olanağı sağlayacak açık hava kampları kurarak bu gençlere toplumsal yaşam içinde iş,
eğlence, bilgilendirme olanağı sağlamak…
Bu donanımlarla geleceğin Kızılaycıları’nın hazırlanması hedeflenmiştir ve genç yürekleri heyecanlandıran bu ilkeler ülkemizin dört köşesindeki gençler tarafından kabul görmüştür. 1
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Bu bölümde yer alan tarihçe bilgilerinin tamamı Seçil Karal Akgün ve Murat Uluğtekin tarafından yazılan Hilal-i Ahmer’den
Kızılay’a Cilt I ve II’den derlenmiştir.
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2.1. Türk Kızılay Kamplarının Açılması ve Tarihsel Gelişimi
Hilal-i Ahmer Cemiyeti kuruluşundan günümüze kadar büyük yararlılıklar sağladığı faaliyetlerinde hiçbir zaman tek yönlü hareket etmedi. Öyle ki Cumhuriyet’in İlanından sonraki yeniden yapılanma sürecinde dahi cemiyet sadece bir yardım kurumu olmakla kalmadı; aynı zamanda ülkenin sosyo-kültürel
gelişimini imkânları dâhilinde destekledi. Okul çağından başlayarak gençlere dayanışma, yardımlaşma
ve şefkat duygularını aşılamaya çalışıp, genç Cumhuriyet’e insanları ve milletini seven, bilgili ve bilinçli
gençler yetiştirmede okullardaki öğretilen ilkeler doğrultusunda hareket ederek söz konusu ilkeler dışında yönlendiricilik yapacak örgütlenmeyi de sağladı2.
Sözü edilen çok yönlü örgütlenmenin önemli bir uygulaması da gençlik ve sağlık kamplarıdır. Kampçılık,
potansiyel zorluklarına rağmen zevkli bir uğraştır ve bahsi geçen zorlukların üstesinden gelinebilmesi
için kamp sanatının öğrenilmesi gerekir. Kampçılık doğaya saygı duyma kuralını temel alarak yapılan
bir aktivite olmakla birlikte doğayı korumak için rahatımızı arka plana atmayı gerekli kılar. Kampçıda
coşku, heyecan ve mutluluk gibi duyguları açığa çıkaran kampçılık aktivitesi aynı zamanda şehir yaşamını da kolaylaştırmayı hedefler. Öyle ki aktivite sırasında geçireceğimiz güzel anlar dışında zorlayıcı
ve yorucu deneyimler de çözüme ulaşmak adına edineceğimiz yeni beceriler ile hayatımızı renklendirir
ve daha yaşanır hale getirir.
Gençler kamp süresince bir takım olabilmeyi, sorumluluk duygusunu, paylaşımcı olmayı ve arkadaşlığı
öğrenir. Kazanılan olumlu özellikler de gençlere birey olma yolunda nasıl sosyalleşebileceklerini gösterir. Ayrıca güven içinde olunan geçici bir yuva yeni tatlar keşfetmek adına da faydalı olur. Kampçılığın
temel felsefesinde yeni dostluklar kurmak, üretken olabilmek ve en önemlisi de paylaşmayı öğrenmek
gençleri bir araya getirme noktasında anlamlıdır 3.
Türk Kızılay’ın sosyal korunmaya muhtaç, çalışkan ve kendi olanakları ile tatil yapamayan
öğrencilere yönelik açtığı kampların ilk örnekleri İstanbul’un plaj semtlerinde geçim zorluğu çeken ailelerin çocuklarına yönelik oldu. Bu kamplar ücretsiz olmakla birlikte finansmanı hayırsever tüccarlar
ve öğretmenler tarafından karşılandı. Türk Kızılay’ın büyük hizmetlerinden birisi olan gençlik ve sağlık
kamplarının ilki 1936 yılında Hereke’de kuruldu. Temmuz ayının başından Ağustos ayının ortasına
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Akgün ve Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a II, 2001, s.313.
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Türk Kızılayı Kamp Ekibi Bilgi Kitapçığı, 2009, s. 9.
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kadar süren bu kampta katılımcı öğrenciler tatil yapma olanağı bulunmayan çocuklar arasından seçildi.
Söz konusu kampta ilk aşamada 120 öğrenci, 50 öğretmen ve 1 hizmetli bulunuyordu. Kamp programında çeşitli dersler, çevrenin coğrafi ve ekonomik özelliklerini yerinde anlayabilmek amaçlı inceleme
gezileri, açık hava sporları, güneş ve deniz banyoları ile geceleri eğitici film gösterimleri vardı. Tüm bu
etkinlikler kapsamında kampçılara yurt sevgisi, büyüklere saygı ve yardım duygusu aşılanmaya çalışıldı. Ayrıca temizlik, sağlık, yemek ve konuşma kuralları gibi sosyal esasların öğretilmesi ve uygulanması
ile sorumluluk duygusu ve bunun doğuracağı özgüven sağlanmak istendi. Özellikle ülkede hızlı ve güçlü
bir yeniden yapılanmanın devam ettiği bu dönemde, Kızılay Gençlik Kampları muhtemelen okullarından
ve evlerinden başka bir yer görmemiş bu çocuklara kısa bir süre içinde yeni ufuklar açtı4. Katılımcı
öğrenciler yeni ufukların yanı sıra bedensel olarak da terbiye edilmiş bir şekilde evlerine dönüyorlardı. Örneğin, 1937 yılında kampa katılan öğrencilerin neredeyse tamamının kamp süresince kilo aldığı
gözlendi.
Beden terbiyesi ve spor hareketinin toplumsal modernleşmenin bir göstergesi olarak ele alındığı Erken
Cumhuriyet döneminde ülkenin modernleşmesi ve Batılılaşması sayesinde sporcu özgürleşti; spor ise
her koşulda gelişti.
Cumhuriyeti kuran Atatürk’ün ve öncü kadronun sporu ve sporcuyu her koşulda desteklediğinin açıkça
bilindiği bu dönemde5, sporun ve beden terbiyesinin modern ve rasyonel metotlarla ele alınmaya başlamasında Kızılay’ın ve gençlik kamplarının öncül bir rolü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Gazi Mustafa
Kemal’in de bir konuşmasında belirttiği gibi ‘’Cumhuriyet, fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek
seciyeli muhafızlar ister’’ 6.
Türk Kızılay, gençlik etkinliklerini gerçekleştirirken sporu da bu girişimin ayrılmaz bir parçası olarak
görür ve yaz kamplarının en önemli etkinliğini çeşitli sporlara ağırlık veren programlar olarak belirler.
Kurum, gençleri spora yönlendirmeyi de ihmal etmez. Örneğin, 16 Eylül 1936 tarihinde Genel Merkez
onayı ile kurulan Kızılay Maskespor Kulübü iki yıl içinde örgütlenerek futbol, voleybol ve avcılık gibi
alanlarda etkinlikler düzenledi. Ayrıca Maskespor özellikle futbolda Ankara’nın yerleşmiş kulüpleri ve
Ankaragücü, Doğangüneş, Erkek Lisesi Çankırı ve Kalecik takımları karşısında başarılar kazanmasının
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Akgün ve Uluğtekin, a.g.e., s. 323.
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Akın, Gürbüz veYavuz Evlatlar: Erken Cumhuriyet’te Beden Terbiyesi ve Spor, 2004, s. 23.
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yanı sıra kendine ait bir temsil kolu oluşturarak bayram ve yılbaşlarında, kuruluşundan bu yana geleneksel hale gelmiş temsilleri başarıyla sundu. Bu temsiller Kızılay’a kazanç sağlayacak biçimde halka
açık düzenlendi
Hereke Kampı ile başlayan ilk Kızılay gençlik ve sağlık kamplarını 1944’te İzmir’de (Buca), 1945’te Tekirdağ ve daha sonra Çamkoru, Samsun, Çeşme, Finike, Eskişehir, Adana, Adapazarı ve Girne’de açılan
kamplar izledi. Bu kamplardan bazıları şubeler tarafından, bazıları ise genel merkezce açıldı. İlk gençlik
kampının açıldığı yıldan 1984’e kadar toplam 294 kamp kuruldu ve bu kamplardan 109.866 genç yararlandı. 1985-1995 yılları arasında Kızılay Genel Merkezi’nin açtığı 74 kamptan 43.383 kişi yararlandı ve
kamplar için 1.406.340 $ sarf edildi. Yine bundan sonra 11 yıl içinde 8 şubenin açtığı kamplardan 26.614
genç yararlandı ve bunlar için de 153.828 $ harcama yapıldı.
Özetle, söz konusu şubelerin açtığı kamplardan 69.997 genç, 1936-1984 yılları arasında ise 109.866
olmak üzere; 1.388’i dış ülkelerden olmak üzere 179.863 öğrenci faydalandı. Aynı dönemde çoğunluğu
ortopedik olmak üzere görme, işitme ve zihinsel engelliler dâhil 1.320 kişi Gençlik ve Sağlık Kamplarına alındı. Ayrıca yetiştirme yurtlarından 8.703 genç kamplara konuk edildi. Bunun yanı sıra Kızılay
kampları 6.000 çocuğa giysi yardımında bulunuldu. İstanbul’daki Pendik Kampı’na ise bir dönem daha
eklenerek, Çernobil faciasından etkilenen çocuklara tatil imkânı sağlandı.
1985-1995 döneminde 44 ülkeden 1.388 gençle gelen liderler ülkemizde kurulan Gençlik ve Sağlık
Kampları’na katıldı. 1995 yılında ise 19 ülkeden 182 öğrenci ve 39 kamp ve izcilik lideri ülkemize gelerek çoğunlukla Mudanya, Pendik, Samsun ve Girne kamplarına gönderildi. Türkiye’den de 17 yabancı
ülkeye 117 genç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de 1.421 genç kamp için gitti.
Kampların çoğaltılması kararıyla birlikte kamplarda görev alacak öğretmenleri gerekli bilgilerle donatmak amacıyla İstanbul’da kurs olma özelliği taşıyan Önderler Kampı açıldı. Buraya o yaz kamplarda
görev alacak öğretmenler gelip gerekli pratik bilgileri donanıyorlardı. Buna ek olarak yapılan yeni bir
düzenlemeyle kamplara 15 günlük devrelerle dört grup öğrenci alınmaya başladı. Böylece daha çok
gencin bu olanaklardan faydalanması sağlandı. Dar çevrelerde yaşayan ailelerin çocuklarını yalnız başlarına bu kamplara göndermeleri fikri ilk aşamada kuşku doğurmuş olsa da zamanla kamplara daha
fazla öğrencinin katılımı ve kamplarda daha fazla öğretmenin görevlendirilmesi uygulamayı özenerek
bakılan bir süreç haline getirdi. Ayrıca öğrencilerin düzenlediği halka açık gösteriler ile Kızılay kamp-
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larından fotoğrafların ve düzenli raporların broşürler halinde yayınlanması kuruluşun bağış almasına
da yardımcı oldu.
Kızılay Gençlik Kolları kuruluşundan bu yana başarıyla sürdürdüğü etkinliklerinin yanı sıra uluslararası
kamplar açarak yurtdışında yüklendiği tanıtıcı misyon ile aynı zamanda bir tür elçilik görevi yürütüp,
farklı ülkelerdeki kardeş kuruluşlarla sıkı ilişkiler kurarak genç kuşakları Türkiye ile kaynaştırma girişimlerinde bulundu. Kızılay Gençlik Kolu, Kızılay Derneği’nin gözbebeği ve Mustafa Kemal Atatürk’ün
Cumhuriyeti emanet ettiği gençliği donattığı ilkelerle de geleceğe dair umududur:

KIZILAY GENÇLİK MARŞI
Biz Kızılay gençleri demirden bilekliyiz,
Kamplarda, ormanlarda şarkı söyler coşarız,
Biz Kızılay gençleri, altından yürekliyiz,
Hastanın, yaralının yardımına koşarız.
Eğitimdir, şefkattir başlıca görevimiz,
Temiz hava, bol güneş, mavi deniz bizimdir.
Güzel yurdun kırları, dört bucağı evimiz,
Kötülüğü bilmeyiz, güzel, temiz bizimdir.
Kızılay’ın bayrağı bizimle yükselecek,
İzimizden gelecek çocukları yarının.
Çalışırsak yoksullar, çaresizler gülecek,
Işığı olacağız, dünya ufuklarının.
Biz Kızılay gençleri, yorulmayı bilmeyiz,
Çalışırız güleriz, şarkı söyler coşarız.
İyiliktir andımız, kötülüğe gelmeyiz,
Hastanın yaralının yardımına koşarız.
(Dönemin Kızılay Gn. Md. Yrd. Nihat Aşar)
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2.2. Türk Kızılay Kamplarının Amacı
Okulların tatil olduğu yaz aylarında ülkemizin çeşitli yerlerinde kurulmuş, gençlerin boş zamanlarını
değerlendirerek bedensel ve ruhsal gelişimlerine imkân sağlayan yerler olan Kızılay Gençlik Kampları’nın amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

Gençlerin temiz havada, yapıcı, yaratıcı ve dinlendirici etkinliklere yönelmelerini sağlamak,
Gençlerin sosyal durumlarını geliştirmek,
Yeni arkadaş edinmelerine imkân vermek ve birlikte yaşamanın gerektirdiği davranışları ve sorumlulukları benimsemelerine yardımcı olmak,
Kendilerini yönetmelerini öğretmek,
Gençlerin, Kızılay’ın temel ilkelerine uygun çalışmalarda bulunmalarını, afet ve felaket durumunda başkalarına yardım edebilme yetisini kazanmalarını sağlamak,
Atatürk ilkelerine bağlı, yurdunu ve milletini seven sağlıklı bir nesil olarak yetişmelerine yardımcı olmak,
Geleceğin Kızılay gönüllülerini yetiştirmek.
Kızılay Gençlik Kampları’nın öğrencilere kazandırmayı hedeflediği diğer değerler ve beceriler
ise şunlardır:
Atatürk ilkeleri doğrultusunda milli birlik ve beraberlik duyguları içinde yaşamak,
Kızılay’ın ilke, amaç ve faaliyetlerini öğretmek,
Toplu yaşama alışkanlığı kazandırmak,
Kardeşlik, dostluk, saygı ve güven duyguları içinde yaşamalarını sağlamak,
Temiz ve düzenli olma alışkanlığını kazandırmak,
Milli serveti, devlet malını ve kendi eşyalarını koruma duygusunu kazandırmak,
Kendi başına iş yapabilme duygusunu kazandırmak,
Beden ve çevre temizliği konusundaki bilgileri öğretmek,
Uyuşturucu ile mücadele konusunda bilinçlendirmek,
Afet ve kazalarda alınacak korunma önlemleri hakkında bilgi vermek,
Müzik, resim, el sanatları, halk oyunları, beden eğitimi ve benzeri dallarda bilgi ve becerilerini
geliştirmek 7

Türk Kızılayı Gençlik Kampları Lider El Kitabı, Gençlik ve Gönüllü Organizasyonu Bölümü, 2007, s. 7-8.
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2.3. Türk Kızılay Gençlik Kampları Hakkında Genel Bilgiler
Türk Kızılay tarafından açılan gençlik kampları gençlerin temiz havada yaratıcı etkinliklere yönelmelerini ve dinlenmelerini sağlamayı, katılımcıların sosyal durumlarını geliştirmeyi ve yeni arkadaş edinmelerine olanak tanımayı, kendilerini yönetmeyi öğrenmelerini ve Kızılay’ın temel ilkelerine uygun çalışmalarda bulunmalarını amaçlar.
Kamplar, deniz ya da göl kenarında veya ormanlarda doğal koşullar içinde kurulur. Bu kamplarda spor
çalışmaları ve yarışların yanı sıra resim, halk oyunları, el sanatları ilkyardım çalışmaları düzenlenir.
Müzik faaliyetlerinin yanı sıra çevredeki turistik yerlere geziler de yapılır.
Her devrenin son akşamına ‘’Ateş Gecesi’’ adı verilir. Bu gecede kampçı öğrencilerin düzenlemiş oldukları sergi, koro, halk oyunları, oyun, skeç ve dans gösterileri halkın beğenisine sunulur. O bölgede
bulunan mülki amirler de ateş gecelerine davet edilir.
Lider öğretmen olarak seçilen branş öğretmenlerine kamplarda görev alabilmeleri için Kızılay-Kızılhaç
Hareketi, ilkyardım, HIV/AIDS, çocuk psikolojisi, iletişim, takım çalışması ve liderlik konularında eğitim
verilir.

2.4. Türk Kızılay Gençlik Kampları
Genç Kızılay’ın temel politikası ‘’sağlık ve yardım işlerini bilen ve değerini takdir eden sağlam bünyeli vatandaş yetiştirmek ve böylece sağlık bakımını yaymak’’tır. Gençlik kamplarının açılması fikri bu misyon
etrafında şekillenmiştir.
Genç Kızılay gençlikle yakından ilgilenerek, çocuklarda insanlık ve sosyal yardım hislerini, fazilet ve
vatandaşlık duygularını olgunlaştırmaktadır. Ayrıca sağlık konularında da gençliği kavrayarak Kızılay
kurumunun ana ödevlerinden olan gençlik konusunu ciddi bir uğraşı olarak üzerine almış bulunmaktadır8 Bu hedefe yönelik kurulan kampların ilki Hereke Kampı’dır ve kamp müdürü Kemal Ermat’tır.
Bu ve benzeri uygulamalar II. Dünya Savaşı öncesinde başlatılır ve patlayan savaşın getirdiği ağır ekonomik ve sosyal güçlüklere rağmen sürdürülür. Tüm zor şartlara rağmen Türk Kızılay ve Genç Kızılay
belirlediği misyon dahilinde gençlik kamplarını hedefine ulaştırmayı başarmıştır ve bugün de aynı hedefler doğrultusunda gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını özveriyle ve başarıyla sürdürmektedir.
2.4.1. Doğa Kampları
Türk Kızılay Gençlik Kampları kapsamında tanımlanacak doğa kamplarından ilki Çamkoru Gençlik
Kampı’dır. Bu bir orman kampıdır. Kamp dönemleri her yıl Mayıs ayında Genel Müdürlük tarafından
belirlenir. Kamp kapasitesi 80 kişidir. Kamp süresince el sanatları, müzik, resim, dans/halk oyunları,
tiyatro/drama, spor, dağ bisikleti, yürüyüş, yön bulma, dağ tırmanışı, hazine avı, bocce, okçuluk ve çadır
kurma faaliyetlerinde bulunulur. Kampta ilkyardım ve Kızılay- Kızılhaç eğitimleri verilir.
Kamp süresince Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Eski TBMM, Hayvanat Bahçesi, Safranbolu ya
8
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da Amasra (günübirlik) ve Akçakoca Yaşlılar Konukevi’ne ziyaretler gerçekleştirilir. Kamp yerine ulaşım
için kampın başlama gününde bütün öğrenciler Ankara’da belirlenen toplanma yerine ulaşırlar ve oradan Türk Kızılay tarafından tahsis edilen otobüslerle kamp alanına hareket edilir. Yine kampın bitiş gününde öğrenciler kamp alanından Ankara’da belirlenen yere geri getirilirler ve velileri tarafından teslim
alınırlar. Kamp konaklaması Ankara iline 90 km uzaklıkta ve Kızılcahamam-Çamlıdere mevkiindedir.
Tesis bungalovlardan oluşur ve her oda 4 öğrencinin barınabileceği şekilde dizayn edilir. Bungalovların
içinde ortak televizyon, duş ve tuvalet bulunur. Kamp alanında ise tenis kortu, voleybol sahası, basketbol sahası, langırt ve masa tenisi vardır. Kampın kapanışından bir gün önce yapılan geleneksel veda
gecesinde öğrenciler kamp süresi boyunca yaptıkları çalışmaları sergilerler ve bu geceye öğrencilerin
velileri de katılabilir. Kampta gündüz sıcaklığı 24-28 C iken gece sıcaklık 18- 21 C’dir. Hava şartlarından
dolayı zaman zaman serin olması sebebiyle katılımcı öğrencilerden hırka, polar gibi kalın giyeceklerin
yanı sıra kişisel eşyalar, telefon kartı, kimlik, spor ayakkabı ve eğer çalabiliyorsa müzik aleti getirmesi
istenir. Kamp alanı bölgesinde cep telefonunun çekmemesinden dolayı (0312) 751 10 04 numaralı kamp
telefonundan, öğrencinin adı ve soyadı söylenerek iletişim sağlanabilir. Eğer öğrenci aktivite halinde
değilse görüşme olanağı verilir. Kampa katılan öğrencilerin konaklama, yemek, gezi, vb harcamalarının
tamamı Türk Kızılay tarafından karşılanır ve herhangi bir ücret talep edilmez.
Doğa kamplarından ikincisi, yayla kampı niteliği taşıyan Trabzon/Düzköy Gençlik Kampı’dır. Bu kampın dönemleri de Mayıs ayında Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Kamp kapasitesi 80 kişidir. Kamp
programında el sanatları, müzik, resim, dans/halk oyunları, tiyatro/drama, spor, dağ bisikleti, yürüyüş, yön bulma, dağ tırmanışı, hazine avı, bocce, okçuluk, çadır kurma ve sinema gibi aktivitelerin yanı
sıra ilkyardım, Kızılay- Kızılhaç eğitimlerine de zaman ayrılmıştır. Kampa ulaşım Ankara’da belirlenen
toplanma yerinden gerçekleşir. Kamp süresince Uzungöl, Sümela Manastırı, Çal Mağarası ve Trabzon
gezileri düzenlenir.
Konaklama Trabzon iline 60 km uzaklıkta, Maçka Yaylası mevkiindedir. Tesis 6 kişilik bungalovlardan
oluşur ve bungalovların içinde duş, tuvalet ve açık mutfak bulunur. Kamp alanında futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, insan langırtı ve masa tenisi vardır.
Kampın kapanışından bir gün önce düzenlenen veda gecesine veli katılımına izin verilir. Kamp alanında
sıcaklık gündüz 18- 21 C, gece ise 10-15 C’dir. Bu yüzden nemli, yağışlı hava şartları ve rakım yüksekliği
olması sebebiyle katılımcı öğrenciler yanlarına hırka, polar, yağmurluk vb kalın giyecekler alırlarken,
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kişisel eşyaları, telefon kartı, kimlik, spor ayakkabısı ve eğer çalıyorlarsa müzik aleti de getirmelidirler.
Kamp bölgesinde cep telefonu çektiğinden iletişim olanakları anlamında bir sıkıntı yaşanmaz. Kampa
katılan öğrencilerin tüm masrafları Türk Kızılayı tarafından karşılanır.
2.4.2. Havuz ve Deniz Kampları
Türk Kızılay Gençlik Kurumu’na ait havuz ve deniz kamplarından ilki Eskişehir/Atatürk Havuz Kampı’dır. Söz konusu kampın dönemleri her yıl Mayıs ayında Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Kampın
kapasitesi 250 kişidir. Kamp programı kapsamında gerçekleştirilecek aktiviteler el sanatları, müzik,
dans/halk oyunları, tiyatro/ drama, spor, yüzme ve hazine avı olarak belirlenmiştir. Ayrıca kamp süresince ilkyardım ve Kızılay- Kızılhaç eğitimleri verilir. Ulaşım, kampın ilk gününde bütün öğrencilerin Ankara’da belirlenen buluşma yerine gelmeleriyle ve oradan Kızılay tarafından tahsis edilmiş otobüslerle
kamp alanına hareket edilmesiyle sağlanır. Aynı şekilde kampın bitiş gününde öğrenciler kamp alanından Ankara’da belirlenmiş olan yere geri getirilirler ve velilerince teslim alınırlar. Kamp konaklaması
4 kişilik bungalovlarda yapılır ve bahsedilen bungalovların içinde duş ve tuvalet bulunur. Ayrıca kamp
alanında voleybol sahası, basketbol sahası, langırt, masa tenisi ve havuz vardır.
Diğer kamplarda gerçekleştirildiği üzere burada da kampın kapanışından bir gün önce geleneksel veda
gecesi düzenlenir ve öğrenciler kamp süresi boyunca yaptıkları çalışmaları sergilerler. Geceye veli katılımı mümkündür. Kamp alanında sıcaklık gündüz 30-35 C, gece ise 20- 25 C’dir. Bu yüzden kampa
kişisel eşyalar, telefon kartı, kimlik, spor ayakkabısı ve eğer öğrenci çalıyorsa müzik aleti dışında; nemli
ve sıcak hava sebebiyle ince giyeceklerin de getirilmesi beklenir. Kamp alanında cep telefonu çeker ve
kampa katılan öğrencilerin tüm masrafları Türk Kızılay tarafından karşılanır.
Kızılay Gençlik Kampları arasında hem havuz hem de deniz kampı olma niteliği taşıyan kamp Bursa/
Mudanya Gençlik Kampı’dır. Kampın kapasitesi 120 kişidir. Kamp programında el sanatları, müzik, resim, dans/halk oyunları, tiyatro/drama, spor, yüzme ve hazine avı aktiviteleri vardır. Bu aktivitelerin
yanı sıra kampa katılan öğrencilere ilkyardım ve Kızılay-Kızılhaç eğitimleri verilir. Diğer kamplarda olduğu gibi bu kampta da ulaşım kampın başlama gününde Ankara’dan ve ücretsiz olarak Türk Kızılay
tarafından tahsis edilen otobüslerle yapılır ve kampın bitiş gününde öğrenciler aynı yere velilerince
teslim alınmak üzere ulaştırılırlar. Bu kampta da veda gecesi geleneği vardır. Kampın konaklama tesisi
3 katlı bir binadan oluşur ve kamp alanında voleybol ve basketbol sahası ile havuz mevcuttur. Kamp
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yerinde gündüz sıcaklığı 30-35 C iken, gece sıcaklığı 20- 25 C’dir. Katılımcı öğrenciler nemli hava koşulları nedeniyle ince giyeceklerin yanı sıra kişisel eşyalar, telefon kartı, kimlik, spor ayakkabısı ve eğer
çalıyorlarsa müzik aletlerini getirmelidirler. Kamp alanında iletişim olanakları noktasında bir sıkıntı
yaşanmaz, kamp alanı bölgesinde cep telefonu çeker. Kampa katılan öğrencilerin bütün konaklama,
yemek, gezi vb harcamaları Türk Kızılay tarafından karşılanır.9

2.5. Kızılay Gençlik Kamplarına Ait Bazı İstatistikler
İlk Gençlik ve Sağlık Kampı 1936 yılında açıldı.
1949 yılında çıkan Kızılay Gençlik Kurumu Genel Yönetmeliği’nde Kızılay kamplarının kuruluş amacı,
gelir kaynakları, teşkilatı ve merkez idari kuruluna dair bilgilere yer verilir. Buna göre, Kızılay Gençlik Merkezleri, Milli Eğitim müdür ve memurlarının yasal izinlerini alarak bölgesinde sağlık kampları
açabilir. Bunun için mahallin en büyük idare amirinin, hayır kurumlarının ve hayırseverlerin her türlü
yardımlarını sağlayarak kamp masraflarını temin eder ve kamp teşebbüslerini merkez idari kuruluna
bildirir10.
1950 yılında toplamda 6 kamp açıldı. Açılan kamplar şöyle sıralanabilir: İstanbul Pendik, İzmir Buca,
Adana Bürücek, Sivas Paşa Fabrikası, Antalya Lara ve Elmalı Gençlik Sağlık Kampları.
1953 yılında kamp sayısında en yüksek rakam yakalanarak kamp sayısı 18’e ulaştı.
1956 yılında İstanbul Pendik Kampı açıldı. 180 kişilik kapasitesi olan kampa yalnız 14-19 yaşları arasındaki öğrenciler kabul edildi. Her devre 14 gündü ve devre başına kamp ücreti 70 liraydı. Ayrıca 20
öğrenci temin eden okullardan da birer öğretmen ücretsiz olarak kampa kabul edilirdi. Kamp tanıtımına
eklenen bir ibareye göre isteyen erkek öğrenciler iki devre parası yatırarak katılımda bulunabilirdi. Öğrencilerin kampa müracaat sırasına göre alınmış, ödemeler taksitlendirilmiştir.
1957 yılında 22 yerde açılan gençlik kamplarından 3.218 öğrenci yararlandı.

9

Türk Kızılayı Gençlik ve Gönüllü Organizasyon Bölümü, Lider El Kitabı, 2009, s. 10-15.

10

Bknz. Türkiye Kızılay Derneği Gençlik Etüd ve Sağlık Kampları Yönetmeliği, Ankara Modern Matbaa, 1966.
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1960 yılından itibaren Gençlik Kampları amacında bir değişiklik yaparak aynı zamanda tatil odaklı bir
etkinlik olma özelliği kazandı.
1973 yılında ilk uluslararası gençlik kampı Burhaniye’de açıldı.
1976 yılında ülke genelinde yirmişer günlük devreler halinde 14 Gençlik Kampı açıldı. Bu kamplardan
yaklaşık 8.000 öğrenci faydalandı.
1984 yılında Mudanya Gençlik Kampı’nda 5 ülkeden 196 katılımcının bulunduğu Uluslararası Gençlik
Kampı açıldı. Söz konusu kampın konusu Aile Planlaması, Ana-Çocuk Sağlığı ve Diyabet olarak belirlendi. Kampa katılan öğrencilerin 49’u yabancı uyruklu olmakla birlikte Amerika, Yugoslavya, Mısır, Ürdün
ve Kuzey Kıbrıs’tan geldiler. Türk öğrenciler ise ülkemizin 67 ilinden seçildi.
2001 yılında Mudanya, Pendik, Muratdağı, Çamkoru ve Samsun Gençlik Kampları açıldı ve bu kamplardan 6.500 öğrenci yararlandı.
2002 yılında Çamkoru, Muratdağı, Samsun, Mudanya ve Pendik Gençlik Kampları açıldı ve 5.500 öğrenci
bu kamplardan faydalandı.
2003 yılında Çamkoru, Muratdağı, Samsun, Mudanya, Pendik Gençlik Kampları açıldı ve toplam 3.000
öğrenci bu kamplardan yararlandı.
2004 yılında Hasırca, Çeşme ve Mudanya Gençlik Kampları açıldı ve toplam 1.000 öğrenci bu kamplardan faydalandı.
2005 yılında Pendik, Çamkoru, Hasırca, Çeşme ve Mudanya Gençlik Kampları açıldı ve toplam 3.676
öğrenci bu kamplardan yararlandı.
2006 yılında Çamkoru, Pendik, Mudanya, Hasırca, Çeşme ve Düzköy Gençlik Kampları açıldı ve toplam
8.000 öğrenci bu kamplardan faydalandı.
2007 yılında Çamkoru, Düzköy, Mudanya, Pendik ve Hasırca Gençlik Kampları açıldı ve toplam 3.138
öğrenci bu kamplardan yararlandı.
2008 yılında Çamkoru, Düzköy, Mudanya, Pendik ve Çeşme Gençlik Kampları açıldı ve toplam 1.900
öğrenci bu kamplardan faydalandı. Ayrıca aynı yıl açılan dönem görme engelliler, gaziler ve onların
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ailelerine ayrılırken, yalnızca tek devrede öğrenci alındı.
2009 yılından itibaren Çamkoru, Mudanya ve Eskişehir Gençlik Kampları açıldı ve Mudanya Gençlik
Kampı’nın ikinci evresi uluslararası kamp olarak hizmet verdi. Bu yıl içinde kamplardan yararlanan
öğrenci sayısı 1.588’dir.
2010 yılından itibaren Gençlik Kampları şubelere devredildi. Bursa Mudanya Gençlik Kampı ve Bursa
Kızılay Şubesi bir koordinasyon sağlayarak savaş mağduru 10- 14 yaş grubu çocukları bir araya getirdi.
Katılımcı çocuklara insancıllığı aşılama hedefi ile dünyadaki şiddet ve savaştan uzak, ülkesi, dili ve dini
dikkate alınmaksızın çocuğun her yerde çocuk, insanın her yerde insan olduğu kavratılmak istendi. Bu
yıl kamplardan 1.050 öğrenci faydalandı.
2011 yılında Genel Merkeze bağlı olarak Heybeliada Gençlik Kampı; şube bünyesinde ise Mudanya
Gençlik Kampı açıldı ve toplam 670 öğrenci Türk Kızılayı kamplarından yararlandı.11
Kızılay son yıllarda kamp faaliyetleri konusunda çok önemli gelişmelere imza atmıştır. Tematik kamplar
kapsamında açtığı Türk Kızılay Uluslararası Gençlik Kampları, Genç Kızılay Kampları, Teknolojisiz Üretim Kampları, Şehit Yakınları ve Gaziler Kampları ve Kızılay Engelsiz Kampları hakkında güncel istatistiki verileri http://genckizilay.org.tr/ adresinden ve aynı adresteki Gençlik Kampları 2018 Raporu’ndan
edinebilirsiniz.

11

Türk Kızılayı Geçmişten Günümüze Kızılay Gençliği, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, 2011, s. 11,12.
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3. BÖLÜM

BURSLAR VE GENÇ
ÖĞRENCİLERE YAPILAN
YARDIMLAR
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3.1 Türk Kızılay Burslarının Amacı
Savaşlarda ve afet zamanlarında olduğu kadar barış zamanında da elinde hazır bir güç bulunduracak
kadar örgütlenmeyi başarmış olan Türk Kızılayı’nın yardım ekseni oldukça geniştir. Bu bağlamda Türk
Kızılay’ın halka her zaman el uzatmak misyonuyla sunduğu hizmetlerden biri de ilköğretim ve yükseköğrenimdeki desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere sosyo-ekonomik bakımdan yardımcı olmak amacıyla
verdiği karşılıksız burs hizmetidir.
Karşılıksız burs yardımları, toplumsal desteğe ihtiyaç duyan, kendi imkânları ile eğitim hayatını devam
ettiremeyen başarılı öğrencileri desteklemeyi amaçlar.
Yıllardır devam eden destek bursu uygulamasından yararlanarak eğitim- öğretimlerini tamamlayıp
meslek hayatına atılan birçok Türk genci bugün politikada, çeşitli yönetim kademelerinde, tıp ve teknik
alanlarda önemli mevkilere gelmişlerdir12 ve yerine getirdikleri hizmetlerin yanı sıra kendileri de Türk
Kızılay aracılığıyla, maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere yardım eli uzatmaya devam etmektedirler.

3.2 Türk Kızılay Burs Bilgileri
Türk Kızılay, şubeleri aracılığıyla sosyo-ekonomik gelir düzeyi düşük ve başarılı ilköğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin eğitim giderlerine destek olmak için öğrenim hayatları boyunca sınıfı doğrudan
geçen ve öğrenimlerine sağlık sebepleri dışında ara vermeden devam eden öğrencilere başarılarının
devam etmesi şartıyla, 3 ay süreyle ve yılda 8 ay karşılıksız destek bursu sağlar.
Kızılay bağışlarla ayakta duran ve kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olarak karşılıksız destek
burslarını sağlarken bazı kurallar gözetmektedir. Buna göre, geçmiş yıllarda burs alan fakat güncel
öğretim yılında öğrenci belgesini herhangi bir sebepten dolayı burs aldığı Türk Kızılay Şubesi’ne ulaştıramamış öğrenciler burs haklarını kaybederler. Ancak takip eden öğretim yılında bu durumda olan
öğrencilerin tekrar burs alabilmeleri için müracaatta bulunmaları gerekir. Ayrıca sınıfta kalan öğrencilerin bursu kesilir. Her aileden yalnız bir kişi burs alabilir ve bu hak devredilemez.
Açıköğretim ile lisansüstü eğitim öğrencilerine burs verilmez, yalnızca ilköğretim ve yükseköğretimde
eğitimine devam eden sosyal yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler karşılıksız destek bursu olanağından
yararlanabilirler.
Türk Kızılay 2010 yılından itibaren burs yardımlarını yalnızca mali gücü yeterli Şubeleri aracılığıyla
sürdürmektedir.
Yeni dönemde burs olanaklarını artıran ve çeşitlendiren Kızılay’ın eğitim ve gençlik hizmetleri hakkında
detaylı bilgiye
https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/144/egitim-genel-bagisi#burs https://www.kizilay.org.tr/
neler-yapiyoruz/egitim-ve-genclik-hizmetleri adreslerinden ulaşabilirsiniz.
12

101 Soru Cevapta Kızılay, Türkiye Kızılay Genel Merkezi, 1976, s. 49.
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3.3. Türk Kızılayı Burs İstatistikleri
Kızılay Gençlik Merkezi 1950 yılında 1.578 öğrenciye 17,712,10 lira yardım yaptı.
Türk Kızılay bünyesinde karşılıksız burs ise ilk kez 1957 yılında verilmeye başlandı.
1975 yılında 1.200 öğrenciye karşılıksız burs yardımı yapıldı.
1985-1995 yılları arasında ilköğretimden 21. 651 öğrenciye 444.015 Amerikan doları; ortaöğretimden
55.549 öğrenciye 1.526.400 Amerikan doları ve yükseköğretimdeki 3.970 öğrenciye 129.582 Amerikan
doları burs verildi. Ayrıca Kıbrıs’taki soydaşlarımız için de özel burs kontenjanları ayrıldı13.
1985-2009 yılları arasında Marmara Depremi’nden etkilenen öğrenciler de dâhil olmak üzere 144.488
öğrenciye burs yardımı yapıldı.
2000-2001 eğitim öğretim yılında 20.363 öğrenciye; 2001-2002 yılında 20.647 öğrenciye ve 2002-2003
yılında 15.088 öğrenciye burs olanağı sağlandı.
2003-2004 yılında öğrenim bursu yardımları durdurulsa da, 2004-2005 yılında 10.000 öğrenciye karşılıksız burs desteği verildi.
2005-2006 yılında 3.636 öğrenciye, 2006-2007 yılında ise 3.095 öğrenciye burs yardımı yapıldı.
2007-2008 yılında, 2.297 öğrenciye destek bursu sağlandı.
2008-2009 yılında 2.119 öğrenciye Genel Merkez tarafından aylık 55 liradan, 8 aylık olmak üzere toplam 776.600 lira, gelir durumu yüksek şubelerce de 354 öğrenciye de yine aylık 55 liradan, 8 aylık
olmak üzere toplam 155.760 lira burs verildi.
2009-2010 yılında 764 öğrenciye öğrenim bursu yardımı sağlandı. Bu yıl aralığında öğrencilere 57,50
liradan 4 aylık olmak üzere toplam 175.720,00 lira ödeme yapıldı. 14
Daha fazla istatistiki bilgi için: http://genckizilay.org.tr/kurumsal/istatistikler/

13

Kızılay, - , 1995, s. 51.

14

Geçmişten Günümüz Kızılay Gençliği, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, 2011, s. 14.
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4. BÖLÜM

OKULLARLA
İLİŞKİLER

34

1931 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle okullarda öğrencilerin katılımıyla gençlik kolları kuruldu.
Bu kollar aracılığıyla okullarda hem uluslararası Kızılhaç hem de Kızılay kavramları işlenerek sosyal
yardım ve ilk yardım çalışmaları yapıldı.
Bu çalışmalar Kızılay’ın yedi temel ilkesinin yaygınlaştırılması yoluyla Türk Kızılay’ın tanıtılmasını
amaçlar. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumları ile üniversitelerde çeşitli etkinlikler ve tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilir.
Okullarda, Genel Merkez bünyesinde bulunan Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tanıtıcı sunumlar yapılır ve Kızılay kollarının faaliyetleri desteklenir. Taşrada ise bu görevi Kızılay şubeleri üstlenir.
Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Uluslararası Gençlik Günü ve Kızılay Haftası kutlamaları çerçevesinde okullarla ortak çalışmalar
yürütülür.
Üniversitelerde Kızılay’ı tanıtıcı paneller düzenlenir. Söz konusu panelleri düzenlemeye dair talepte
bulunan Kızılay şubelerine destek verilir. Bunun yanı sıra, üniversitelerde kurulan Kızılay Kulüpleri için
Kızılay şubeleri ile ortak çalışmalar yürütülür.
Türk Kızılay ve Genç Kızılay eğitimi bireylerin geleceğine yapılan en büyük yatırım olarak görmektedir.
Bu anlayış ile başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere çeşitli paydaşlarla işbirliğine gider. Kurumun
eğitime katkı sağlamak için yürüttüğü güncel bağış kampanyaları ve hayırseverlerin yardımlarıyla destek olacakları gruplar şunlardır:
1.
2.
3.
4.

“Sen Çok Özelsin” sloganı ile Özel Eğitim Sınıflarına,
“Geleceğe El Uzat” sloganı ile Yatılı Bölge Okullarında Okuyan Öğrencilere,
“Kolide Ne Var” sloganı ile Köy Okullarında Okuyan Öğrencilere,
“Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” ve “Aycan ile Aykız’ın Maceraları” yayınları ile Öğrencilere ve

Öğretmenlere,
5. “Burs Destekleri” ile İhtiyaç Sahibi Öğrencilere.
Daha fazla bilgi için https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/144/egitim-genel-bagisi#burs
https://www.kizilay.org.tr/neler-yapiyoruz/egitim-ve-genclik-hizmetleri
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4.1 Kızılay Haftası Etkinlikleri
Her yıl 28 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında, Türkiye genelindeki okullarda ‘’Kızılay Haftası’’ kutlanılır.
Kızılay Haftası kutlamaları kapsamında, Türk Kızılay Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü ve Türk Kızılay Şubeleri tarafından öncelikli olarak Kızılay’ın faaliyet alanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalar sunulur, temel
ilkeler hakkında gençleri bilgilendirmek amacıyla okullarda tanıtımlar yapılır. Ayrıca Türkiye genelinde
il/ilçe okullarında şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenir. İlk 3’e giren öğrencilere çeşitli
hediyeler verilir.
Ayrıca Kızılay Haftası’nda Ankara veya İstanbul’da bir pilot okul belirlenir ve bu okulda çadır, haberleşme aracı, vb afet ekipmanları görsel olarak öğrencilere sunulur.
Kızılay Haftası sunumları için:
http://genckizilay.org.tr/egitimler/kizilay-haftasi-okul-sunumlari/

4.2. Okullarda Kızılay Tanıtımının Amacı
Her eğitim-öğretim yılı başlangıcından önce, Türk Kızılay bünyesinde bulunan bölümlerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ve sayısal verilerin bilgisi düzenlenerek geleceğin Kızılaycılarını kazanmak
amacıyla ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri için sunum haline getirilir; hazırlanan sunumlar
mevcut filmlerle pekiştirilir. Yedi temel ilke yaygınlaştırılmaya çalışılır.
Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’ne talep gelmesi halinde, kreş ve anaokullarında da çocuklara Kızılay
hakkında çeşitli çizgi filmler izletilir ve onlarla Türk Kızılay hakkında sohbet edilir.
Hazırlanan sunumlar ve film cd’si ile bilgilendirme yazısı Türkiye genelindeki 81 ilin Kızılay Şubeleri’ne
ulaştırılır. Daha sonra, gerçekleştirilen faaliyetlerin bilgisinin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla bölüm bilgilendirme raporu gönderilir.
Sunumlar Ekim ayında başlar, Haziran ayında sona erer. Kızılay Şubeleri tarafından gerçekleştirilen
sunumlar dışında il/ilçe okullarında şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenir; kazananlara
hediyeler verilir.
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Son olarak Genç Kızılay farklı konularda ücretsiz ve sertifikalı eğitimler verir:
1. Kızılay-Kızılhaç Hareketi Eğitmen Eğitimi Programı
1. İlkyardım, Kızılay & Kızılhaç & Afetlerden Korunma
2. Akran Eğitici Eğitimi (Kızılay&Kızılhaç-İlkyardım-Afet)
Daha fazla bilgi için: http://genckizilay.org.tr/egitimler/

4.3. Okullara/Öğrencilere Yapılan Yardımlar
Yılın her döneminde bağışçılardan toplanan bağışlarla alınan kitaplar maddi durumu iyi olmayan bölgelerdeki okullara ulaştırılır. Eğer okulda bir kütüphane yoksa Türk Kızılay ekibi tarafından okula bir
kütüphane de kurulur.
Bunun yanı sıra sponsor ve bağışçı şirketlerden kabul edilen sıfır durumdaki kıyafet yardımları yıl içerisinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılır.

4.4. Kızılay Kardeş Kulübü
Kızılay Kardeş Kulübü, çocuklara küçük yaşlardan itibaren Kızılay sevgisini aşılamayı, çocuğun sosyal,
kültürel ve pedagojik bakımdan gelişimine katkıda bulunmayı, çocukluk çağının evreleri dikkate alınarak programlar geliştirmeyi, çocukların eğitim, kültür, sanat, edebiyat, iletişim çevre ve spor alanlarındaki yetenekleri doğrultusunda yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

4.5. Ünikulüp
Ünikulüpler, Türk Kızılay’ın yedi temel ilkesi doğrultusunda, Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunu
oluşturan gençlerin görebileceği muhtemel zararları azaltmayı ve Türk Kızılay Ünikulüpleri’nde hizmet
verecek olan gençlik gönüllülerinin farkındalık düzeyini arttırmayı amaçlar. Gençlik gönüllülerinin gelişimini sağlamak için ünikulüpler tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde programlar geliştirilmesi
ve yaygınlaştırılması şarttır.
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Aynı zamanda, ünikulüpler gençlerin sosyal sorumluluk konusunda farkındalık ve topluma karşı duyarlılık kazanmalarını sağlamaya çalışır. Böylece kendine güvenen, değişime, yeniliklere açık, kendi
fikirlerini üreten ve uygulayabilen bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amaçlanır.
Türk Kızılay Üniversite Kulüpleri Başkanı (Ünikulüp) Şube Gençlik Kolu’nun doğal üyesidir ve Türk Kızılay Üniversite Kulüpleri, Şube Gençlik Kolları’na bağlı olarak faaliyet gösterir.
Üniversite Kulüpleri detaylı bilgi için:
http://genckizilay.org.tr/teskilatlanma/universite-kulupleri/

4.6. İstatistiki Bilgiler
Okullarda yıllara göre; 2001 yılı 10.000 öğrenci, 2002 yılı 18.000 öğrenci, 2003 yılı 30.000 öğrenci, 2004
yılı 55.000 öğrenci, 2006 yılı 100.000 öğrenci, 2007 yılı 219.285 öğrenci, 2008 yılı 100.912 öğrenci, 2009
yılı 121.372 öğrenci, 2010 yılı 137.301 öğrenci, 2011 yılı 205.202, 2012 yılı 354.144 öğrenci sayısına
ulaşıldı.
2005-2007 yılları arasında bilgilendirme sunumu yapılan okullardan toplanan bağış miktarı 65.117,12
TL.’dir.
Daha fazla bilgi için: https://www.kizilay.org.tr/Bagis/
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5. BÖLÜM

GÖNÜLLÜLÜK

40

5.1. ‘’Gönüllülük’’ Kavramı ve Tanımı
Yaşamımızı devam ettirebilmek için toplum içinde tek başına hareket etmememiz gerekir. Tarihsel süreç içerisinde, insanların sayısı arttıkça kişiler kendilerine yetemez hale geldiler ve bu durum karşılıklı
ihtiyaç duyma sonucunu doğurdu. Bu ihtiyaç aracılığıyla insanlar birbirlerine bağlanmaya başladılar.
Bu ihtiyaç duyma ve bağlanma da gönüllülük faaliyetlerinin ortaya çıkmasını tetikledi. Bu bağlamda gönüllülük kavramının tanımını yaparken her şeyden önce bunun sosyal bir eylem olduğunu belirtmeliyiz.
Gönüllülük kavramı için kesin bir tanım yapmak mümkün değildir çünkü gönüllü olunabilecek kurumların ve insanların buradaki rolleri çok çeşitlidir. Fakat en genel anlamıyla gönüllülük; insanların bağlı
oldukları toplumdaki insanlara, hareketlere ya da bir kuruma çıkar gözetmeden ve zorunlu olmadıkları
halde yardım etmesidir.
Türk Kızılay’da ‘’gönüllülük’’ kavramı ise; sosyal, ekonomik veya politik baskı olmaksızın, özgür irade
ile maddi kazanç sağlanmadan gerçekleştirilen, ihtiyaç sahibi ve zarar görebilir kişilerin/toplumların
yararına yönelik yapılan, Türk Kızılay temsilcisi/profesyonel çalışanı tarafından organize edilen bir kavramdır.
Başka bir deyişle gönüllülük;
•
•
•
•
•
•

Paylaşımcılıktır.
Bireyin, kurumun ve toplumun sorumluluk almasıdır.
Bireyin ve/veya kurumun sosyal, ekonomik ve çevre sorunlarına çare üretme çabasıdır.
Toplumsal hayır programlarında aktif rol almaktır.
Bir görev değil, bir seçimdir.
Bireyin menfaat beklemeksizin topluma sunduğu hizmet sayesinde kendisini de geliştirmesidir.

5.2. Gönüllülüğün Kişiye ve Topluma Yararları
Gönüllülük sosyal bir eylemdir ve psikolojik bir yönü de vardır. Herhangi bir çıkar gözetmeden bir başkasına yardım eden kişi her şeyden önce kendisini iyi hisseder; güven duygusuyla dolar ve kendisiyle
gurur duyar.
İnsanların olumlu sosyal davranışlar göstermesi tamamen kişisel bir seçimdir ve bu seçimi belirleyen birtakım karakteristik özellikler vardır. Bu özelliklerden en belirleyici olanı empatik düşünebilmektir. Empatik düşünme, başkalarının hislerine ve düşüncelerini onların gözünden görebilmektir. Fakat
empatik düşünme tek başına yeterli değildir. Olumlu sosyal davranışlar gösteren kişi aynı zamanda
yardımseverdir. Bu kişilerde gönüllülük eylemine eğilim vardır. Gönüllülük eylemin sonucunda içsel
kazanımlar elde ederler ve kendilerine güven duyguları artar. Bu anlamda, gönüllülük eylemi başkasına
yardımcı olmak dışında, insanın kendisine bakışını da olumlu yönde etkiler.
Gönüllülük eylemine sosyolojik olarak bakıldığında ise insanın çevresine yabancılaşmasının azaldığı
görülür. Çünkü gönüllülük eyleminde bulunan insanlar sosyal çevreleri tarafından daha fazla kabul
görürler ve sevilirler. Yine bu noktada kişinin kendine olan güveni pekişir ve hayattan daha fazla tatmin
elde eder.
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Gönüllülük, bireyin kişisel gelişimine de faydalıdır. Gönüllülük eylemine katkıda bulunan kimse insanlara ve çevreye daha duyarlı bakabilmeyi başarır. Ekip çalışması, motive olma ve motive etme gibi becerilerin yanı sıra iletişim kurma yetisi de kazanır.
Gönüllülüğün kişiye ve topluma kazandırdıklarının yanında, Kızılay gönüllülüğünün de kişilere ayrıca
katkıları vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:
•
•
•
•

Gönüllü olan kişilerin sosyalleşmesine ve iletişim becerileri kazanmalarına katkıda bulunmak.
Topluma faydalı işler yapmalarına olanak sağlamak.
İş deneyimi kazandırarak çeşitli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak.
Tecrübe ve yeni yetenekler kazandırmak.

•

Yeni insanlar tanıyarak içinde yaşadıkları toplumun kültürel farklılıklarını daha yakından görmek.
Yetkinlik ve becerilerini sınayarak kendini tanımasına yardımcı olmak.
Kişinin kendisine olan güven duygusunu geliştirmek.
Ekip çalışmasının başarı kazanmadaki önemli rolünü görmek ve bu konuda yetkinlik kazanmak.
Aktif çalışan gönüllülere seçmiş oldukları alanlar doğrultusunda kurum tarafından çeşitli eğitimler verilmesi yoluyla kişisel gelişimlerine yardımcı olmak.

•
•
•
•

Gönüllülük, insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin gelişmesinde, değer yargılarının oluşmasında, sosyal yardımlaşmanın öneminin anlaşılmasında ve farkındalığın artırılmasında, sosyal sorunlar hakkında
farklı çözüm önerileri sunulmasına dair girişimciliğin geliştirilmesinde çok önemli bir etkendir.
‘’Gönüllülük’’ kavramının önemi dünyada gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 123 ülkenin desteğiyle, gönüllülükle ilgili çalışmaları teşvik etmek
ve yaygın hale getirmek amacıyla 2001 yılını ‘’Uluslararası Gönüllüler Yılı’’ ilan etmiştir. ‘’Uluslararası
Gönüllüler Günü’’ gönüllülük kavramının daha geniş kitlelere yayılması ve günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesi, gönüllü çalışmalarının ulusal ve evrensel boyutta tanıtılması bakımından önemli bir
adımdır. Bu yüzden, 5 Aralık günü tüm dünyada ‘’Uluslararası Gönüllüler Günü’’ olarak kutlanır.
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5.3. Türk Kızılayı Gönüllülüğünün Amacı
Gönüllülük hareketi Kızılhaç/Kızılay Hareketi fikrinin temelinde yer alır. Henry Dunant (1829-1910) Solferino Savaşı’nda yaralanmış askerlere yardım etmek için köydeki kadınları ve faydası dokunabilecek
diğer kişileri organize etmiştir. Bu deneyimlerini ‘’Bir Solferino Hatırası’’ adlı kitabında şu sözlerle aktarır:
‘’Barış ve huzur dönemlerinde, savaş zamanı yaralanan insanlara gerekli bakımı sunmayı amaç edinen,
hevesli, kendilerini bu işe adamış ve bu görev için tamamıyla uygun gönüllülerin oluşturacağı yardım derneklerinin kurulmaması için herhangi bir sebep var mıdır?
Bu tür görevde istenilen, karşılığı ödenen yardım değildir...
Üstlendikleri görev savaş alanındaki kumandanlar ya da ordular tarafından kabul görecek ve işlerini
yaparken yardım ve destek görecek hevesli, eğitim ve deneyim sahibi, gönüllü hastabakıcılara ve
hemşirelere ihtiyaç vardır.'' (Bir Solferino Hatırası, Henry Dunant, 1962)
Dunant’ın gönüllülükle ilgili bu sözlerinde günümüzde hala geçerliliğini sürdüren temel fikirler vardır:
önceden hazırlık, hizmet sunumu, zarar görebilir insanlara yönelik yardım, gönüllü olacak doğru kişilerin seçimi ve eğitilmesi, işlerin ücret ödemeden daha iyi yapılabilir olması, uygun çalışma koşullarının
yaratılması ve yönlendirmeye destek verilmesi.
Henry Dunant’ın sözleriyle doğan Kızılay/Kızılhaç Hareketi bir ülkeden başka bir ülkeye yerel halkın bir
araya gelerek ulusal dernek kurması, gönüllü yönetim kurulunun seçmesi ve uygun işler için gönüllüleri almaya başlamasıyla yaygınlaşmıştır ve günümüzde gönüllülerin başarıları ve yardımları hareketin
vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
Kızılhaç/Kızılay Hareketi’ne dair hizmetlerin halka daha etkin ve verimli sunulabilmesi için gönüllü faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde görev alan aktif gönüllü sayısının artırılması şarttır. Türkiye’nin en eski sivil
toplum kuruluşlarından biri olan Türk Kızılay, artan çeşitli ihtiyaçları karşılayabilmek için misyonuna
uygun bir şekilde gönüllülerini organize ederek harekete geçer. Bu anlamda, Kızılay gönüllülüğünün
amacı ihtiyaç sahibi ve korunmasız insanlara yardım etmek ve tüm toplumu gönüllülük faaliyetleri konusunda duyarlı hale getirmek için çaba sarf etmektedir.

43

2003 yılında yalnızca 5 gönüllü ile çıkılan bu yolda, Türk Kızılay 2013 yılı itibariyle yaklaşık 300 bin
gönüllü sayısına ulaşmıştır. Türk Kızılay gönüllüler ile birlikte ülke genelindeki hizmet kalitesini sürekli
artırmıştır ve yaklaşık 8 milyon insana ulaşmayı başarmıştır.

5.4. Türk Kızılayı Gönüllü Yönetimi Süreçleri
Türk Kızılayı gelişme yönünü, amaçlarını ve hedeflerini netleştirmek üzere, faaliyetlerini gerçekleştirirken kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak ve istediği sonuçlara ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla stratejik bir plan oluşturmuştur. Türkiye’de ilk kez 2002-2003 yılları arasında hazırlıkları yapılarak
oluşturulan bu plan ‘’önlem almak, hazırlıklı olmak ve kapasite geliştirmek’’ yaklaşımlarını benimser.
Hazırlanan planda stratejik çalışma alanları şu şekilde belirlenmiştir:
•
•
•
•

Afet Yönetimi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetimi
Kan ve Kan Ürünleri Hizmetleri Yönetimi
Gönüllü Yönetim Sistemi’nin Geliştirilmesi.

Gönüllü Yönetim Sistemi’nin geliştirilmesi, diğer hizmet alanlarının temelidir. Gönüllülük esasına dayalı
bir insani yardım kuruluşu olan Türk Kızılay hizmet programlarına dayalı faal gönüllülüğün yaygınlaştırılmasını amaçlar. Bu doğrultuda, gönüllülerin kazanımını ve Kızılay’a etkin ve doğru katkılar sağlayan
gönüllü yönetim sisteminin oluşturulmasını hedefler.
Türk Kızılay’ın gönüllü yönetimi süreçleri kapsamında atılacak ilk adım, gönüllülere Kızılay’ın misyonunu ve vizyonunu anlatarak bunların gönüllülük ile bağlantısını kurmaktır. Daha sonra gönüllülere
‘’gönüllü, gönüllülük, Kızılay gönüllüsü, Kızılay üyesi ve Kızılay personeli’’ kavramlarının tanımı yapılır
ve aralarındaki farklılıklar anlatılır. Gönüllü olma nedenleri ve gönüllünün birlikte çalışılacak kişilerden,
birimden ya da şubeden beklentileri değerlendirilir. Daha sonra gönüllüye Kızılay’ın beklentileri anlatılır ve karşılıklı olarak sağlanacak faydalardan bahsedilir.
Gönüllü yönetimi tanımı, gönüllülerin görev, yetki ve sorumlulukları gönüllü yönetmeliğinde belirtilmiştir.
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm şube yönetim kurulları ve üyeleri gönüllü olarak görev
alırlar.

5.5. Gönüllülerin Türk Kızılay İçindeki Rolü
Türk Kızılay gönüllüsü, Kızılhaç/Kızılay Hareketi’nin yedi temel ilkesi doğrultusunda, kendi özgür iradesi ile başarmayı öğrenmeyi ve paylaşmayı hedefleyen, iyi ve doğru olduğuna inandığı bir amaç uğruna
maddi çıkar gözetmeksizin zaman ve emek harcayan kişidir.
Türk Kızılay gönüllüsü, Kızılaycıların insan onurunu korumak, başkalarına saygı duymak, başkalarına
karşı duyarlı olmak, kendini tanımak, iyi iletişim kurmak ve paylaşımcı olmak gibi tüm özelliklerini taşır.
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Türk Kızılay için gönüllüleri önemlidir. Çünkü Türk Kızılay kuruluşundan bu yana, savaş, deprem ve her
türlü afette, yardıma ihtiyacı olan insanların yanında gönüllüleriyle birlikte yer alır ve insan acısını dindirmeyi kendisine ilke edinir. Türk Kızılay, kendisini çağın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilemiştir ve bu
sırada gönüllülerin de katkılarıyla daha etkin ve modern bir uluslararası insani yardım örgütü kimliğine
kavuşmuştur. Bu bağlamda, uluslararası düzeyde bir insani yardım kuruluşu olan Türk Kızılay gönüllüleriyle birlikte yer aldığı tüm afetlerde ve faaliyetlerde daha geniş kitlelere en etkin ve verimli hizmeti
götürür.
Kızılay gönüllüleri vasıtasıyla hizmet alan kişilerin kuruma bakış açısı daha olumludur.
Gönüllüler vasıtasıyla daha geniş kitlelere yayılarak Türk Kızılay’ın da katkılarıyla insanlığa hizmet edebilecek daha fazla gönüllüye ulaşılabilmek mümkün olur.
Kızılay gönüllülerinin kuruma çok önemli katkıları vardır. Her şeyden önce gönüllüler herhangi bir maaş
veya maddi bir çıkar karşılığında çalışmadığı için hizmeti ya da bağışı alan ihtiyaç sahibi ve işbirliğinde
bulunan diğer kurumlar tarafından güvenilir kişiler olarak algılanırlar. Hizmeti alan ihtiyaç sahibinin,
hizmetin verilmesi için çalışan kişinin gönüllü olduğunu bilmesi her zaman önemli bir fark yaratır ve
kuruma itibar kazandırır.
Gönüllüler eleştiri yapma ve dilediğince konuşma konularında ücretli personele göre çoğunlukla kendilerini daha özgür hissederler. Bu yüzden kör noktaları görebilirler, pratik çözümler sunabilirler ve
ortaya yeni fikirler atabilirler.
Gönüllüler toplumun çeşitli bakış açılarını kuruma yansıtır. Yaş, eğitim, sosyal geçmiş ve gelir düzeyi
açısından ücretli çalışanların oluşturduğu genel profilin dışına çıkabilirler. Bu çeşitliliğin kuruma dâhil
edilmesi ücretli personelin çok içe dönük yaşama ihtimalini azaltır.
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Gönüllüler, mevcut bütçe ile normal olarak yapılması gerekenden daha fazla iş yapılabilmesine; bütçeyi
genişleterek, gerçekleştirilen faaliyetlerde masraflara ayrılması gereken fonların çok daha rahat kullanılmasına olanak sağlar. Ayrıca henüz para ayrılmamış veya ayrılması mümkün olmayan proje ve faaliyetlerde gerekli insan kaynağını veya nakdi fonu temin ederek işin yapılmasına olanak sağlar. Yaptığı
işten tatmin olan gönüllüler çoğunlukla nakdi ya da ayni yardım yapan bağışçılar olmaktadır.
Afet gibi acil durumlarda ihtiyaç duyulan ekstra insan kaynağı gönüllülerden karşılanır.
Son olarak, gönüllüler kurumun tanıtımını yaparak yeni gönüllüler kazanılmasını sağlar. Gerektiğinde
kurumun savunuculuğunu yaparak, kurumun toplum gözündeki imajının güçlendirilmesine katkıda bulunur.

5.6. Gönüllü Hizmet Alanları
Gönüllü hizmet alanları şu şekilde sıralanabilir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gönüllülük Planlama, Yürütme ve Koordinasyon Hizmetleri
Afet Hizmetleri
Psiko-Sosyal Program ve Sosyal Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Eğitim Hizmetleri

Kan Hizmetleri
7. Gençlik Hizmetleri
8. Kurumsal İletişim
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9. Kaynak Oluşturma ve Bağışlar
10. Destekleyici Hizmetler
a. Danışmanlık
b. Tercüme
c. Ofis Hizmetleri
d. Teknik
Türk Kızılay’daki gönüllülük hizmet alanlarından ilki ‘’gönüllülük planlama, yürütme ve kooordinasyon
hizmetleri’’dir. Bu alandaki gönüllüler; gönüllü kazanımı, gönüllülerin yönlendirilmesi, gönüllülerle yapılacak faaliyetlerde liderlik, gönüllü sürekliliğini sağlamak için etkinlikler düzenleme ve Türk Kızılayı
tarafından verilen eğitimler doğrultusunda diğer gönüllüleri bilgilendirme ve proje faaliyetlerinde çalışabilirler.
‘’Afet Hizmetleri’’ üç bölümden oluşmaktadır:
1. Afete Hazırlık
2. Afete Müdahale
3. Afet Sonrası İyileştirme.
Afete hazırlık evresi, afet öncesi dönemin hazırlık ve planlama aşamalarını kapsar. İkinci evrede, afet
bölgesinde saha çalışmaları yapılır ve operasyonun yürütüldüğü afet operasyon merkezindeki kriz yönetimi çalışmaları yürütülür. Afet sonrası iyileştirme döneminde ise iyileştirme, izleme, değerlendirme
ve raporlama faaliyetleri yürütülür. İhtiyaç olması durumunda gönüllüler bu alanlarda çalışabilirler.
Afete hazırlık döneminde aktif olarak çalışan gönüllülere gereken eğitimler Ulusal Afet Yönetimi Bölümü tarafından Stratejik Yönetim Bölümü koordinasyonuyla verilir. Afet gönüllüsü kriterleri, gönüllünün
sağlık durumunun alan çalışmasına ve seyahate uygun olması ve afet müdahale döneminde yoğun
çalışma temposuna ve çalışma saatlerine uyulması ile sınırlıdır.
Türk Kızılay’ın gönüllülük hizmet alanlarından üçüncüsü ‘’psiko-sosyal program ve sosyal hizmetler’’dir.
Psiko-sosyal program gönüllüleri, Türk Kızılay tarafından açılan toplum merkezleri, psiko-sosyal destek şubeleri ve birimlerinde yürütülen toplum temelli destek faaliyetlerinde ve sosyal projelerde, afetlerde sağlanan psiko-sosyal destek hizmetlerinde yer alabilirler. Sosyal hizmet gönüllüleri, kreş, huzurevi gibi tespit edilecek gündüz bakımevlerinde gönüllü olarak görev alma yoluyla Türk Kızılay’ı temsil
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edebilirler. Bağışçılara yönelik periyodik ziyaretler ve görüşmeler yapabilir, verilecek yardımlara destek olabilir, muayeneleri sırasında onlara refakat edebilirler. Ayrıca Türk Kızılayı tarafından yardımda
bulunulan ihtiyaç sahibi vatandaşların tespitinde, yardımların temin edilmesinde ve ulaştırılmasında,
bayram günlerinde yapılan yardımların organize edilmesinde görev alabilirler. Psiko-sosyal program
ve sosyal hizmetler gönüllüsü olma kriterleri; olağanüstü durumlarda ve afet dönemlerinde görev alacak gönüllülerin seyahat engeli olmaması ve sosyal hizmet alanlarına yönelik (yaşlılık, sosyal yardım,
kadın, çocuk, engelli ve bağışçılara yönelik evde bakım hizmetleri vb) ‘’yaşlı tıbbı/geriatri’’ konusunda
bilgi sahibi olmaktır.
Gönüllü hizmet alanlarından bir diğeri de ‘’sağlık hizmetleri’’dir. Sağlık hizmetleri gönüllüleri Türk Kızılay’ın içinde yer aldığı/alacağı herhangi bir sağlık seferberliği projesinde, afet hazırlık çalışmalarında
ve afet müdahale ekiplerinde çalışabilirler. Sağlık gönüllüsü kriterleri; üniversite veya liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı diploma sahibi olmak ve ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde, sağlık alanındaki hukuki ve ahlaki kurallar nezdinde çalışmaktır.
Türk Kızılay’ın verdiği eğitimlerin tamamı için öngörülen eğitici kriterlerine (ikna kabiliyeti yüksek olmak, eğitimcisi olduğu eğitimleri tanıtmak ve tekniğine uygun olarak vermek, eğitim organizasyonları
yapmak veya bu konuda gerekli desteği sağlamak, eğitimcisi olduğu eğitimlerin faaliyet planlarını ve
değerlendirme raporlarını hazırlayarak ilgili yerlere iletmek, uzmanlık gerektiren alanlarda gönüllü
eğitimci olabilmek için ilgili bölümlerden mezun meslek elemanı olmak) uygun olan gönüllüler, ilgili
eğitici eğitimini alarak gereken yetkinliği kazandıktan sonra Türk Kızılay’ın ‘’gönüllü eğiticisi’’ olarak
çalışabilirler.
‘’Kan hizmetleri’’, gönüllülerin çalışabileceği hizmet alanlarından bir başkasıdır. Kan hizmetleri gönüllüleri, toplumun her kesimine doğru bilgiler aktararak kan hizmetlerine duyulan güvenin artırılması için
çalışırlar. Kan bağışının önemi ve gerekliliği hakkındaki bilincin yerleşmesi ve süreklilik kazanması için
tanıtım yapılmasında ve bu alandaki çalışmalarda bizzat ya da sponsor olarak bulunabilirler.
‘’Gençlik’’ gönüllüleri eğitim kurumları ile Türk Kızılay’a bağlı gençlik kampları, toplum merkezleri, şubeler ve yurtlarda gençlere yönelik bütün faaliyetlerde, organizasyonlarda ve projelerde kendi yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre çalışabilirler. Aynı zamanda çeşitli gençlik projeleri yazabilir, üniversite
kulüplerinde Kızılaycılık faaliyetlerini yürütebilirler.
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Türk Kızılay’ın toplum, basın ve medyayla olan bağını ‘’Kurumsal İletişim Bölümü’’ kurar. Kurumsal
iletişim gönüllüleri, ulusal ve uluslararası kamuoyunda Türk Kızılay imajının güçlendirilmesine yönelik
çalışmalarda, kurumu tanıtıcı etkinliklerde yeni fikirleri ve düşüncelerini de yansıtarak çalışabilirler.
‘’Kaynak oluşturma ve bağış’’ gönüllüleri çalışma yaptıkları ya da yapacakları etkinliğin/projenin sürekliliğini ve hizmet alanını artırmak için Gönüllü Yönetmeliği çerçevesinde bağış toplayabilirler. Ayrıca
yapılacak faaliyetler için kaynak oluşturma yoluna da gidilebilir.
Buna ek olarak, Türk Kızılay’ın yukarıda içerikleri açıklanan hizmet alanları dışında görev yapabilecekleri bir başka çalışma alanı da ‘’destekleyici hizmetler’’dir. Destekleyici hizmetler çerçevesinde yer
alınabilecek alanların ilki ‘’danışmanlık’’tır. Danışman olarak görev yapan, alanında uzman gönüllüler,
planlanan veya uygulanmakta olan faaliyetlerde ve hizmet alanlarında yol gösterici fikirlerini paylaşarak destek verebilirler. ‘’Tercüman’’ olarak görev yapan gönüllüler ise, Türk Kızılayı’nın düzenlediği ya
da katıldığı ulusal ve uluslararası platformdaki tüm proje ve faaliyetler ile tercüme gerektiren (yazılı/
sözlü çeviri) diğer durumlarda destek verebilirler. Destekleyici hizmetler kapsamında çalışılabilecek
bir başka alan da ‘’ofis hizmetleri’’dir. Ofis hizmetlerinde görev alan gönüllüler, ofis içerisinde yürütülen
her türlü işte profesyonel çalışanlara destek olabilirler. Son olarak ‘’teknik hizmetler’’ alanı gönüllüleri,
teknik uzmanlık veya yeterlilik gerektiren her alanda (bilgisayar program yazılımı, mühendislik, grafikerlik, bakım ve onarım, vs) ihtiyaç olması halinde destek verebilirler.

5.7. Gönüllü İstatistiği
Türk Kızılay’ın 1937 yılında üye sayısı 70.000 ulaşmıştır. 1939 yılında Gençlik Teşkilatı’nın üye sayısı ise
136.000’e ulaşmıştır.
Kadınlar arasında şefkat ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla konferanslar seminerler düzenlemek ve yoksul öğrencilere yardımda bulunmak amacıyla 1972 yılında “Şefkat Gönüllüleri Teşkilatı” kurumuş. Ayrıca 2003 yılında Türk Kızılayı’nın daha iyi işleyen bir ulusal dernek olarak faaliyet
gösterebilmesi için toplumun güç ve kaynaklarını gönüllülük faaliyetleri ile birleştirmesi gerekliliği bu
yönde çalışmalara başlanmasının yolunu açmıştır.
2003 yılı itibariyle Türk KızılayıGönüllü sayısı 5 iken; gönüllü kazanımı amaçlı yapılan çalışmalar doğrultusunda bu sayı 2006 yılında 26.500’e ulaşmış.
2009 yılı itibariyle ise 253.000’e yükselmiştir 15. Daha fazla bilgi için: http://genckizilay.org.tr/

15

Geçmişten Günümüze Kızılay Gençliği, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, 2011, s. 17.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğinin yetiştirilmesi konusuna özel bir önem vermiştir. Atatürk
Devrimi’nin temel düşüncesine göre, Türk gençliğine istek ve sağlık aşılamanın yolu beden terbiyesinden geçer. Ülke korumasını en üstün ödev olarak benimsemesi gereken gençlik, bu ödevi uğruna bütün
varlığıyla hazır olma düşüncesiyle yetiştirilmelidir.
Atatürk, Cumhuriyet’i gençliğe emanet etti. Bu emanetin koruyucusu olabilmek için gençliğin zihnen ve
bedenen iyi yetiştirilmesi bir gerekliliktir. Bu amacın nesillere aktarılarak başarılabilmesi ancak milli
benlik ve kültür sahasında yükselmiş ve varlığının amacını kavramış zinde bir gençlikle mümkündür.
Türk gençliği, çağın gereklerine göre sosyal ve ekonomik hayatın gidişatına uyum sağlayabilmek için
eğitimli ve çalışkan olmalıdırlar. Ruhu ve bedeni birlikte olgunlaşmalıdır.
Türk Gençliği, büyük ve asil bir milletin evlatlarıdır 16.Bütün bir tarihin zorluklarını aşarak gelinen
bugünlerde, Türk gençliğinin yetiştirilmesinde kültür mekanizmasının faaliyetlerine gereken önem verilmelidir. Mustafa Kemal Atatürk konuyla ilgili olarak şu sözleri söylemiştir:
‘’Memleket davalarının ideolojisini anlayacak, anlatacak, nesilden nesile yaşatacak fert ve kurumları en kısa
bir zamanda temin etmek Kültür Bakanlığı’nın üzerine aldığı büyük ve ağır mecburiyetlerdir. İşaret ettiğim
umdeleri Türk gençliğinin dimağında Türk milletinin şuurunda daima canlı bir halde tutmak, üniversitelerimize ve yüksek okullarımıza düşen başlıca vazifedir...''
İlhamını Mustafa Kemal Atatürk’ün önderlik ettiği Türk Devrimi’nden alan kültür mekanizması, düzenli
bir kuruluş, programlı bir çalışma ve modern tekniğe dayanan faaliyetler ile gençliğin aklını ve bedenini güçlendirmeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda Türk Kızılay da Gençlik Kolları aracılığıyla üzerine
düşeni yapmaktadır.

6.1. Türk Kızılay Gençlik Kollarının Amacı
Ailenin temeli çocuktur ve büyüyen çocuklar gençliği oluşturur. Yetişen gençler ise eğitim görür ve
milletin idari sorumluluğunu üstlenir. Öyleyse milletin ilerlemesi ve yükselmesi için gençlerin sağlam
bünyeli, sağlam karakterli, bilgili ve ahlaklı olarak yetişmeleri gerekir.
Şefkatli, birbirini seven, birbirine yardım eden bireylerin oluşturduğu milletler hiç şüphesiz mutlu bir
geleceğe sahip olurlar.
Dünya milletleri tüm bu gerçekleri göz önünde bulundurarak, gençleri bir teşkilat altında birleştirmeye
karar verdiler17. Bu konuda ilk adımı Kanada attı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonunda öğrencileri hayır kurumlarını desteklemeye davet etti. Böylece Kızılhaç’a bağlı ‘’Kızılhaç Gençlik Teşkilatı’’
kuruldu. Ardından diğer milletler de kendi gençlik teşkilatlarını kurdular ve gençleri insanlığa hizmet
etme amacı ile yetiştirmeye başladılar.
Kısa zamanda dünya çapında yaygınlık kazanan bu çalışmalar sonucunda Hilal-i Ahmer Cemiyeti (Türk
Kızılay) de 1925 yılında kendi gençlik teşkilatını kurmaya karar vermişse de hemen uygulamaya geç16

Yaman, Gençlik Kır Konakları, Kızılay Gençlik Kurumu Neşriyatı no-VIII, 1938, s. 8.

17

Genç-Ay, Aylık Çocuk ve Gençlik Dergisi, Sayı: 33, Mart 1958, s.1.
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mesi mümkün olmamıştır. Nihayet 27 Şubat 1933’te, Türk okullarında ‘’Gençlik Kolları’’ kurarak faaliyete geçmiştir. Gençlik Kolları’nın o dönemki amacı şu şekilde açıklanabilir: Türk gençliğinin ve okul
çağında bulunan çocukların sosyal duygularını geliştirerek geleceğe hazırlamak, onları sevgi, şefkat ve
karşılıklı yardımlaşma duyguları ile donatmak, sağlıklarını korumak, toplumsal hayata alıştırmak, muhtaç ve zayıf bünyeli öğrencilere maddi yardımda bulunmak ve gençliği yarının birer Kızılaycı’sı olarak
yetiştirmektir18
‘’Kızılay Gençlik Kurumu’’ Kızılay Derneği’nin ana tüzüğünün 125. maddesine uygun olarak kurulmuştur.19. Kızılay Gençlik Kolları’nın amaçları da ana tüzükte yer alır. Buna göre Türk Kızılay Gençlik Kolları’nın amaçları şöyle sıralanabilir:
• Türk Gençliği’ni insanlık, şefkat ve birbirine yardım duyguları ile yetiştirmek ve bu amaca ulaşmak için topluluk hayatına alıştırmak; geleceğin iyi ve hayırsever Kızılay üyeliğine yetiştirmek.
• Türk Gençleri’nde erdemlik ve yurtseverlik duygularını yaşatmak.
• Türk Gençliği’nin sağlık ve esenliğini korumak için yakın ilgiyi göstermek ve gerekli araçları temin etmek.
• Öğrencilerin, Kızılay işleriyle yakından ilgilenmesini sağlayarak onlara Kızılay'ın amaç ve hedeflerini öğretmek ve bu yolla Kızılay Derneği'nin gelecekteki üyelerini hazırlamak.
• Yabancı ülkelerdeki benzer gençlik dernekleriyle bağlar kurmak; okullardaki öğrenciler arasında mektup, hediye, albüm, koleksiyon, kitap ve bilgi alışverişi ve imkân bulunduğu takdirde ziyaretlerde bulunma gibi yollarla kurulan bağları güçlendirmek.
• Kızılay’ın gelirlerini artırmak ve Kızılay Genel Merkezi’nin vereceği talimat dâhilinde felakete
uğramış kimselere, hastalara, engellilere ve muhtaçlara yardım etmek20.

6.2. Genel Merkez Gençlik Kolları
Şube Gençlik Kolları, Türk Kızılay’a üye veya gönüllü olan gençlerden oluşturulmuş kollardır. En az beş
kişiden oluşan gençlik kollarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve iki üye bulunur.
Gençlik kollarına üye olabilmek için 18-35 yaşları arasında olma şartı vardır.
18

Genç-Ay, Aylık Çocuk ve Gençlik Dergisi, Sayı: 25, Nisan 1957, s. 15.

19

Türkiye Kızılay Cemiyeti, Gençlik Derneği Talimatnamesi, Madde 1.

20

Türkiye Kızılay Gençlik Kurumu Genel Yönetmeliği, 1949. (sadeleştirilmiştir)
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Şube Gençlik Kolları’nın faaliyetlerine geçmeden önce söz konusu kollara neden ihtiyaç olduğunu açıklamak yerinde olacaktır.
Öncelikle Türkiye nüfusunun yarısından fazlası gençlerden oluşur. Ülkemizde gençlikle ilgili çok farklı
sorunlarla ve ihtiyaçlarla karşı karşıya gelinmektedir. Bu sorunlar ve ihtiyaçlar bölgeden bölgeye, ilden
ile ve hatta aynı il sınırları içerisinde bile farklılık gösterebilir. Gençlerin sorunlarının çözümü ve ihtiyaçlarına yönelik özel ve özgün gençlik projelerinin oluşturulması gerekir.
Gençlik kolları üyeleri, üyelikleri süresince kazandıkları deneyimlerle Kızılaycılığın savunuculuğunu
daha profesyonel şekilde yapacaklardır. Yine Türk Kızılay toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek tüm topluma hizmet ulaştırma misyonuna sahip olduğundan mümkün olduğunca fazla insan
kaynağına ihtiyaç duyar. Gençler hem hizmet verici hem de hizmet alıcı olarak Türk Kızılay için çok
önemli bir hedef kitledir. Hizmetlerin yerele yaygınlaştırılması, yeni bağışçılar kazanılması ve Kızılay’ın
savunuculuğunun yapılmasında gençlerin katılımı çok önemlidir.
Türk Kızılay toplumun gücünü ve kaynaklarını harekete geçirerek tüm topluma hizmet ulaştırma misyonuna sahiptir. Gençlik Kolları üyeleri gerekli eğitimleri alarak olağan ve olağanüstü dönemlerde nitelikli
insan kaynağı olarak Kızılay personeline destek olarak görevlendirebileceklerdir.
Ülkemizde gençler arasında etnik, dini, politik, sosyal vb her türlü ayrımcılığı teşvik eden proje ve çalışmalarla mücadele edilmesi; bunun için de yaygın şube ağı ile örgütlenmiş gençlik kollarının etkin bir
şekilde harekete geçirilmesine yönelik proje ve programlar geliştirilmesi çok önemlidir.
Şube Gençlik Kolları, Türk Kızılay çatısı altında çalışmayı seçen gençleri bir araya getirir ve onlarla birlikte hareket eder. Gençlerle ortak projeler üretir ve gençlere öz güven kazandırır. Gençlerin bu şekilde
idealist ve aktif olmalarını, çözümün bir parçası olmalarına çalışır. Ayrıca gençlerin sorunlarını belirler
ve bu sorunlara çözüm üretir. Yine gençlerin karar verme yöntemi ve yürütme süreçlerinde aktif görevler alarak liderlik girişimlerinin gelişimlerini sağlar.
Gençlik Kolları görevlerinin yerine getirirken, Şube Yönetim Kurulu’nun gözetim ve denetimine tabidir.
Gençlik Kolları, Türk Kızılay’ın Tüzüğü, Gençlik Yardımcı Kurullar Yönetmeliği ve diğer yönetmelikleri
çerçevesinde, stratejik plana ve şube çalışma planlarına uygun şekilde faaliyet gösterirler21
21

Türk Kızılayı Gençlik Kolları Kılavuzu.
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Şube Gençlik Kolları’nın başlıca görevleri şunlardır:
• Mevcut yaşam koşulları nedeniyle farklı sosyal risklerle karşı karşıya kalan dezavantajlı durumdaki
savunmasız bireylerin sorunlarına dikkati çekmek, çözüm yolları üzerinde düşünmek ve Şube Yönetim Kurulları’na önerilerde bulunmak.
• Söz konusu savunmasız birey ve toplulukların sorunlarının çözümüne yönelik projeler geliştirerek
ve/veya faaliyetler planlayarak uygulanması için Yönetim Kurulları’na sunmak, onaylanan proje ve
faaliyetleri gerçekleştirmek ve/veya gerçekleştirilmesinde görev almak.
• Gençlerin toplumdaki konumları, rolleri ve dezavantajları üzerinde özellikle durarak, onlara yönelik
ve onların dâhil olduğu proje ve programların geliştirilmesinde ve uygulanmasında öncülük etmek.
• Gençlik Kolları üyelerinin, şubenin diğer üye ve gönüllülerinin kurum proje ve faaliyetlere katılımını
ve desteğini sağlamak.
• Türk Kızılayı’nın ülküsünü, değerlerini toplumda tanıtarak benimsenmesini sağlamak, özellikle çocuklar gençler arasında yeni nesil Kızılaycılar’ın yetişmesini sağlayıcı proje ve faaliyetler gerçekleştirmek.
• Toplumun her kesimine erişim ve iletişim olanaklarını kullanarak Türk Kızılayı’na ve hizmetlerine
olan toplumsal desteği artırmak olmak üzere Sosyal Hizmetler ile Gençlik Hizmetleri ve diğer faaliyet alanlarında etkin rol almak.

6.3. Gençlik Kolları İstatistikî Bilgileri
Kızılay Gençlik Kurumu 1933 yılında kurulduğunda 850 okulda 20.000 üye ile işe başladı. O yıl bütçesi
19.000 lira olan kurumun bütçesi 1958 yılı itibariyle 1.216.103.04 liraya ulaştı22.
1958 yılında okullardaki üye sayısı 771.760’dır23.
1949 yılında 10.393 okulda bulunan teşkilat, 1950 yılında 230 okulda kurulan teşkilatla birlikte 10.623
okulda 580,310 üye sayısına yükseldi 24.
Daha fazla bilgi ve gönüllülük için: https://www.kizilay.org.tr/Link?id=3
22

Genç-Ay Aylık Çocuk ve Gençlik Dergisi, Sayı: 33, Mart 1958.

23

Genç-Ay Aylık Çocuk ve Gençlik Dergisi, Sayı: 25, Nisan 1957.

24

Gençlikten Günümüze Kızılay Gençliği, Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, 2011.
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7.1. Kültür Paylaşımı Projesi
Kültür Paylaşımı Projesi, Türkiye’deki gençlerin kültür paylaşımını destekler ve bu amaçla Kültür Paylaşımı Gezisi kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan, başarılı ve maddi durumu yetersiz
öğrencileri katılımcı olarak seçer.
Programın belirtilen amaçları şu şekilde sıralanabilir:
•
•
•

Programa katılan okulları karşılıklı işbirliğine teşvik etmek.
Öğrencilerin ülkemizde karşılıklı kültür paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
Kızılay faaliyetlerini tanıtmak.

Gezi Programı Doğu ve Batı olmak üzere iki grup halinde düzenlenir. Doğu Grubu’nda Ankara, Nevşehir,
Adıyaman, Şanlıurfa, Sivas, Mardin, Diyarbakır, Erzurum ve Trabzon illeri gezilir. Batı Grubu ise Ankara,
İzmir, Nevşehir, Konya, Antalya, Denizli, Çanakkale ve İstanbul’u gezer.
Geziye katılan öğrencilere sırt çantası, tişört, eşofman takımı, şapka, spor ayakkabı, not defteri, kalem,
iç çamaşırı, çorap, yastık, diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.
Türkiye genelinde başarılı ve maddi durumu yetersiz öğrenci bu gezilerden faydalandı.

7.2. Kumbara Projesi
Projenin yürütülebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapılmış ve bu protokolün ülkemizde
bulunan tüm okullara bildirilmesi sağlanmıştır.
Kumbara Projesi ‘’Harçlığım Okula Harç Olsun’’ sloganıyla yürütülmektedir. Türk Kızılayı, 2009 yılından
itibaren ‘’Başak Çocuk Kızılay Sosyal Sorumluluk Projesi’’ adıyla ‘’Kumbara Projesi’’ uygulamaya başlamıştır.
Kumbara Projesi’nin amacı ilköğretim çağındaki çocuklar arasında Kızılaycılığın benimsenmesi, sosyal
dayanışma ve yardımlaşma anlayışının geliştirilerek pekiştirilmesi ve çocukların Kızılay faaliyetlerine
katılımlarının sağlanmasıdır.
Kumbara Projesi’nin hedefleri ise çocukları tutumlu olmaya ve tasarrufa yöneltmek; çocuklara, yaptıkları birikimleri insani faaliyetlerde kullanma imkânı sağlamak, yardımlaşma bilincini artırmak ve bu
proje çalışmaları sonunda toplanan miktarlarla okul yaptırmaktır.
Okul yönetimlerinden projeye destek vermeleri istenir. Şubenin bulunduğu il veya ilçedeki okul yönetimleriyle iletişime geçilerek projeyle ilgili bilgi verilir. Projeye olumlu yaklaşan okulların ve bu okullardaki öğrencilerin sayısı alınır. Yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan listedeki öğrenci sayısına
göre kumbara talep formu doldurulur ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’ne gönderilir. Gönderilen kumbara talep formu işleme alınır ve mevcut kumbara sayısı yeterliyse şubeye kumbaraların gönderimi
gerçekleşir.
Şubenin görüştüğü okullara, önceden tespit edilmiş öğrenci sayısı kadar kumbara tasnifi yapılır ve
gönderilir. Kumbaralar okullara gönderilmeden önce okul yönetimiyle görüşme yapılarak bilgi verilir.
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Kumbaralar okullara gönderilmesinde şubenin yetki verdiği bir personel görevlendirilir ve kumbaralar
tutanakla teslim edilir. Şube başkanlıklarına kumbaranın dağıtılmasına yönelik aşama aşama bilgiler
içeren kitapçık hazırlanarak gönderilir.
Kumbaralar okul yönetimine teslim edilirken projeyle ilgili bilgilendirme yapılır. Gönderilen kumbaralar,
okul yönetiminin görevlendireceği öğretmenler tarafından öğrencilere dağıtılır. Öğrencilere dağıtılan
kumbaraların eğitim yılı süresince üç ayda bir toplanacağı ve elde edilen miktarın bankaya yatırılacağına dair bilgi verilir.
Toplanan meblağ tutanakla belgelenir. Okul yönetimi ya da şube tarafından 2868 Kumbara Alt Hesabı’na açıklama kısmında okulun adı geçecek şekilde yatırılır.

7.3. Oyuncak Projesi
Oyuncak Projesi ‘’Paylaşalım Oynayalım, Paylaştıkça Çoğalalım’’ sloganıyla yürütülmektedir.
Ekonomik koşulların uygun olmaması, çocuklara sağlanacak oyun ve materyallerinin yetersizliği, çocukların sahip oldukları potansiyeli tam olarak geliştirmelerine engel olmaktadır. Bu açıdan oyuncak,
çocuğun gelişiminde önemli bir destektir. Bu gerçeğin bilincinde olan Türk Kızılayı, ‘’Oyuncak Projesi’’ ile
bir yandan yoksul ailelerin çocuklarına oyuncak temin ederken diğer taraftan da bağış yapan çocuklara
paylaşma duygusunun aşılanmasını amaçlar. Ayrıca proje ile oyuncakları olmayan, ailelerinin maddi
imkânı olmadığı için güzel bir oyuncakla hiç tanışmayan ve böyle bir oyuncağın hayalini kuran, kısacası
çocukluklarını yaşayamayan o yoksul aile çocuklarını oyuncaklarla buluşturmak, onları biraz da olsa
mutlu etmek hedeflenir25.

7.4. Kütüphane Projesi
‘’Kütüphane Projesi’’nin amacı, ülkemizin geleceği açısından eğitime yapılan yatırımların sürekli nitelikte olması nedeniyle kurum olarak kitap kampanyası başlatarak okulların kitap ihtiyaçlarına yardımda
bulunmaktır.
25

www.genclikhizmetleri.kizilay.org.tr
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Kütüphane Projesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrencilere, okuma alışkanlığının
yaygınlaştırılarak geliştirilmesi; öğrencilere Türkçe’nin doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi kazandırmayı ve çocukların kelime dağarcığını geliştirmeyi hedefler.
Ayrıca öğrencilerin dünyaya, olaylara, insanlara farklı ve birden çok açıdan bakma alışkanlığı edinmelerini sağlayarak anlama güçlerini geliştirmeyi; düşünce donanımlarını zenginleştirmeyi, genel kültürlerini artırmayı ve hayal güçlerini geliştirme becerisi kazandırmayı amaçlar. Bu yolla öğrencilerin var
olan yetenekleri ortaya çıkar; yaşlarına ve kişiliklerine uygun edebi değeri yüksek eserleri okumaları
sağlanır.
Bilgiye ulaşmakta sıkıntı yaşayan öğrencilere kitap ulaştırarak bu ihtiyacı karşılamak toplumun kaynaklarını harekete geçirir ve böylece toplumun zarar görebilirliği azalır.
Kütüphanesi veya kitap sayısı yeterli olmayan ilköğretim okulları aracılığı ile öncelikli olarak öğrencilere, öğrenciler aracılığı ile velilere ulaşımı planlanır.
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7.5 Diğer Projeler ve Etkinlikler
Genç Kızılay’ın yürüttüğü projeler ve etkinlikler 2016 yılından itibaren şu şekilde sıralanabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kızılay Türkçenin Kan Kaybına Dur Diyor
Savaş Mağduru Kadınlar Yaşadıklarını Anlattı
Kızılay’dan Çanakkale Zaferi’nin Yıldönümünde Kırık Buğday Çorbası
Çocukların 23 Nisan Sevincine Kızılaycılar Da Ortak Oldu
Mülteci Çocuklara “Iı. Mavi Çocuk Festivali”
Kızılay, Gençlik Festivali’nin İlgi Odağı
Kızılay Gençleri “Kocatepe Gençlik Fuarı”Nda
Kızılay Gençleri 19 Mayıs’ta Samsun’da Buluştu
Kızılay’ın Gençlik Kampları Sezona Hazır
Kızılay İftar Sofraları Vatandaşları Buluşturdu
Genç Gönüllüler Antalya’da Buluştu
Kızılay Gençliği’ne Büyük Ödül
Türkiye Sarıkamış’ta Şehitleri İçin Yürüdü
Kızılay’ın Kamp Liderleri Göreve Hazırlanıyor
İlham veren Kadınlar Hikayelerini Anlattı
Gönüllüler Güç Birliği Yapacak
Üniversite Kızılay Topluluklarına Eğitim
Kamp Liderlerinin Resimleri Genel Merkezde Sergilendi
Kızılay Gönüllüleri Gençlik Buluşmasında Bir Araya Geldi
Kızılay’dan Çukurca’daki Okullara “Zeka Oyunları” Sınıfı
Kızılay Gençlik Kampları Afete Hazır Nesiller Yetiştiriyor
Genç Kızılay Şube Başkanlarına Tanıtıldı
Kızılay Gençliği Dünya Gençlerini Ağırlıyor
Genç Kızılay Eskişehir’de Teşkilatları ile Bir Araya Geldi
Kızılay Eskişehir Hasırca Kampı Yeniden Gençlerin Hizmetinde
Toplum Merkezleri Öğretmen-İm Projesi Başvuruları Başlıyor
Gençlik Merkezi Açılışı
Genç Kızılay Diyarbakır Gençlik Festivalindeydi
Öğrenciler Kızılay’ı “Kızılay Sokağı”Nda Öğrendi.
Genckızılay.org.tr’ye Altın Örümcek Web Ödülü
2018 Yılı Türk Kızılay Gençlik Kampları Raporu
Dünya Gönüllüler Günü
Hilal-İ Ahmer’den Kızılay’a #İyigeleceksin Konferansı

•
•
•
•
•

Genç Kızılay Sakarya Yemen Yararına Kermes Yaptı 100 Bin Liralık Bağış Topladı.
Hastahanede Tedavi Gören Çocuklara Gönüllülerimizden Ziyaret
Söyleşi-Konferans: Genç Kızılay Elazığ Radyo 200’İn Konuğu Oldu
Genç Kızılay Logomuz Yenilendi
Yemene Umut Kermesi

•
•
•
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•

Kastamonu Üniversitesi Genç Kızılay Ilgaz'da Buluştu

•

Uluslararası Zorunlu Göç: Fırsatlar ve Zorluklar Gençlik Çalıştayı

•

Bir Avuç Mama Da Siz Bırakın

•

Şehitlerimizin İzinde Sarıkamış

•

Genç Kızılay Üniversite Topluluklarına Akran Eğitimi

•

Sakarya Adapazari Etkinlik: Koli Yardımı

•

Elâzig Etkinlik: Oyuncak Yarışması Projesi

•

Kızılay Gençlik Kampları 2019 Sezonuna Hazırlanıyor

•

Genç Kızılay Gaün Topluluğu “Gönül Bağı” Kuruyor

•

Genç Kızılay Balıkesir, Kırsal Da Yaşam Projesi

•

Gençlik Merkezimizde Patiler ve Gagalar Atölyesi Açıldı.

•

Eskisehir Etkinlik: Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali

•

Kızılay Eğitim Yardımları

•

Gururlandık Çocuklar! Fırst Lego League (Fll)

•

2018 Faaliyet Raporumuz

•

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Dpü Genç Kızılay Topluluğu

•

Gaziantep Üniversitesi Olarak İlkokul Öğrencilerine Diş Taraması Yaptık

•

Genç Kızılay Sakarya Yaşlılar Bakım Evi Ziyaretimiz

•

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Altı Nokta Körler Derneği Tiyatro Etkinliği

•

Genç Kızılay Van Olarak İlkokula Kütüphane Kazandırdık

•

Nar Çiçeği Projemiz Genç Kızılay Ankara Gönüllülerimizle Başladı

•

İzmir Demokrasi Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Deprem Bölgesinde

•

Artvin Çoruh Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğundan Kütüphane Haftası Etkinliği

•

1010 Kâşif Robotik Kodlama Pilot Eğitimini Düzenledik

•

Ankara Gençlik Merkezi Gönüllüleriyle Büyüyor

•

Genç Kızılay Tokat’tan Engellilere Özel Farkındalık Günü

•

Genç Kızılay Bursa’dan Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

•

Kocaeli Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğundan Otizm Farkındalık Günü

•

Bingöl Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğundan Okul Ziyaretleri

•

Genç Kızılay Makü Türkök Farkındalık Konserimiz
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•

Kızılay Çocuk Festivali Şanlıurfa’da Başladı

•

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Genç Kızılay’dan Hastalara Moral Ziyareti

•

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genç Kızılay 200 Çocuğa Bayram Sevinci Yaşattı

•

Kızılay Gençlik Festivali Bolu’da 800 Çocukla Gerçekleştirildi

•

Çanakkale'de Kızılay Çocuk Festivali Gerçekleştirildi

•

Eskişehir Kızılay Çocuk Festivali

•

Kocaeli Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu 23 Nisan’da 2000 Çocuğu Mutlu Etti

•

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Alternatif 23 Nisan Etkinliği

•

Sakarya’da Bambaşka Bir 23 Nisan

•

Edremit’te 23 Nisan Coşkusu

•

Bursa Mudanya Etkinlik

•

Aydın’da Kimsesiz ve Mülteci Çocuklarla Bayramı Kutladık

•

Kızılay Çocuk Festivali Kastamonu Renklendi

•

Trakya Üniversitesi Havsa’da Kızılay Çocuk Festivali Gerçekleştirdi

•

Amasya Kızılay Çocuk Festivali

•

Ankara Mavi Göl’de Kızılay Çocuk Festivalini Kutladık

•

Istanbul Medeniyet Üniversitesi Ulusal Tıp Kongresi’ne Katıldık

•

Niğde’de 350 Mutlu Çocuk: Kızılay Çocuk Festivali

•

Binlerce Çocuk Kızılay Çocuk Festivali’nde Bir Araya Geldi: 30 İl 30.000 Çocuk

•

Sivaslı Çocukların Kahramanları

•

Erzincan’da Gülümseyen Yüzler

•

Ağrılı Çocuklar Kızılay Çocuk Festivali’nde Buluştu

•

Tokat’ta 300 Gönüllü 600 Çocukla Muhteşem Festival

•

Kayseri’nin Mutlu Çocukları

•

Can Azerbaycan’ın Gür Sesi Azerin’i Gençlik Merkezimizde Misafir Ettik

•

İl Başkanları Kampımızı Samsun’da Gerçekleştirdik

•

2019 Kızılay Gençlik Kampları Sizi Bekliyor: Türk Kızılay İstanbul Heybeliada, Ankara Çamkoru, Osmaniye Aslantaş, Hatay Arsuz Uluçınar, Aydın Efeler ve Trabzon Doğu Karadeniz Gençlik
Kampları Yeni Kamp Modeliyle Kapılarını Açıyor.
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•

6. Kocatepe Gençlik Fuarı’na Damga Vurduk

•

Balıkesir’de Çiftçilerimizle Birlikte Hem Çalıştık Hem Öğrendik

•

Elazığ’ın Çocukları Hayalleriyle Oyuncakları Dönüştürdü

•

Konya’da Gönülden Gönüle Köprü Kurduk

•

Genç Kızılay Ramazan’da Da İyiliğe Koşuyor

•

Ankara’da Her Akşam Sıcak Yemek ve Lokma Dağıtıyoruz

•

Çengelli İğne Projesi, Sabır ve Gayretin Meyvesi!

•

Elazığ’da Ortaokul Öğrencileri Arasında Şiir Yarışması Düzenledik

•

Erciyes 2019 Tatbikatı’na Katıldık

•

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde İftar verdik

•

Kızılay’dan Okullara Zeka Sınıfı ve Kitap Köşesi

•

Bayram Trafiğinde Kahve Dağıttık

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Yangında Hasar Gören Köye Yardım Elimizi Uzattık
37 Ülkede 14.7 Milyon İnsanın Yüzünü Güldürdük
Bursa’dan Bosna’ya “Hilal Olsun Türkiye”
Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde Mevsimlik İşçi Çadırını Ziyaret Ettik
Kayseri’de “Bir Gönülden Ötekine” Projemizi Hayata Geçirdik
Heybeliada Kampımız Adalı Çocuklara Karne Şenliği ile Açıldı
Babalar Günü’nde Madencileri Ziyaret Ettik
Su Baskınından Zarar Görenlerin Yardımına Koştuk
Türk Kızılay Gençlik Kamplarımız Kapılarını Açtı: Türk Kızılay İstanbul Heybeliada, Ankara Çamkoru, Osmaniye Aslantaş, Hatay Arsuz Uluçınar ve Aydın Efeler Gençlik Kampları Yeni Kamp
Modeliyle Kapılarını Açtı.
41 Şehirden Liseli Öğrenciler Yazarlık Kampımızda Bir Araya Geldi
Bir Sevgi Koridoru “Benim Odam, Benim Dünyam”
Solferino Gençlik Kampı’na Katıldık: İtalya
Marş Mira 2019’Da Srebrenıtsalı Mazlumların Aziz Hatıraları İçin Yürüdük: Boşnakların Aziz Hatıralarına
Proje ve Etkinlik Detayları İçin:
Http://Genckizilay.org.tr/Haberler
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7.6 Genç Kızılay Yayınları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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İyilik Ajandam2. Baskı 2019
Kızılay (Hilal-İ Ahmer) Cemiyeti Prof.dr. Mesut Çapa
Kızılay Belgeleri Işığında Yunanistan’da Ölüm, Açlık, İşgal Doç.dr.ulvi Keser
Türk Kızılayının Kurucusu Dr. Abdullah Bey Prof. Dr. Sefa Saygılı
Türk Kızılayının Kurucularından Kırımlı Dr. Aziz Bey Prof.dr. Sefa Saygılı
Akçuroğlu Yusuf Prof.dr. Seçil Karal Akgün, Öğr.gör. Murat Uluğtekin
Hilal-İ Ahmer’den Kızılay’a (Iı) Prof. Dr.seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin
Hilal-İ Ahmer’den Kızılay’a (I) Prof. Dr.seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin
Hanımefendilere Hilal-İ Ahmer’e Dair Konferans Dr. Ömer Besim
Milli Mücadelede Hilal-İ Ahmer İsmail Hacıfettahoğlu
Internatıonal Humanıtarıan Law
Aycan ve Aykız’ın Maceraları 2
Aycan and Aykız Adventures
Aycan ve Aykız’ın Maceraları
Afetlerden Korunma Bilinci
Dısaster Preventıon Awareness
Afetlerde Beslenme Hizmetleri Kılavuzu
Aycan, Aykız Eğlenceli Gelişim Etkinlikleri
İlk Yardım Cep Kitabı
 ةيلوألا تافاعسإلل بيجلا باتكİlk Yardım Arapça
2019 Yılı Güvenli Yaşam Takvimi
İlk Yardım El Kitabı
Aycan, Aykız Boyama Kitabı
Türk Kızılay Eğitim Programları Kataloğu
Kızılay Belgeleri Işığında Kıbrıs 1963-1974 Prof.dr.ulvi Keser
Kızılay Madalya ve Nişanları
Erzincan’da Yazdım Dr. Emekli Albay Abdullah Ahi Tuncer
Kızılay Belgeleri Işığında Kıbrıs Barış Harekatı 1974 Prof.dr.ulvi Keser
Padişahın Himayesinde Osmanlı Kızılay Cemiyeti 1911-1913 Yıllığı-Ahmet Zeki İzgöer Ramazan

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osmanlıdan Cumhuriyete Hilal-İ Ahmer İcraat Raporları 1914-1928
Umutsuz Ruhlar Ülkesi
Afetlerde Psikososyal Destek Uygulama Rehberi
Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi Öğretmen
Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi Öğrenci
Uluslararası İnsancıl Hukuk
Örf Adet Hukuku
Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi (Tlt) Broşürleri
Güvenli Yaşamı Öğreniyorum Öğrenci Kitabı
Güvenli Yaşamı Öğreniyorum Öğretmen Kitabı

Yayınlara ulaşmak için: http://genckizilay.org.tr/kurumsal/yayinlar/#

7.7 İstatistikler
3.169.145 ETKİNLİKLER VE FAALİYETLERLE ERİŞİLEN KİŞİ SAYISI
•
•
•
•
•

416.402 EĞİTİM VERİLEN KİŞİ SAYISI
95.957 PROJELER İLE ERİŞİLEN KİŞİ SAYISI
3.291 AÇILAN KURSLARA KATILAN KİŞİ SAYISI
81.579 SÖYLEŞİ VE KONFERANSLARLA ERİŞİLEN KİŞİ SAYISI
10.991.349 DİJİTAL MEDYA ETKİLEŞİMİ İLE ERİŞİLEN KİŞİ SAYISI

14.757.723 TOPLAM ULAŞILAN KİŞİ SAYISI
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7.8 Çocuk ve Gençlere Kazandırılacak Değer, Bilgi ve Beceriler
MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK
Gençlerimizin milli ve manevi değerleri özümsemiş, insan ıstırabının dindirilmesi ile dertlenen birer
Kızılaycı birey olmalarını amaçlıyoruz.
ETİK VE AHLAKİ DEĞERLER
Kurumsal kültürümüzü, etik ve ahlaki değerlerimizi gönüllü gençlerimize aktararak birlik ve dayanışmanın önemini kavramış yardımseven bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz.
BEDEN VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ
Gençlerimizi ve çocuklarımızı çevresine duyarlı, tüm canlılara merhametle muamele eden, etrafına temizliği ve düzeniyle örnek olan bireyler olarak yetiştiriyoruz.
TARİHİ VE KÜLTÜREL BİRİKİM
Türk Kızılayı olarak farklılıklara saygı duyan, hoşgörülü ve paylaşımcı bir gençliğin toplumlar için ne
kadar büyük bir zenginlik olduğunun bilincinde olduk.
İYİLİK VE İNSANLIK
Dünyanın her bölgesinde ayrım gözetmeksizin yardımlaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı gelecek nesillere aktaran bir merhamet elidir.26

26
İstatistiki bilgiler ve ilkeler Genç Kızılay internet sitesinden alınmıştır.
http://genckizilay.org.tr
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SONUÇ VE
DEĞERLENDİRME
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80 yaşına geldiğinde ‘’Kudretimizi iyilik yaparak kullanmak en asil bir harekettir. İyiliklerin en iyisi Kızılay’a yapılandır’’ sloganıyla kutlama yapan Türk Kızılay, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan
askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etme isteğinden doğdu.
Kızılay, 1876 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar geçen süre içinde ülkemizin
taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde yaralanan ve hastalanan tüm askerlere taraf, millet, ırk,
dil, din ayrımı yapmaksızın yardım elini uzattı. Savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için
çaba gösterdi. Yurdumuzda yaşanan doğal afetlerde ve salgınlarda afetzedelerin bakımını, barınağını
ve beslenmesini sağladı.
Her nerede yardıma ihtiyaç duyulursa duyulsun hiçbir ayrım gözetmeksizin insanın acısını hafifletmeye, insanlık onurunu korumaya ve sürekli barışı sağlamaya çalıştı. Bunu yaparken işbirliğini ve dayanışmayı gözetti.
İnsanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrensellik ilkeleri Türk
Kızılay’ın, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu ile paylaştığı ortak ilkelerdir.
Türk Kızılay, tüzel kişiliğe sahiptir ve özel hukuk hükümlerine tâbidir; kâr amacı gütmez. Yardım ve hizmetleri karşılıksızdır. Kızılay kamu yararına çalışan gönüllü bir sosyal hizmet kuruluşudur.
Türk Kızılay’ın en önemli bölümlerinden biri Genç Kızılay’dır.
Genç Kızılay, Türk gençliğinin sosyal duygularını geliştirerek geleceğe hazırlanmalarını sağlar. Onlara
sevgi, şefkat ve karşılıklı yardımlaşma duygularını aşılamak ister. Gençliği yarının birer Kızılaycısı olarak yetiştirmeyi hedefler.
Türk Kızılay, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye tarihinde hem yardımlaşma açısından hem de
sosyal ve kültürel açılardan derin izler bırakan ve şerefli geçmişiyle geleceğe uzanan önemli bir kurumdur.
Türk Kızılay’ın bütün bir tarihini ve yarınını, 1933 yılından bu yana faaliyetlerini başarıyla sürdüren
Genç Kızılay’ı anlatmadan anlamak mümkün değildir.
Bugün 86. Yılını kutlayan Genç Kızılay hiç şüphesiz gelecekte de Türk Kızılay’ın en gözde çocuğu olarak
faaliyetlerini başarıyla sürdürecektir.
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