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KIZILAY HAFTASI (29 EKİM-4 KASIM) 

 

 
Kızılay, afet yönetimi, sağlık ve sosyal hizmetler, gönüllülük hizmetleri, kan hizmetleri ve 
uluslararası insani yardım hizmetleri alanlarında Kızılhaç/Kızılay’ın evrensel prensiplerine,  
uluslararası insancıl hukuk kurallarına ve onun temel metinlerinden olan Cenevre sözleşmesine 
dayanarak faaliyetlerini yürüten bir dernektir. Özel hukuk hükümlerine tabi olan kuruluş, Bakanlar 
Kurulu’nca düzenlenen tüzüğe göre yönetilmekte ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde hizmet 
sunmaktadır.1 
 
Tüm Kızılay çalışanlarının, Kızılay gönüllülerinin ve Kızılay üyelerinin çalışmaları sırasında 
gözeteceği, Uluslararası Kızılhaç/Kızılay Hareketinin 7 temel ilkesi2; 

 İnsanlık  
 Ayrım gözetmemek  
 Tarafsızlık  
 Bağımsızlık  
 Gönüllü hizmet  
 Birlik  
 Evrensellik’tir. 

 
Kızılay, 1868 yılında “Yaralı ve Yardıma Muhtaç Askerlere Yardım Derneği” olarak hizmet vermeye 
başlamış, 1923 yılında Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte “Türkiye Hilal-ı Ahmer Cemiyeti” adını 
almıştır. Bu dönemde afetzede, göçmen ve yardıma muhtaç kişilere yönelik insani yardım 
faaliyetlerini yürütmüştür. Dernek 1935 yılında “Türkiye Kızılay Cemiyeti” adını almış, 1944 yılına 
kadar afetlere uğrayanların barınma, beslenme, ısınma, tedavi gibi temel ihtiyaçlarını başarıyla 
karşılamıştır. Erzincan’da meydana gelen büyük deprem sonrası 1944 yılında çıkarılan 4623 sayılı 
kanunla birlikte, afetlerde zarar azaltımı, yapılacak yardımların merkezi ve yerel ölçekte 
organizasyonu konularında görev almıştır.1 
 
Kızılay bugün 4.000 profesyonel çalışanı, 150.000 aktif üyesi, 2 milyondan fazla gönüllüsü ile 
Genel Merkez teşkilatı ve 700’ü aşkın şubesi ile ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet 
sürdürmektedir.1  
 
Her yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında, Türkiye genelinde bulunan okullarda, Kızılay’ın kuruluş 
amaçları ve çalışmaları konusunda toplumda-özellikle genç kesimde- farkındalık oluşturmak 
amacıyla Kızılay haftası kutlanmaktadır. Kızılay genel merkezi ve tüm şubeleri, okullarda tanıtım 
etkinlikleri, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenleyerek Kızılay’ın çalışmaları ve ilkeleri 
konusunda gençleri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.3    
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