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29 EKİM - 4 KASIM KIZILAY HAFTASI (2022) 
 
Kızılay, savaş alanında yaralanan ve hastalanan askerlere yardım etme arzusundan doğmuştur ve 1868 
yılında "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulmuştur. Daha sonra, 1877'de 
"Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1923'de "Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti", 1935'te "Türkiye Kızılay 
Cemiyeti" ve 1947'de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY" adını büyük önder Atatürk 
vermiştir. Kızılay, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, kar amacı gütmeyen, yardım ve 
hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan gönüllü bir sosyal hizmet kuruluşudur.1

  
 
Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç topluluğunun temel ilkelerini paylaşmaktadır. Bu ilkeler şunlardır:2  
 

  
 İnsancıl olmak 

 
  Ayırım 

gözetmemek 
 

  Tarafsızlık 
 

 Bağımsızlık 
 
 

  
 Birlik 

 
 Evrensellik 

 
 
 

 

 Hayır kurumu 
niteliği 

 
Kızılay bu ilkeler doğrultusunda aşağıdaki eylemleri ödev ve sorumluluk olarak benimsemiş ve tarih akışı 
içinde gelişen olay ve durumlarda yapmaya çabalamış olup bu çabasını sürdürmeye devam etmektedir: 

 Her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye 
çalışmak, 

 İnsanın hayatını ve sağlığını korumak, 

 İnsanın kişiliğine saygı gösterilmesini, insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, 

işbirliğini ve sürekli barışı sağlamaya çalışmak, 

 İhtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, 

tarafsızlığın ve barışın simgesi olmak 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 [İnternet] https://www.kizilay.org.tr/kurumsal/tarihcemiz) Erişim: 10.11.2022 
2 [İnternet] https://www.kizilay.org.tr/SSS/  Erişim: 10.11.2022 
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Kızılay’ın uğraşlarına tarih akışı içinde örnekler verilecek olursa;  
Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma 
servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş 
alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik'in dost ve düşman askerinin bakım ve 
tedavisine yardımcı olmuş;  

Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış;  
Savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş;  
I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana Türkiye’de ortaya 

çıkan doğa kaynaklı afetlerde afetzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış; 
Uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış;  
Hemşirelik eğitimi, ilk yardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış,  
Korunmaya gereksinen pek çok vatandaşa gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.1 

 
Kızılay güncel vizyonunu; “Herkes için esenlik ve güvenli yaşam”, misyonunu ise; “İyiliğin gücüyle insanın 
ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini artırmak ve ıstırabını dindirmek için çalışmak.” şeklinde 
oluşturmuştur.3   
 
Kızılay haftası kapsamında Ankara Etimesgut yerleşkesinde kurulan 'Kızılay Haftası Sokağı'nda ise “Dünden 
daha güçlüyüz. Seninle Birlikte…” temasıyla çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenmiştir. Bu ve benzeri 
etkinlikler toplumun Kızılay ile ilgili farkındalığına katkı yapmaktadır.4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 [İnternet] https://www.kizilay.org.tr/kurumsal/misyonumuz-vizyonumuz. Erişim: 10.11.2022 
4 [İnternet]  

https://www.kizilay.org.tr/Haber/KurumsalHaberDetay/7092#:~:text=01%2F11%2F2022,temas%C4%B1yla%20%C3%A7ocukl
ara%20y%C3%B6nelik%20etkinlikler%20d%C3%BCzenleniyor.  Erişim: 10.11.2022 
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