
W RLD BLOOD DONOR DAY 
DÜNYA GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI GÜNÜ 
“Kan, yaşam hediyesi. Teşekkürler” 14 Haziran 2004 

 
14 Haziran, 2004 yılından itibaren tüm dünyada “Dünya Gönüllü Kan 

Bağışçıları Günü” olarak kutlanmaktadır. 14 Haziran kan grup antijenlerini 
bularak transfüzyon tıbbına en önemli katkılardan birini yapan Avusturya’lı 
bilim adamı Karl Landsteiner’in doğum günüdür. 

 
Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Gününün amacı; kanlarını gönüllü olarak, 

hiç karşılıksız ve “en değerli yaşam hediyesi” olarak bağışlayan kan donörlerini 
kutlamak ve devamlı kan bağışı yapmaları için teşvik etmektir. Ayrıca kan 
donörlerinin sağlıklı yaşam sürmeleri konusunda onları eğitmektir. Konu ilgi 
alanı kan olan kurum ve kuruluşları öncelikle, ancak tüm toplumu ilgilendirir. 

 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılında bir araya getirilen üç 

uluslar arası sivil toplum örgütü (STÖ), 14 Haziranı “ Dünya Kan Donörü 
Günü-DKDG)” olarak seçti:  
Bu STÖ leri;  
Uluslar arası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu (IFRCCS),  
Uluslar arası Kan Donorü Organizasyonu (FIODS) ve  
Uluslar arası Kan Transfüzyon Ögütü (ISBT).  
 
Bu kuruluşların ülkemizde karşılığı olarak; 
Dünya Sağlık Örgütü: T.C. Sağlık Bakanlığı 
Uluslar arası Kızılay-Kızılhaç Federasyonu (IFRCCS): Türk Kızılayı 
Uluslar arası Kan Donorü Organizasyonu (FIODS): yok  
Uluslar arası Kan Transfüzyon Örgütü (ISBT): Türkiye Kan Merkezleri ve 
Transfüzyon Derneği (TKMTD) ve Türk Kan Vakfı (TKV) 
yer almıştır. 

Tüm dünya ülkeleri ile beraber ülkemizde de kutlanmaya başlanan bu özel 
gün ilk olarak 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi’nde, 2005 yılında Anadolu 
Sağlık Merkezi’nde ve 2006 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde, dört kuruluş 
adına TKMTD ve TKV önderliğinde organize edilmiştir. Kutlamalar için 
hazırlanan afişler ve davetiyelerde dört kuruluşun logosu yer almıştır. Tüm 
organizasyon planı ve gerçekleşmesi TKMTD ve TKV tarafından yürütülmüştür. 
 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nin (YÜH) KASDAV ve 
“Kriton Curi Parkı Gönüllüleri Derneği” işbirliği ile Caddebostan Kültür 
Merkezi’nde düzenlediği 14 Haziran kutlamalarında YÜH Kan Merkezi Müdürü 



Doç Dr. Meral Sönmezoğlu “Ülkemizin Kan İhtiyacı ve Kan Bağışının Önemi” 
konulu konuşma yaptı. 
Ülkemizde yılda yaklaşık 1.800.000 kişi kan bağışı yapmaktadır. Ancak 
istatistiklerden bu rakamın ancak % 15 kadarının gerçek anlamda gönüllü 
olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenlerle ülkemizde bu günün kutlanması belki de ilk 
kez bu gerçeklerin ortaya konarak çözüm için düzenlemeler getirilmesini 
sağlamak olacaktır.  
Ülkemizdeki kan gereken tüm hastalara güvenli ve yeterli kan temin edebilmek, 
kan bağışlayan donörlerin sıra dışı cömertliği sayesindedir. 
 
Bugün tüm bu kişileri selamlıyor ve hepsini kutluyoruz. 
 


