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153 yıllık Kızılay tarihini tek cümleyle özetlemek gerekirse “Va-
tana muhabbet, yaralılara muavenet” deriz. Tek bir kişiyi bile 
geirde bırakmadan, elimizdeki tüm imkanları ihtiyaç sahipleri-
nin hizmetine sunmak hem görevimiz hem de varlık gayemizdir. 
Depremlerin, afetlerin, salgınların içinden geçtiğimiz zorlu bir 
dönemdeyiz. Geçen seneye Elazığ depreminin acılarıyla başla-
dık. Tüm Kızılay ailesi seferber oldu. Acılar kısa sürede sarıldı ve 
bayrağımızın hilalinin yanında Kızlayımızın hilali de ilk günden 
itibaren şerefli yerini aldı. Tüm dünyayı saran salgın sürecinde 
Kızılay olarak yurtta ve dünyada üzerimize düşen görevi hakkıy-
la yerine geitrdik. Gençlerimiz, kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahip-
lerinin dertlerine derman olmaya çalıştı. Sadece insanların değil 
tüm canlıların hizmetinde bir hareket olduğumuzu bir defa daha 
gösterdik. Vatana muhabbetle 1868 yılında demir alan merha-
met gemisi Kızılay, seyrüseferine toplumsa mukavemeti, direnci 
artırma gayesiyle devam ediyor. Birbiriyle bağları ne kadar güçlü 
bir toplum olursak, beşer kaynaklı ya da tabiat kaynaklı afetler 
karşısında göreceğimiz zarar o denli azalır, acılar hafifler. 
2020 yılı içinde 37 milyon insana temas ettik. Bu sadece bir ra-
kam değil. Türkiye nüfusunun neredeyse yarısına tekabül ediyor.  
Tüm Türkiye’yi Kızılay ailesinin bir ferdi, gönüllüsü yapma ga-
yemize sağlam adımlarla ilerliyoruz. Özellikle salgın döneminde 
toplum sağlığı çalışmalarımızı artırdık ve bu alanda 13.5 milyon 
insana hizmet verdik.
Türkiye’nin her noktasında Kızılay, gönüllüleri ile Türkiye’nin 
merhamet ordusunu teşkil ediyor. Gençlerimiz ve kadınlarımız 
birbirinden farklı projelerle Kızılay’ı geleceğe hazırlıyor. Mahalle 
mahalle, sokak sokak, ev ev Türkiye’nin iyilik haritasını çiziyo-
ruz.  
Her çalışması “Hilal uğruna” yapılan bu yolculuğun kıymetli 
üyeleri olarak Türkiye’nin, insanımızın ve tüm insanlığın hizme-
tindeki çalışmalarınız için tekraren teşekkür ediyorum. 2021 yı-
lında 2020 yılında olduğumuzdan daha güçlü bir Kızılay’ın inşası 
için göstereceğiniz gayretler için şimdiden teşekkür ediyorum. 
Her zaman söylediğimiz gibi: Bu hilal sensiz olmaz!

En içten muhabbetlerimle.

Dr. KEREM KINIK
Genel Başkan

Muhabbet, merhamet, mukavemet 
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Kızılay’ın 153 Yıllık Yolculuğunun İzleri 
Tarih Meraklılarını Bekliyor

HABERLER

Kızılay’ın 153 yıllık merhamet ve iyilik tarihine 
ışık tutan “Bitmeyen Dayanışma Hikâyemiz: 
Kızılay” sergisi, 14 Ocak’ta Tarık Zafer 
Tunaya Sanat Galerisinde açıldı.

Hilal-i Ahmer, kurulduğu 1868 yılından bugüne Türk milletinin merhamet 
çınarı olarak büyüdü ve nice insan hikayelerine, tarihi olaylara tanıklık 
etti. Kızılay’ın sürdürdüğü bu büyük yolculuk, millet olma azminin, daya-

nışma ruhunun ve insan onurunun aynası oldu. Tüm bu ruhu yansıtan belgelerin 
ve materyallerin gün yüzüne çıkarıldığı ve küratörlüğünü Kızılay Sanat Direktörü 
Mehmet Lütfi Şen’in üstlendiği “Bitmeyen Dayanışma Hikâyemiz: Kızılay” sergi-
si, 14 Ocak 2021 tarihinde Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisinde gerçekleştirilen 
törenle ziyarete açıldı. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kızılay’ın işbirliği ile Haluk Perk koleksiyonundan 
seçkin eserlerin ve materyallerin yer aldığı sergide, iyiliğin ve merhametin tarihi 
gözler önüne seriliyor. 

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE MİLLETİMİZİN MERHAMET
ELİNİ UZATAN KIZILAYIMIZ”

Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a 153 yıllık tarihten kesitlerin sunulduğu serginin açı-
lışına katılan T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz konuş-
masında: "Kuruluş amacının ve hedeflerinin çok ötesinde birçok alanda faaliyet 
gösteren ve ihtiyaç sahiplerine milletimizin merhamet elini uzatan Kızılayımızın 
faaliyetlerinin duyurulması ve tanıtılması için katkıda bulunmaktan dolayı gurur 
duyduğumuzun bilinmesini isterim" dedi.

“BU SERGİDE BİR MİLLETİN FELAKETLER KARŞISINDA   
SERGİLEDİĞİ DAYANIŞMAYI GÖRÜYORUZ”

Kültür, sanat ve turizmin merkezi İstanbul’da böylesi anlamlı bir sergiye ev sahip-
liği yapmaktan onur duyduklarını ifade eden İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Coşkun Yılmaz, “Kızılay 150. yıl kutlamalarına farklı bir perspektifle girdi. Ça-
nakkale’de bir müze açılışı yaptı. Hem Çanakkale savaşı tarihi, hem de savaşta 
yardım tarihi açısından son derece önemli bir sergi oldu. Arkasından gerçek-
leşen bu sergide de sadece bir kurumun tarihini değil, bir milletin, bir devletin 
felaketler karşısında sergilemiş olduğu dayanışmayı görüyoruz. Bu sergi, Türk 
Kızılay’ının görsel hafızasını, görsel hafıza yolculuğunu oluşturuyor. Sanat sadece 
bugüne ya da düne has değil aslında bugünden geleceğe uzanan, hem gönül-
lerimizi hem ruhlarımızı farklı açılardan inşa eden bir alandır. Kızılay’ın sanatla 
buluşmasını tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.  
Kızılay’ın güncel sanat projesi Hilal-i Ahmer Koleksiyonuna eseri ile katkı sunan 
sanatçı Hüsamettin Koçan ise “Bugün burada geçmiş ve gelecek bağlantısı gör-
düm. Bu da beni çok heyecanlandırdı. Belki de bu sene karşılaştığım en önemli, 
bana en çok heyecan veren proje oldu, diyebilirim” dedi. 

27 ŞUBAT’A KADAR ZİYARETE AÇIK KALACAK 

103 yıl önce Cihan Harbi devam ederken Galatasaray Lisesi’nde açılan Hilal-i 
Ahmer Sergisi için basılmış sergi nizamnamesinin transkripsiyonu tıpkıbasım ki-
tapçığı, Kızılay’ın duyuru ve yardım kampanyalarının yer aldığı afişler, kan bağışı 
ve ilk yardımla ilgili tanıtım ve bilgilendirme afişleri, kitaplar, farklı dönemlerden 
yayınlar, 71 yıl önce açılan Milletlerarası Bebek Sergisi ile ilgili dokümanlar, Hi-
lal-i Ahmer dönemine ait fotoğraf, kartpostal, pul ve gravürler gibi pek çok ma-
teryal sergide izleyiciyle buluşuyor.
Sergide ayrıca Kızılay tarihi ve günümüz etkinlikleri temalı videoları, Kızılay’ın 
güncel sanat projesi olan Hilal-i Ahmer Koleksiyonundan Hüsamettin Koçan, Er-
gin İnan, Bahri Genç, Günseli Kato, Devrim Erbil ve Tomur Atagök’ün çalışmaları, 
birbirini takip eden haftalık periyodlarla sergilenecek. 
“Bitmeyen Dayanışma Hikâyemiz: Kızılay” sergisi, Tarık Zafer Tunaya Sanat Gale-
risinde 14 Ocak- 27 Şubat günleri arasında gezilebilecek.

Bu yıl Yunus Emre anısına Grand Pera Emek Sahnesi’nde üçüncüsü düzen-
lenen Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. 
Kızılay’ın destekçisi olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Mü-
dürlüğü başta olmak üzere birçok kurumun katkılarıyla Grand Pera Emek 
Sahnesi’nde düzenlenen ve çevrimiçi olarak yayınlanan 3. Uluslararası 
Dostluk Kısa Film Festivali ödül töreni gerçekleşti. Bu yıl "Le Syndrome 
d'Archibald" filmiyle Daniel Perez ve "Da Yie" filmiyle Anthony Nti’nin birin-
cilik ödülünü paylaştığı festivalde Jafar Altafi Where We Come From filmiyle 
ikincilik ödülünü alırken Alberto Marchiori ise The Leak filmiyle üçüncülük 
ödülünün sahibi oldu. 
“Kızılay Dostluk Ödülü”ne ise Bir Nehir Kıyısında filmiyle Muhammed Fur-
kan Daşbilek’in layık görüldüğü festivale Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Ke-
rem Kınık ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı da katıldı. Ödül töre-
ninde konuşan Genel Başkan Kınık, “Sağlık, bedensel ve ruhsal olarak tam 
bir iyilik halidir. Bir taraftan bedenimizin ihtiyacı olan gıdaları ona vermemiz 
gerekirken bir taraftan da ruhumuzun ihtiyacı olan sanatı ve kültürü de ona 
sağlamak durumundayız. Biz Kızılay olarak sanat açlığının da giderilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Sanatın bir araç, yaratıcı bir dil olduğunu ve bu ara-
cın da Kızılay’a yakıştığını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu festivali tüm Kızılay 
ailesi olarak destekliyoruz. Organizatörleri, yönetmenleri, sanatseverleri ve 
bu işe gönlünü vermiş olanları tebrik ediyorum” dedi.

Bir Nehir Kıyısında Filmine 
Kızılay Dostluk Ödülü
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Kızılay Maden 
Suyu “Yılın 
İçecek Markası” 
Seçildi
Zengin mineral kaynağı Kızılay Maden 
Suyu, bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde “Yılın 
İçecek Markası” seçildi.

Türkiye, su kaynaklarının mineral zenginliği, kaplıca ve ılıca kaynakları, iç-
meler konusunda dünyanın en şanslı coğrafyalarından biri konumunda 
yer alıyor. Çok sayıda ürün çeşidi ve yılda bir milyon şişe üretim hacmiy-

le bu zenginliği insanlığa sunan Kızılay da maden suyunu Türkiye ve Avrupa 
ile Asya'nın 15 ülkesindeki içecek severlerle buluşturuyor. Damaklara lezzet 
olarak dokunan ve hak ettiği karşılığı bulan Kızılay Maden Suyu, sektörlerin 
en iyilerini bir araya getiren Altın Marka Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. İn-
ternet üzerinden gerçekleştirilen halk oylamasıyla sevenlerinin oylarını alan 
Kızılay Maden Suyu, “Yılın İçecek Markası” oldu.

GELİRİ İYİLİK İÇİN KULLANILIYOR

İçilen her maden suyunun geliri afetzedeler için çadır, battaniye, gıda malze-
melerine dönüşürken, ihtiyaç sahiplerine yıl içinde ulaştırılan sosyal yardım-
lar için de önemli bir kaynak oluşturuyor.
Sağlık üzerindeki olumlu etkisi yüzyıllardır bilinen Kızılay maden suyu, her yıl 
Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında çeşitli testlerden geçiriliyor. Kaynağından 
başlayıp tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm süreci kontrol altında tutan Kızılay, 
yapılan testlerle de doğal ve sağlıklı maden suyu ürettiğini kanıtlıyor. Osmanlı 
döneminde şişelenerek eczanelerde şifa için satışa sunulduğu tarihi belge-
lerde geçen Kızılay maden suyu, son tahlil sonuçlarına göre de sağlık açı-
sından faydalı minerallerce zengin doğal maden suyu olduğunu bir kez daha 
kanıtladı. Benzer şekilde Kızılay Erzincan Mineralli Su Fabrikası tarafından 
işlenen maden suyu da testlerden başarıyla geçti.

HABERLER

Türk Kızılay İhtiyacı Olan 
Öğrencilere Tabletlerini 
Ulaştırıyor

Biz Kızılay Ailesi Şube ve 
Temsilciliklerin Katılımıyla 
Genişledi

Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde “Senin Desteğin Oldukça Her 
Ev Bir Okul” sloganı ile başlattığı bağış kampanyası kapsamında alınan 
tabletleri ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor.
Covid-19 salgınının başından bu yana nakdi, gıda ve hijyen yardımlarının yanı 
sıra hastalar için immün plazma bağışı çalışmaları yürüten Türk Kızılay, 
uzaktan eğitim yöntemiyle öğrenim döneminde de Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
belirlediği ihtiyacı olan öğrencilere tabletlerini ulaştırıyor. Dağıtım 
çalışmalarına Kızılay şube başkanları da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın destek verdiği kampanyaya bağışlar 
da devam ediyor.
Seyircisine çağrıda bulunan ATV ekranlarının sevilen yüzü ünlü programcı 
Esra Erol, kampanyaya çok kısa sürede binlerce izleyicinin SMS bağışıyla 
karşılık vermesini sağladı. 
Hayırseverler de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitim hayatına devam 
etmelerine destek olarak geleceğe umutla bakmalarını sağlamak için 
www.kizilay.org.tr web sitesindeki ve mobil uygulamadaki bağış sayfasını 
kullanabilirler. Ayrıca 168 nolu ücretsiz çağrı hattından, tüm PTT işlem 
merkezlerinin 2868 numaralı Türk Kızılay Posta Çeki hesabından, Kızılay 
şubelerinden, elektronik bankacılık bağış tahsilatı menülerinden bağışta 
bulunulabiliyor. Tüm GSM operatörleri üzerinden de 2868’e “EĞİTİM” yazıp 
sms gönderilerek de 10 TL bağış yapılabiliyor.

Kızılay'ın kurum içi iletişim portalı Biz Kızılay, 2019’dan sonra Genel Merkez 
çalışanlarının erişimine açılırken, 2021 itibariyle de şube ve temsilciliklerin 
hizmetine açılarak genişlemeye devam ediyor. Kızılaycıların günlük işleri 
gereği ihtiyaç duyacakları bilgilere kolayca ulaşabilmeleri amacıyla, 
öncelikli olarak iletişim, bilgi ve kurumsal hafızanın korunmasına katkı 
sağlamak için hazırlanan Biz Kızılay, şube ve temsilciliklerin de kullanımına 
açıldı. “biz.kizilay.org.tr” adresinden ulaşılabilen portala, Kızılay şube 
yönetim kurulları, temsilcilik heyetleri ve çalışanları da bundan böyle 
kurumsal e-mail adresleri ve şifreleriyle bağlanabilecek. 
Genel Merkez tarafından ilerleyen günlerde verilecek eğitimle şube ve 
temsilcilikler de İletişim Bilgileri, İyi Uygulamalar, Projeler, Haberler, 
Duyurular, Raporlar ve Etkinlikler alanına doğrudan kayıt imkânı bulacak.
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HABERLER

Birkaç hafta önce COVID-19’a yakalandığını 
açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
iyileşmesinin ardından örnek bir davranış 

sergileyerek Türk Kızılay Cebeci Kan Merkezi'nde 
immün plazma bağışında bulundu. Türk Kızılay 
Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan’ın karşıladığı 
Bakan Soylu’nun kan grubu alındıktan sonra tan-
siyon ve ateşi ölçülüp immün plazma bağışı için 
hazırlandı. 

“BU SALGINI HAFİFE ALMAK BELKİ DE BU 
SALGINDAN DAHA BÜYÜK BİR TEHLİKE”

Vatandaşların maske, hijyen ve mesafe kurallarına 
uymaları gerektiğinin altını çizen İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, “Bu hastalıkla karşı karşıya kal-
dığınız zaman çok normal bir yolda da gidebiliyor, 
hiç bir şey fark etmiyorsunuz. Fakat ani bir viraj ile 
karşılaşıyorsunuz. Ani virajın kendi adına tıbbi bir 
adı da yok. Oradan kurtuluyorsunuz tekrar yolda 
gidiyorsunuz. Tekrar bir virajla karşılaşıyorsunuz. 
Bunu söylememdeki temel sebep şu: Bu hastalı-
ğı ve bu salgını hafife almak belki de bu salgından 
daha büyük bir tehlike. Bu hem kendi yaşadığım 
hem de birebir etrafımızda yakınlarımızda dene-
yimlediğimiz bir sonuç. Her insanda da farklı bir 
etki gösteriyor, sonuç üretiyor. Yani çok sağlam 
olarak bildiğimiz insanlarda ürettiği sonuç bazen 
çok yüksek. Birçok hastalığı üzerinde taşıyan in-
sanlarda ürettiği etkisi çok daha farklı” dedi.

“HASTALARIMIZIN EN ÇOK İHTİYAÇ 
DUYDUĞU TEDAVİ YÖNTEMLERİNDEN 
BİR TANESİ DE PLAZMA”

İmmün plazma bağışının önemine dikkat çeken 
Bakan Soylu, “Bu salgın döneminde özellikle has-
talarımızın en çok ihtiyaç duyduğu tedavi yöntem-
lerinden bir tanesi de plazma türü tedavi. O açıdan, 
hastalığı geçirip Kızılay tarafından uygun görülen-
lerin plazma bağışında bulunmaları, hastalığın 
tedavi sürecinde önemli bir etkiye sahip. Burada, 
antikor üreten ve ürettiği antikor sonrasında plaz-
ma bağışı yapanların inanın hastalıkla mücadele-
ye çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Gün 
bugün diyorum” şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
Kızılay’a Plazma Bağışında bulundu

Ünlü Oyuncu 
Cemal Hünal'dan 
Kızılay’a Kan 
Bağışı Desteği

Kızılay’a Kan 
Desteği Sürüyor

COVID-19 salgınının beraberinde getirdiği 
sokağa çıkma kısıtlaması ve kış mevsiminin de 
etkisini göstermeye başlamasıyla kan stokları 
azalma eğilimine giren Kızılay’a ünlü isimlerin 
kan desteği devam ediyor. Ünlü oyuncu Cemal 
Hünal, Kızılay’ın vatandaşlara yaptığı çağrıya 
cevap vererek kan bekleyen hastalara umut oldu. 
Vatandaşları kan bağışına davet eden Hünal, 
“Kızılay gibi bir kuruma yardımcı olabilmek 
benim için en büyük mutluluk ve büyük şeref. 
Salgın döneminde insanlar hastanelere ve 
sağlık kuruluşlarına gitmeğe çekiniyor. Ama 
kana ihtiyaç var. Ameliyatlar oluyor, yaralananlar 
oluyor, lösemi hastaları var. Kızılay sayesinde 
çok güzel şeyler yapılıyor. Bunun bir parçası 
olabilmek çok güzel bir şey. Kanını paylaş, canını 
paylaş” dedi. Kan bağışı esnasında Cemal 
Hünal’a eşlik eden Türk Kızılay Yönetim Kurulu 
Üyesi Ercan Tan, Hünal’a Kızılay gönüllü yeleği 
hediye ederek duyarlılığından ötürü kendisine 
teşekkürlerini iletti.

Ülkemizde de hayatın olağan akışını sekteye 
uğratan COVİD-19 salgını yüzünden ulusal kan 
stoklarının azalma eğilimine girmesi sebebiyle 
Kızılay’ın, tüm Türkiye’ye kan bağışı çağrısında 
bulunmasının ardından pek çok kesimden 
destek geldi. Üsküdar Meydanı’nda bulunan 
Kızılay kan aracında kan bağışında bulunan 
ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, kan bağışçılarının 
hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulduğunu 
hatırlatarak, vatandaşlarımızı kan bağışında 
bulunmaya davet etti. 
Kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayanlar 
arasında ÖNDER Derneği ve Milli Eğitim 
Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü de 
vardı. Ülke genelindeki üyeleriyle kan bağışı 
seferberliği başlatan ÖNDER İmam Hatipliler 
Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ve Milli 
Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü 
Nazif Yılmaz, İstanbul Çapa Kan Merkezi’nde 
kan bağışında bulundu. Çal ve Yılmaz’a Türk 
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık eşlik etti.
Kızılay’a bir destek de İstanbul Gençlik Spor 
İl Müdürlüğü’nden geldi. Acil kan bekleyen 
vatandaşlarımız için harekete geçtiklerini ifade 
eden İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. 
Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, “Kan acil değil 
sürekli ihtiyaçtır. Bu anlayışı bizim gençlere 
vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda 
COVID-19’a yakalanan 
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, hastalığı yenmesinin 
ardından Türk Kızılay’a 
immün plazma bağışında 
bulundu. Soylu’ya Türk 
Kızılay Genel Müdürü Dr. 
İbrahim Altan eşlik etti.
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Memleketi Bayburt’ta 
ve İstanbul’da 45 yıl 
boyunca diş hekimliği 
yapan Memduh Erkul, 
kendisine ait muayene-
haneyi Kızılay’a bağış-
ladı. Emeklilik kararın-
dan sonra, kullandığı 
tüm cihazları bağışla-
mayı tercih eden Erkul, 
“Yıllarca severek mil-
letime hizmet etmeye 
çalıştım. Bu bir bayrak 
yarışı, bir saatten sonra 
bırakıp köşenize çekil-
meniz gerekiyor. Bizden 
öncekiler bu hizme-
ti bize devretmişti, biz 
de sonraki nesle dev-
redeceğiz. Fakat ben 
yalnızca görevimi değil, muayenehanemi de 
bırakmak istedim. Bununla ilgili Kızılayımızı 
aradım, durumu anlattım. Bana Suriye çalış-
malarında bu tür cihazlara ihtiyaç duyulduğu-
nu söylediklerinde mutlu oldum. Gelip alma-
ları için davet ettim” dedi.

İçeriden yalnızca tabe-
lasını alıp çıkan Erkul, 
“Artık emekli olacağım 
ama gözüm arkada 
kalmıyor. Kızılayımı-
zın bunu en uygun yere 
göndereceğinden emi-
nim. İnşallah 20 yıl 
daha iş görebilecek bir 
muayenehane bırakıyo-
rum. Bu cihazların ihti-
yaç sahiplerine en güzel 
şekilde fayda sağla-
yacağına inanıyorum” 
şeklinde konuştu.
Diş Hekimi Memduh 
Erkul, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İçeride iyi 
bir muayenehanede bu-
lunması gereken tüm 

teçhizat mevcut. Hasta koltuğu, ağız kamera-
sı, röntgen, diş taşı temizleme cihazı, cerrahi 
aspiratörler, çok amaçlı klinik dolapları... İn-
şallah tüm bunlar hayırlı işlerde kullanılacak. 
Buna vesile olan Kızılayımıza da teşekkür edi-
yorum.”

Diş Hekimi Memduh Erkul 
Muayenehanesini İhtiyaç 

Sahiplerine Bağışladı

Kızılay, gıda paketleriyle ihtiyaç sahiplerinin sofralarını 
bereketlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede İstan-
bul'un Samatya semtinde bulunan Panayia Altımer-
mer Rum Kilisesi’nde Türk Kızılay Yönetim Kurulu 
Üyesi Ercan Tan ve Samatya Kültür ve Gençlik Derneği 
Başkanı Stelyo Gülgün’ün katılımlarıyla gerçekleştiri-
len yardım organizasyonunda 80 aileye 80 gıda kolisi 
ve 160 adet Kızılay konserve kavurması ulaştırıldı.
Balat semtinde bulunan Panayia Vlaherna Rum Kili-
sesi’nde ise 45 ihtiyaç sahibi aileye 45 gıda kolisi, 90 
konserve kavurma dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade 
eden Tan, Kızılay olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan 
dünyanın birçok bölgesinde ve Türkiye'de ihtiyaç sa-
hiplerine yardım ettiklerini belirterek, benzer faaliyet-
lerin sürdürüleceğini açıkladı.

Gönüllülük İttifakı Toplantısı'nda 
gonulluol.org Platformu Anlatıldı
Kızılay, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Federasyonu (IFRC) tarafından online 
düzenlenen Volunteering Alliance (Gönüllülük İttifakı) toplantılarında 
gönüllülük faaliyetlerini ve gonulluol.org platformunu anlattı.

Azınlık cemaatlerine yardımlarını 
sürdüren Kızılay, İstanbul’da ikamet 
eden ihtiyaç sahibi Rum kökenli 
ailelere gıda paketi dağıtımında 
bulundu.

Gönüllüler ve ulusal dernekler için farklı oturum-
larda düzenlenen Gönüllülük İttifakı (Volunte-
ering Alliance) toplantıları, IFRC Gönüllülük 

Politikasının güncellenmesi ile uygulanan yeni ve iyi 
gönüllülük modellerinin incelenerek yaygınlaştırıl-
masını odağına aldı. Toplantı esnasında oluşturulan 
özel oturumlarda Kızılay’ın gönüllülük ile ilgili yürüt-
tüğü faaliyetler hakkında bilgiler verildi ve Gönüllü Ol 
platformu her yönü ile tanıtılarak IFRC ve diğer der-
neklerle görüş alışverişinde bulunuldu. Türk Kızılay 
Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü, ayrıca 2020 Afetlerde 
Gönüllü Yönetimi Raporu ile Gönüllü Faaliyetleri Ra-
poru'nu Solferino Akademi ile paylaştı. Toplantılarda 
40’dan fazla ulusal derneğin yanı sıra iş ortağı olarak 
üniversite ve yerel STK’lara da yer verildi. 

HABERLER

Kızılay’dan Rum Vatandaşlarımıza Gıda Yardımı

Volunteering 
Alliance
nedir?
Gönüllülük İttifakı (Volunteering Al-
liance), gönüllülüğün geliştirilme-
sini desteklemek için dünyanın her 
yerinden ulusal dernekleri bir araya 
getirmeyi amaçlayan, son yıllardaki 
en önemli girişimlerden biridir. 74 
ulusal derneğin yer aldığı Gönül-
lülük İttifakı, ulusal derneklerdeki 
gönüllülüğün liderlik ve yönetim be-
cerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.
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Kızılay, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu ve Koso-
va Kızılhaçı işbirliğinde Kosova’nın Prizren şehrinde 
ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım ulaştırdı. Yurt içi 
yardımları kadar yurt dışındaki dezavantajlı gruplara 
da yardım elini uzatmayı ihmal etmeyen Kızılay, Koso-
va’nın Prizden şehrinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere 
insani yardım malzemeleri dağıttı. Yardım dağıtımında 
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan’ın yanı 
sıra Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu Muavini 
Cenk Şen ve Kosova Kızılhaçı Prizren Şube Başkanı 
Buyar Müfti de yer aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona-
virüs ile mücadele kapsamında yurt dışındaki 
ihtiyaç sahiplerine de yardım elini uzatan Kı-
zılay’ın son durağı Bosna Hersek oldu. Kızılay 
Bosna Hersek Delegasyonu; Livno, Tomislavg-
rad, Glamo, Kupres, Bosansko Grahovo ve Dr-
var şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ve yetim-
lere temel gıda, yakacak ve tablet bilgisayar 
desteğinde bulundu. 
Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahipleri ve çevrim 
içi eğitim imkanı olmayan öğrenciler için ha-
zırlanan yardımların dağıtımına başlandığını 
belirten Türk Kızılay Bosna Hersek Delegas-
yon Başkanı Suat Sokullu, “Bosna Hersek'te 
kar yağsa biz Türkiye'de üşürüz” parolasıyla 
hareket eden bir kurum olarak, kışın olumsuz 
etkilerini azaltmak amacıyla ihtiyaç sahibi ye-
rel halka destek olduklarını ifade etti.

Afganistan’ın Mezar-ı Şerif vilayetine göç et-
mek zorunda kalan ihtiyaç sahibi 500 Afgan 
aileye, Türkiye’nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu 
Semih Lütfi Turgut’un da eşliğinde, Kızılay'ın 
gıda kolileri dağıtıldı. 
Kızılay’ın Afganistan’da yürüttüğü “Gönüllü 
Geri Dönüş Sonrası Destek Programı” saye-
sinde, Türkiye'den kendi istekleriyle ülkesine 
dönen Afganlara geçimlerini sağlayabilmeleri 
için iş imkânı sunuluyor. Proje İçişleri Bakanlığı 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Kabil 
Büyükelçiliği ve Afganistan Göçmenler Bakan-
lığı'nın işbirliğinde gerçekleştiriliyor. 
Yasa dışı göçün önüne geçmeyi ve Afganların 
ülkesine dönmelerini teşvik amacıyla yürütü-
len projeyle bakkal, marangoz, berber, fotoğ-
rafçı, terzi, fırıncı, telefon tamircisi, tesisatçı 
gibi mesleklere yönelik iş yerleri kuruldu.  

Kızılay, Bosna Hersek Delegasyonu 
aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 
gıda ve yakacak yardımında 
bulunurken, öğrencilere de tablet 
bilgisayar hediye etti.

Yaşanan sağanak yağmur Suriye’nin İdlib kırsa-
lında bulunan yaklaşık 50 bin sivilin zor şartlar 
altında yaşadığı düzensiz kampları sular altın-

da bıraktı. İdlib Kefer Erok ve Kefer Deryan bölgeleri 
başta olmak üzere Atmah, Salkin, Hırbet El Coz, Ke-
fer Louisn ve Güveççi bölgelerindeki kamplarda bulu-
nan çadırların çoğunda su baskını olması sebebiyle 
bu çadırlarda yaşama mücadelesi veren selzedelerin 
yatak, yorgan, giyim gibi malzemeleri de kullanılamaz 
hale geldi. 
Selin neden olduğu hasarı yerinde inceleyen Kızılay 
ekipleri, ilk merhalede yağışlardan etkilenen Umut, 
El Emel, Abu Gansa, El Hücra, Huveyyer ve Gakabi 
kamplarına ulaştırdığı insani yardım malzemeleri ile 
selzedelere destek oldu. Yağışlar nedeniyle yaşana-
maz hale gelen barınma alanları için çadırlar kuran 
Kızılay ekipleri, battaniye ve ekmek de yaptı.

TAKVİYE MALZEMELER SEVK EDİLDİ

Şartların ağır olduğu kırsal bölgedeki selzedeler için 
planlamalarını da yapan Kızılay, yağışlardan etkilenen 
kamplar için çadır, yatak, battaniye, kömür sobası, kö-
mür, hijyen kolisi, gıda kolisi gibi insani yardım malze-
meleri de bölgeye sevk etti. Kızılay, yapılan tespitlerle 
birlikte ihtiyaçları yerinde karşılamaya devam edecek.

HABERLER

Kızılay'ın Yardımları İdlib’deki 
Selzedelere Ulaştı

Kızılay’dan Bosna Hersek’e Yardım Eli

Afganistan’daki İç Göçmenlere Destek

Kızılay Kosovalı 
Aileleri Unutmadı

Suriye’nin İdlib Bölgesi’nde 
meydana gelen aşırı yağışlar 
düzensiz kamplarda su 
baskınlarına neden oldu. 
Selzedelere yardım ulaştıran 
Kızılay ekipleri, çadır, yatak, 
battaniye, kömür sobası, 
kömür, hijyen kolisi, gıda kolisi 
gibi malzemeleri de bölgeye 
sevk etti.

Kızılay, güvenlik ve ekonomik 
sebeplerle Afganistan’ın Mezar-ı 
Şerif şehrine göç eden ve 
çadırlarda yaşayan ailelere insani 
yardım malzemesi ulaştırdı.
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HABERLER

Kızılay, 2020 yılı faaliyetlerinin değerlendirildi-
ği ve kurumun 2021 yılı hedeflerinin açıklan-
dığı bir basın doplantısı düzenledi. Toplantıda 

konuşan Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, bu yılın 
Covid-19 salgını şartlarında geçtiğini belirterek, 
“Pandemi gölgesinde geçirdiğimiz 2020, bazıla-
rımızın yeni yılı göremediği, bazılarımızın hala 
hastalıkla mücadele ettiği bir yıl oldu” dedi. Kınık, 
2020 yılının hesabının verildiği ve 2021 planlarının 
açıklandığı basın toplantısında, Türk Kızılay’ın gü-
cünü milletten aldığını vurguladı.

SOSYAL YARDIMLAR

Kınık sözlerine şöyle devam etti: “İyiliğin amiral 
gemisi merhamet çınarı Kızılayımız, milletimizin 
desteğiyle faaliyetlerini arttırarak devam edecek-
tir. Yardımlarımızla yurt içinde 26.016.591 kişiye 
ulaştık. Hem yurt içinde hem de yurt dışında top-
lam yaklaşık 37.000.000 kişiye ulaşıldı. Yardımla-
rımızda 645.265.965 lira tutarında maddi kaynak 
kullanıldı. 11.390 personelimiz ve 125.820 gö-
nüllümüzle bu yardımları ulaştırdık.  Sosyal yar-
dımlarda 796.957 kişiye 78.168.184 lira ulaştırıldı. 
11.012.153 insana 126.134.829 lira değerinde gıda 
yardımı yapıldı. 2.907.650 kişiye Kızılay’ın kurban 
konserveleri ulaştırıldı. Salgın sürecinde 2.819.133 
kişiye hijyen seti ve malzemesi ulaştırıldı. 2.394 ki-
şiye barınma yardımı yapıldı. 310.886 kişiye giyim 
yardımı yapıldı. Afetlerde 4.212.504 öğün, KYK 
yurtlarında 5.971.764 öğün, 23 aşevimizde günlük 
22.189 öğün yemek verildi. 50.084 kişiye sağlık/

engelli yardımı, 200 adet milli solunum cihazı yar-
dımı yapıldı. 
Kızılay 2020 yılında 136 afet ve acil durumda in-
sanlarımızın yanında oldu. Türk Kızılay olarak 
barınma kapasitemizi 2021 yılında 211.150’den 
250.000’e çıkaracağız. 427.600 kişilik beslenme 
kapasitemizi de 613.300’e çıkaracağız. İzmir, Niğ-
de, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Muş’ta altı 
yeni aşevimizi hizmete alacağız. 2021’de 25 mobil 
aşevini, 26 ikram aracını daha hizmete alacağız. 
Bu sayede 292.200 öğün/kişi kapasitemiz, 2021’de 
437.900 öğün/kişiye yükselecek.

10 MİLYON KAYITLI KAN BAĞIŞÇISI

İnsani yardımlarımız için 3.382.405 kilometre 
yol kat ettik. 99.734.302 ton insani yardım mal-
zemesi taşındı. 10.776.336 kayıtlı kan bağışçımız 
bulunuyor. 2020’de 2.370.912 ünite kan bağışı ya-
pıldı. 3.693.790 ünite kan hizmete sunuldu. TÜRK-
KÖK’te 732.999 aktif bağışçı adayımız var. 2021’de 
115.663 kök hücre bağışçı adayına ulaşacağız. 
İmmün plazma bağışlarıyla hastalara şifa olduk. 
35 noktamızda 47.228 immün plazma bağışı aldık. 
Bu plazmalar 80.602 hasta için sunuldu. 

KIZILAY KART İLE DÖRT MİLYARLIK 
NAKİT DESTEĞİ

2020’de 57 ülkede 8.250.000 ihtiyaç sahibine yar-
dım eli uzattık. 2021’de 60 ülkede 8.500.000 kişiye 
ulaşmayı hedefliyoruz. Kızılay Kart dünyaya model 

oldu. Kızılay Kart aracılığı ile 2020 yılında 2.567.471 
kişiye 3,9 milyar lira nakdi yardım verildi. 2021 yı-
lında 2.655.932 kişiye kartlara yüklenecek toplam 
4 milyar lira ile nakdi yardım ulaştıracağız. Aktif 
gönüllü sayımız 125.820 oldu. 2021 yılında gönül-
lü sayımızı arttıracağız ve gönüllülüğü daha fazla 
konuşacağız. 

HAYIRSEVER HALKIMIZIN ADRESİ
2020'DE DE KIZILAY OLDU

Hayırsever halkımızın adresi 2020 yılında da Kı-
zılay oldu. Halkımız, 152 yıllık merhamet çına-
rının bir güven evi olduğunu gösterdi. 2020 yılın-
da 1.673.454 kişi bize 6.030.806 defa bağış yaptı. 
1.004.566.861 lira bağış alındı. Bize teslim edilen 
bu yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşacağına 
emin olsunlar. Kendilerine milyonlarca kez şük-
ranlarımızı sunuyoruz. 2020’de 7.384.957.878 li-
ralık gelirimizi, 2021’de 8.989.880.904 liraya çıka-

Kızılay Gücünü Milletten Alıyor
Türk Kızılay, salgın ve peş peşe yaşanan büyük felaketler nedeniyle zorlu, ancak ihtiyaç 
sahiplerine destek anlamında başarılı geçen bir yılı geride bıraktı. Türk Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2020 yılında kabul edilen bağışlar, bu bağışlar sayesinde 
sürdürülen çalışmalar ve daha güçlü bir Kızılay için atılacak adımları açıkladı.
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cağız. Kızılay Afet Müdahale Timleri oluşturacağız. 
Afetlere müdahalede hız ve verimlilik sağlayan ciddi 
bir kapasite ortaya çıkacak. Operasyon kalitemizi 
global ölçekte akredite ederek atılımlar yapacağız. 

İSTANBUL’A 39 YENİ KAN ALMA BİRİMİ

Kızılay’ın 39 ilçe meydanında 39 kan alma birimi 
oluşturacağız. 2021’de yeni yatırımlarımız olacak. 
Yeni yatırımlar stratejik ürünlerde dışa bağımlılığı 
azaltacak. Özellikle kan torbası, paketlenmiş sağ-
lıklı malzemealanlarında üretim yapacağız. Ailenin 
ve kadının güçlendirilmesi için psikososyal hizmet-
lerimizi toplumla buluşturacağız. 2021’de engelli 
vatandaşlarımıza “Engelsiz Kulüp” oluşturacağız. 
Onların gönüllülük tecrübelerin paylaşmak, ye-
teneklerinden toplum için faydalanmak amacıyla 
kulüpler oluşturacağız. Kızılay burslarının sayı ve 
miktarını artıracağız. Yetim koruma ve destek prog-
ramlarını güçlendireceğiz. Toplumsal dayanışmada 

yetimlerimizi güldürmek için elimizden geleni yap-
maya devam edeceğiz. 

KIZILAY DAHA DA DİJİTALLEŞECEK

2021’de bütün iş süreçlerimizi kurumsal otomasyon 
ile izlenebilir kılacağız. Dijital Kan Bağış Otomas-
yonu, Afet Yönetim Sistemi Otomasyonu, Akıllı Depo 

Yönetim Sistemi, Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi 
Otomasyonu gibi sistemlerimizi devreye alacağız. 
Yeni kurulacak Kızılay İletişim Merkezi 24 saat hiz-
met verecek.”
Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda Türk Kızılay 
Genel Başkanı Dr. Kerem  Kınık’a, Kızılay'ın farklı 
kademelerdeki yöneticileri de eşlik etti.

racağız. Dünyada insani yardım konusunda beklenti 
artıyor. Bu nedenle insani yardım bütçemizi arttır-
mak zorundayız. 

YENİ YATIRIMLAR VE İSTİHDAMA KATKI

2021’in ilk çeyreğinde Malatya Barınma Sistemleri 
Üretim Üssü’nü açacağız. Burada tam otomasyon 
makineler ve özel tasarım aparatlar ile alanında en 
ileri teknolojili barınma ürünleri sunulacak. Ulusal 
afet kapasitemiz için çok hızlı kurulabilen konteyner-
ler üretilecek. Tesis, yılda 60.000 konteyner, 90.000 
afet çadırı, 25.000 çardak çadırı, 48 milyon cerrahi 

maske üretim kapasitesinde olacak. Kızılay Maden 
Suyu 2020 yılında Lezzet Ödülü, Yılın İçecek Markası 
Ödülü’nü kazandı. Kızılay Maden Suyu Kitabı’nı da 
literatürümüze kazandırdık.

2030 STRATEJİMİZİ BELİRLEDİK

2021 ile 2030 arasındaki 10 yıllık planımızı belirledi-
ğimiz çalıştayımızı çok geniş bir katılımla icra ettik. 
İki ana kanatla bu büyük yapıyı uçurmaya karar ver-
dik. Bu kanatlardan biri ‘kurumsal güven iyi yöneti-
şim’ diğeri de ‘toplumsal dayanıklılık’ olacak. 
Toplum temelli çalışmalar ile toplumun afetlere kar-

şı direncini arttıracağız. Finansal sürdürülebilirlik 
sağlayacağız. Kızılay bünyesinde gelir getirici faali-
yetleri arttıracağız. Katılımcı ve ilkeli çalışmalar ile 
güçlü paydaş ilişkileri kuracağız. 

İKİ MİLYON EĞİTİMLİ GÖNÜLLÜ HEDEFİ

İki milyon eğitimli gönüllüyü iyilik saflarına kataca-
ğız. Teşkilat yapımızı yeniden yapılandıracağız. İlleri 
merkeze alan bir yapıda olacağız. 2021 yılında şube-
lerimizde 1042 yeni istihdam sağlayacağız. Yetkinlik 
ve hakkaniyet çerçevesinde istihdamlarımızı sür-
dürüyoruz. Bu yıl 2.000’e yakın istihdamda buluna-

HABERLER
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Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 
24 Ocak 2020'de yaşanan 6,8 büyüklü-
ğündeki deprem 41 vatandaşın hayatı-

nı kaybetmesine yol açmıştı. Afetin etkilerini 
azaltmak, yaraları sarmak için tüm imkânlarını 
seferber eden Kızılay da yıl boyunca destekle-
rini sürdürdü. Yıkıcı depremin birinci yıl dönü-
münde yöneticileri, çalışanları ve gönüllüleriyle 
bölgeye giden Kızılay, ilk olarak depremde evleri 
hasar gören ve konteyner kentte yaşayan ailele-
rin çocukları için çeşitli etkinlikler düzenleyerek 
hediye dağıttı. Kızılay gönüllüleri, depremin yıl 
dönümü dolayısıyla Aşağı Demirtaş, Kırklar ve 
Doğukent mahallelerinde kurulan geçici barın-
ma merkezlerindeki çocuklarla bir araya geldi. 
Elazığ Müftülüğünce hayatını kaybedenler için 
düzenlenen mevlit programının ardından prog-
rama katılanlara çıkışta lokma ikramında bu-
lunan Kızılay, depremde hayatını kaybeden 41 
vatandaşımızı mezarları başında dualarla andı. 
Yaşanan depremlerden ders çıkarılması gerek-
tiğinin altını çizen Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. 
İbrahim Altan, “Depremde 41 kardeşimiz canını 
kaybetti. Allah hepsine rahmet eylesin. Temen-
nimiz, duamız ve beklentimiz, depremlerden 
ibret alınması, yaşadığımız yerlerin korunaklı 
hale getirilmesi ve insanlarımızın daha duyarlı 
olmasıdır” dedi.

“DEPREMLER GERÇEĞİMİZ,
ANCAK ÖLÜMLER KADERİMİZ DEĞİL”

Kızılay tarafından Elazığ depreminin birinci yıl 
dönümüne özel olarak gerçekleştirilen canlı 
yayın etkinliğine video konferans yoluyla katı-
lan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kı-
nık, “Fay hatları dünyanın oluşumundan bu yana 
canlı ve hareket halinde. Depremler bizim bir 

gerçeğimiz, ancak acılar ve ölümler kaderimiz 
değil. Halının altına herhangi bir şeyi süpürme-
den bütün zaaflarımızla yüzleşerek, bir fertten 
başlayan ve devletin bütün mekanizmalarını 

kuşatacak büyük bir sorumluluk ve samimiyetle 
hareket ederek, depremi çok daha ağır geçirme-
lerine rağmen aldıkları önlemlerle hayatta kala-
bilen ülkeler gibi olabiliriz” şeklinde konuştu. 

Kızılay Şube 
Otomasyon 
Projesi ile Dijital 
Dönüşüme Geçiş 
Devam Ediyor

Hedef 2030 Vizyonu kapsamında çıktığı Dijital 
Dönüşüm yolculuğunda şubelerde faaliyetleri-
ni yürüten ve iş süreçlerini SAP Sistemi üze-
rinde kurgulamayı amaçlayan Kızılay, online 
eğitimlerine devam ediyor.
Hedef 2030 Vizyonu kapsamında “Finansal 
Sürdürülebilirlik, Dijital Dönüşüm ve Kurum-
sal Olgunluk" hedefiyle çıktığı Dijital Dönüşüm 
yolculuğunda, faaliyetlerini ve iş süreçlerini 
SAP Sistemi üzerinde kurgulamayı amaçlayan 
Kızılay, 20 Mart 2020 tarihinde başlattığı Şube 
Otomasyon Projesinin eğitimlerine online ola-
rak devam ediyor. Mali İşler, Bağış Yönetimi, 

Satın Alma, Sosyal Hizmetler, Gayrimenkul Yö-
netimi, Proje Yönetimi, Çağrı Merkezi Yönetimi, 
Lojistik Yönetimi ve İnsan Kaynakları modülle-
rinin yer aldığı projede 56 katılımcı 15 gün sü-
ren eğitime tabi tutuluyor. 
Bir yüz yüze Pilot Şube eğitimi ve üç online eği-
tim düzenleyen Türk Kızılay, devam eden 26 il 
şubenin katıldığı online eğitim ile birlikte 56 il 
ve iki ilçe şubeye ulaştı. Mart ayı itibariyle tüm 
il şubelerine ulaşmayı planlayan Kızılay, son-
rasında da diğer şubelerle ilgili yaygınlaştırma 
faaliyetlerine başlayacak. 

HABERLER

Kızılay Elazığ Depreminin Yıl 
Dönümünde Anma Etkinlikleri Düzenledi
24 Ocak 2020’de Elazığ’da meydana gelen ve 41 insanımızı hayattan koparan 
depremin birinci yıl dönümü duygusal anlara sahne oldu. Kızılay yöneticileri, 
çalışanları ve gönüllüleriyle deprem bölgesine giderek hayatını kaybedenleri mezarı 
başında andı ve konteyner kentte kalan çocukları sevindirdi.



11 POSTASI

İNSAN HİKÂYELERİ

“İnsan iyilik yapmak istiyorsa hiçbir engel yoktur. Belki kötülükleri bitiremeyiz; ama iyilikleri 
çoğaltabiliriz.” diyor Hacer. Hatay’da yaşayan 19 yaşında bir genç Hacer, Suriye’deki savaş 
nedeniyle 2013 yılında ailesiyle İdlib’ten Hatay’a geldi. Yedinci sınıfa kadar Suriye’de aldığı 
eğitimine Türkiye’de devam etmeye başladı ve şu an Mustafa Kemal Üniversitesi İktisat Bölümü 
birinci sınıf öğrencisi. 

Zorluklardan Gönüllülüğe Uzanan Hikâye

Suriye’de herkesin birbirini tanıdığı küçük bir mahallede yaşar-
ken; hiç bilmediği bir dilin konuşulduğu, tanımadığı yüzlerin 
arasında ve yeni bir ülkede olmak, ilk zamanlarında onu endi-
şeli hissettirmiş. O kadar endişeliymiş ki, okula giderken sa-

dece kardeşlerini korumak ve kollamak istiyormuş. Okulda derslerini 
anlamıyor, tüm bildikleri zihninden silinmiş gibi hissediyormuş. Tüm 
bunlara rağmen pes etmemiş. Zorluklarla başa çıkabilmek ve yeni ha-
yatına uyum sağlayabilmek için yaşadığı ülkenin dilini öğrenmesi ge-
rektiğinin farkındaymış. Bu sebeple her duyduğu kelimenin anlamını 
öğrenmeye gayret etmiş. Kitap okuyup film izleyerek Türkçe öğreni-
mini desteklemeye çalışmış. 
Bir gün annesiyle pazardan dönerken, Türk Kızılay Antakya Çocuk ve 
Gençlik Merkezini görmüş. Annesiyle merkezi ziyaret ederek, yürü-
tülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi almışlar. Anlatılanlardan 
etkilenen Hacer, hemen gönüllü olmak istemiş ve böylece merkezin ilk 
gönüllüsü olmuş. Hayatındaki bu yenilikle, eve gittiğinde kendini çok 
heyecanlı hissetmiş. Hayatta ne kadar zorluk yaşansa da güzel şeylerin 
olabildiğini fark etmiş.  
Hacer, Antakya Çocuk ve Gençlik Merkezindeki faaliyetlere katılma-
dan önce çekingen bir kişiliğe sahipmiş. Şimdilerde ise kendini daha 
öz güvenli bir birey olarak tanımlıyor. Merkezde bulunan Çocuk Dostu 
Alanda yapılan tematik faaliyetler ve çeşitli eğitimler sayesinde çocuk-
lara nasıl davranılması gerektiğini öğrenmiş. 
Aynı zamanda merkez katılımcısı olan Hacer’in kardeşleri de ilk baş-
larda iletişim problemleri sebebiyle oyun dahi oynayamazken, faali-
yetlere katılım sonrasında beraber uyumlu bir şekilde oynamaya ve 
severek merkeze gelmeye başlamışlar. 
Hacer, katıldığı sosyo kültürel faaliyetler sayesinde Türkiye’de daha 
önce hiç görmediği yerleri görme fırsatı bulmuş. Türkçe Dil Desteği ve 
Ev Ödevlerine Destek Programları ile Türkçe bilgisini geliştirmiş ve 
okuldaki başarısı sayesinde hayallerine ulaşarak üniversite öğrencisi 
olmuş. 
Hacer bugün üniversite eğitimine devam ederken, Antakya Çocuk ve 
Gençlik Merkezine gelen çocuklara yardımcı olmak için gönüllü eğit-
menlik yapmaya ve faaliyetler sırasında gençlik çalışanlarına destek 
vermeye devam ediyor. 

Türk Kızılay
Çocuk Programları
2013’ten beri yürütülen program kapsamında, 4-18 yaş gru-
bundaki çocukların yaşadığı çatışmalardan kaynaklı travma-
ları atlatabilmelerini sağlamak, göçe maruz kalan çocukla-
rın uyum sorunlarını en aza indirmek ve çocukların kişisel 
gelişimlerine destek olmak amaçlarıyla psikososyal destek, 
gönüllülük/liderlik çalışmaları ve eğitime destek faaliyetleri 
yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi 
sahibi olmak için Çocuk Programları sosyal medya hesapları-
nı takip edebilirsiniz.
Instagram: @kizilaycocukprogramlari / Twitter: @kizilaycocuk

Bade Plak

Mehri Teyze, uzun süredir yürüyemiyor. 
Mütemadiyen kemikleri kırıldığı için bir 
süre sonra ayakları kesilecek. Biz kendisine 
yardımlar ulaştırsak da evinde yalnız yaşadığı 
için ihtiyaçlarını gidermekte zorluk çekiyor.

Camdan Bakabilmek

Orhan Faruk Barış / Türk Kızılay Gölcük Şube Başkanı

Mehri Teyze, uzun süredir yürüyemiyor. Mütemadiyen kemikle-
ri kırıldığı için bir süre sonra ayakları kesilecek. Biz kendisine 
yardımlar ulaştırsak da evinde yalnız yaşadığı için ihtiyaçları-
nı gidermekte zorluk çekiyor.  

Bir gün Genel Merkezimizden akülü sandalye talebinde bulununca arka-
daşlarımızla birlikte kendisini ziyaret ettik. Daha önce tekerlekli sandalye 
verdiğimiz çok kişi olmuştu ama akülüsünü bulmak daha zor oluyordu. Bu 
nedenle hemen söz vermedik ve elimizden geleni yapacağımızı söyledik.  
Birkaç gün sonra kapısını çaldığımızda heyecanla olduğu yerden doğruldu, 
yanımızdaki akülü sandalyeyi görünce yüzündeki yorgunluk koca bir gü-
lümseyeme dönüştü.  
Uzun süredir başkalarının bakımına muhtaç olan Mehri Teyze, yerinden 
kalkamadığı için sadece hastaneye götürülünce dışarı çıkabiliyordu. Hastalı-
ğı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanacak gücü de olmuyordu. Bu nedenle 
yalnızca bir akülü araç ile dilediği gibi hareket edebilirdi. 
Kısa bir sohbetin ardından sandalyeye oturtup nasıl çalıştığını öğrettik. 
Kullanmayı öğrenir öğrenmez mutlulukla camın kenarına doğru yaklaştı ve 
hepimizi derinden etkileyen o cümleyi kurdu: “Bunca zaman sonra camdan 
dışarıya bakabilmek çok güzelmiş.” 
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Kızılay Şube ve 
Temsilciliklerinde Sokağa 
Çıkma Kısıtlaması 
Mesaisi

Kızılay Ünye Şubesinden 
“Bir Yumak Mutluluk” 

Geride Kimseyi Bırakma

Kızılay’ın 153 yıllık seyrüseferinde rota hep toplumu 
güçlendirmek oldu, yolculuğumuz hızını artırarak bu-
gün de devam ediyor. Bu yüzden 2019 yılı içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz bölge toplantılarımızda “Kızılay 

büyüyor, toplum güçleniyor” demiştik. Çünkü doğal, beşerî ve 
biyolojik afetler karşısında dirençli bir toplum oluşturmada si-
vil toplumun önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Bunun için 
gerek şehir merkezinde gerekse bir dağ köyündeki ihtiyaç sahi-
bine ulaşabilen ve derdini çözen bir Kızılay olmayı arzuluyoruz. 
Bunun için yerel toplumlara ulaşan elimiz olan şubelerimizi 
güçlendirmeye devam ediyoruz. 
Yerel dinamiklerin bizleri toplumsal rollerimizi yerine getirir-
ken ne denli güçlü kıldığını her geçen gün daha iyi idrak ediyo-
ruz. “Haydi sahaya iniyoruz!” dediğimizde gidip gereğini layı-
kıyla yapan neferlerimiz gönülden yaptıkları işlerle göğsümüzü 
kabartıyor. Salgının getirdiği zorlu koşullara rağmen gönüllü-
leri yanlarına alıp ülkemizin dört bir yanında Ramazan pidesi 
dağıtan şubelerimiz, meydanlara inip maske, mesafe, temizlik 
diyerek bilinçlendirme çalışmaları yürüten gönüllülerimiz, ye-
rel gibi görünse de büyük resmi tamamlayan ve toplumsal bir 
harekete dönüşen tüm bu çalışmaların sahiplerini gönülden 
tebrik ediyoruz. Çünkü toplumsal dayanıklılık dediğimiz gücü 
ancak bu şekilde inşa edebileceğimizi biliyoruz. 
Tüm dünya, hayatımızı bir yılda hiç de istemediğimiz bir duru-
ma getiren salgın ortamından bir an önce kurtulmak için dua 
ediyor. Nihayet tünelin sonundaki ışık gibi gördüğümüz aşının 
bulunması süreciyle yeni bir döneme giriyoruz. Aşılama süreci 
ile birlikte umduklarımıza nail olmayı diliyoruz. Bu süreçte Kı-
zılay olarak halkımızı bilinçlendirmeye devam edeceğiz. 
Hayatın normal düzene geri döndüğü, Kızılaycıların kırmızı ye-
leklerini giyerek kapı kapı dolaştığı günlere ulaşmayı arzulu-
yoruz. Tüm teşkilatlarımızın bugünlere hazırlıklı ve donanımlı 
bir şekilde girmesi için bu dönemi değerlendirmemiz gerekiyor. 
Bunun için yoğun online eğitim süreçlerinden geçiyoruz, şube-
lerimizde yeni kapasite inşalarına imza atıyoruz. Amacımız ise 
toplumsal mukavemetin inşası. İçerisinden geçtiğimiz zihniyet 
devrimi ve kapasite geliştirme süreçleri ile Kızılay büyüyor, top-
lum güçleniyor. İnanıyorum ki merhamet çınarımızın dalları 
göğün maviliğine kavuşurken kırmızı hilalin gölgesi tüm yurdu 
kucaklayacak. Geride kimseyi bırakmamak düsturuyla tek bir 
ihtiyaç sahibi kalmayana dek toplumumuzu güçlendirmeye de-
vam edeceğiz. 

Hüseyin Can
Genel Sekreter

ŞUBE HABERLERİ

Kış aylarında COVID-19 vaka sayılarının tekrar yükselme eğilimine girmesinin 
ardından alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı, Kızılay şube ve tem-
silcilikleri ile Genç Kızılay gönüllülerini harekete geçirdi. Şube ve temsilcilikler 
ile Genç Kızılay gönüllüleri Türkiye’nin dört bir yanına yardım elini uzattı.
Kış aylarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte artışa geçen COVID-19 
vakaları, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını da beraberinde getirdi. Hafta 
sonu dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı va-
tandaşların ihtiyaçlarına Kızılay şube ve temsilcilikleri ile Genç Kızılay gönüllüleri 
cevap verdi.
Türkiye’nin dört bir köşesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda, market, 
giyim ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, çocukları da unutmadı. Çocuklara 
özel paketler hazırlayan şube ve temsilcilikler, gönüllüler aracılığıyla paketlerin 
dağıtımını gerçekleştirdi. Kısıtlama boyunca şehirlerin güvenliğini sağlayan ve 
denetimlerini gerçekleştiren güvenlik güçlerine de sıcak çorba ve çay gibi ikram-
lıklarda bulunan Kızılaycılar, yüzleri gülümsetti. Sokağa çıkma kısıtlamasından 
etkilenenler arasında sokak hayvanları da vardı. Gönüllüler sokak hayvanlarının 
mağduriyet yaşamaması için şehirlerin farklı noktalarına yiyecek ve su bıraktı.

Türk Kızılay Ünye Şubesi Kadın Kolları da çocuklar için başlattığı “Bir Yumak 
Mutluluk” projesini hayata geçirerek ilçe genelinde ve kırsal kesimlerde yaşayan 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına atkı ve bere gibi giyim malzemeleri örüyor. 
İhtiyaç sahibi vatandaşlara hazırladıkları sosyal projelerle ulaştıklarını anlatan 
Kadın Kolları Başkanı Zeynep Yıldırım Gürel, “Türk Kızılay Ünye Şubesi Kadın 
Kolları olarak ev ziyaretlerimizde çocukların ihtiyaçlarını belirledik ve buna göre 
bir proje yapmaya karar verdik. Çocukların atkı ve bereye ihtiyaçları olduğunu 
gördük. Bu nedenle de 'Bir Yumak Mutluluk' projesini hayata geçirdik” dedi.



13 POSTASI

İzmir Depremi ve 
Sarılan Yaralar

Güneşli güzel bir İzmir günü, öğlen saatleriydi. 
Telefonunun diğer ucunda Hakkari Dağ ve Ko-
mando Tugay Komutanlığı’nda askerlik vazifemi 
yaptığım dönemde emrinde bulunduğum komu-

tanımla konuşuyorduk, birden bir sessizlik oldu… İzmir’in 
Seferihisar ilçesinde yaşayan komutanım, tedirgin bir sesle 
“Deprem oluyor Kerem” dedi. Bu ondan duyduğum son 
sesti, telefon kapanmıştı… Birkaç saniye sonra depremi 
ben de bulunduğum yerde hissetmeye başladım. Üçyol 
semtinde dışarıdaydım ve binaların üstüme geldiğine, 
camların kırıldığına, doğalgaz borularının gaz kaçırdığına 
ve insanların bağırarak sağa sola kaçıştıklarına şahit ol-
dum. Depremin, o yeri inleten gücünü ayaklarımın altında 
hissediyordum. Panik yapmamaya özen göstererek açık bir 
alana doğru hareket ettim. İzmir’in en eski yerleşim yerle-
rinden birinde depreme yakalanmıştım. Etrafıma baktım, 
yıkılan bir bina yoktu. Allah’a şükür bir şey olmadı, diye 
düşündüm. 19 yaşımdayken Marmara Depremi yaşandı-
ğında destek için gittiğimde karşılaştığım o korkunç man-
zara gözümün önüne geldi. Ucuz atlattık diye şükrederken 
telefonum ardı ardına çalmaya başlamıştı. Bayraklı’da yıkı-
lan binalar vardı, haberler endişe vericiydi. 
Türk Kızılay Genel Merkez başta olmak üzere İzmir Şube 
Başkanlığı, Bornova, Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Urla, 
Bergama, Menemen, Gaziemir Foça, Bayindir ve Ege Afet 
Depo Müdürlüğümüzle beraber büyük bir koordinasyon 
örneği göstererek olay yerine en kısa sürede ulaşmak için 
harekete geçtik. Bayraklı bölgesinde yıkılan binalara ilk 
önce Bornova Şube’deki arkadaşlarımız ulaşmıştı. Adeta 
bir can pazarı yaşanıyordu. Doğanbey ve Alirızabey apart-
manlarında 12 vatandaşımız Kızılay görevlileri tarafından 
enkazdan çıkarılmıştı. Her taraf toz toprak içindeydi ve 
insanların feryatlarıyla inliyordu. Trafik ilerlemiyordu ve 
herkes endişe içindeydi. Çok hızlı bir şekilde organize olup 
yardıma ihtiyacı olan kim varsa yanına koştuk. Yaklaşık 2 
yıldır Şube Başkanlığını yürüttüğüm bu ailenin ferdi olma-
nın verdiği gururun, ilerleyen saatlerde daha da çok farkına 
vardım. Genel Başkanımız depremden kısa süre sonra he-
men olay yerine intikal etmişti. Profesyonel kadrolarımı-
zın sevk ve organizasyon kabiliyeti, gönüllülerimiz ve şube 
başkanlarımızın destekleriyle yara sarmaya çoktan başla-
mıştık. 36 farklı temas noktasında, her gün yaklaşık 350 
gönüllü ile 7/24 bu büyük felaketin yaralarını milletimizin 
desteği ile sarmaya çalıştık. 
Kızılay Ailesi olarak, kimi zaman arama kurtarma çalışma-
larındaki görevlilere sıcak bir çay, gece gündüz nöbet tutan 
polisimize bir tas çorba olduk, yakınlarından iyi haber bek-
leyen depremzedelere omuz olduk, göçük altından çıkan 
vatandaşlarımıza battaniye olduk. Sağlık çalışanlarına el 
veren, gözyaşı ve endişe içinde bekleyenlere nefes olmaya 
çalıştık. El birliğiyle Kızılay, her zaman olduğu gibi yine 
milletine derman oldu. O zaman bir kez daha anladım Hi-
lal’in anlamını. İzmir’de, Denizli’de, Elazığ’da, Filistin’de 
Hilal’in nasıl bir nefes olduğunu. Kaybettiğimiz 117 va-
tandaşımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyo-
ruz. Bayraklı ve Seferihisar’daki konteynır kentlerde Türk 
Kızılay’ı paydaşlarla beraber yara sarmaya devam ediyor. 
Bu ailenin, Kızılay’ın bir neferi olmayı nasip eden Allah’a 
sonsuz şükürler olsun. Kenetlendiğimiz, daha az hüzün-
lendiğimiz, daha çok paylaştığımız güzel günlerin hasreti 
ile selam ile…

ŞUBE HABERLERİ

Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, hayırsever bağışçılarının desteğiyle il genelinde tespit edi-
len 6 ihtiyaç sahibi ailenin evini kapsamlı şekilde onararak ailelerin, soğuk kış günlerin-
de sıcak birer yuva sahibi olmalarını sağladı.
Çetin kış aylarında soğuk havanın etkisini artırmaya başlamasıyla yardımlarını arttıran 
Türk Kızılay, dar gelirli vatandaşların soğuktan etkilenmelerini önlemek amacıyla faali-
yetlerini sürdürüyor. Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi de il genelinde tespit edilen 6 dar gelirli 
ailenin evlerini kapsamlı bir şekilde onararak sıcak birer yuva imkânı sağladı.
Gönüllülerle birlikte, kötü durumda olduğu tespit edilen evlerden bazılarının çatısını ve 
duvarını yenildiklerini, bazılarının ise iç tefrişatını yaptıklarını belirten Türk Kızılay Kırık-
kale Şube Başkanı Mustafa İşler, “İnsanlara, barınma ihtiyaçları, sağlık ve ısınma prob-
lemleri, eğitimler veya diğer sıkıntılarla alakalı yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2020 yılında 
evi olmayan veya evi oturulacak durumda olmayan insanları tespit ettik. 6 evde tadilat ve 
onarım yaptık. Toplam 100 bin liraya yakın masraf ettik” dedi.
Öte yandan COVID-19 pandemisi kapsamında uzaktan eğitim ile derslere devam edilir-
ken maddi durumu olmayan dezavantajlı öğrenciler için harekete geçen Türk Kızılay Kı-
rıkkale Şubesi, Ortaöğretim ve Lise'de eğitim gören çocukların faydalanması için robotik 
kodlama ve EBA destek sınıfını hizmete açtı.

Türk Kızılay İzmir Şubesi, başlattığı “Gül Bebek” projesiyle bebek sevinci yaşayan dar 
gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere 20 parçadan oluşan bebek sepeti dağıtıyor.
Yardımlarıyla dar gelirli ailelere destek vermeye devam eden Türk Kızılay İzmir Şubesi, 
bebek sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü “Gül Bebek” projesiyle güldürüyor. Proje 
kapsamında içinde çocuk bezi, bebek bakım kremi, bebek şampuanı, battaniye, zıbın ve 
oyuncak gibi 20 parçadan oluşan bebeklerin temel ihtiyaçları için kullanılacak malze-
meler özenle paketlenerek görevli ve gönüllüler eşliğinde bebek sahibi olan dar gelirli 
ailelere dağıtılıyor.
Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış’ın da dağıtım etkinliklerinde yer aldığı 
proje ile yeni doğan bebeklerin daha iyi koşullarda hayat sürmeleri sağlanıyor. 

Kırıkkale Şubesi Altı Aileyi 
Sıcak Yuvaya Kavuşturdu

İzmir Şubesi “Gül Bebek” 
Projesiyle Destek Veriyor

Kerem Fahri Baykalmış
Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı
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Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci:

Kızılay’da hayatı gözümüz dolarak öğreniyoruz

ŞUBE HABERLERİ

Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci, çalışma-
ları hakkında konuştu. Kızılay ailesine kazan-
dırdıkları her gönüllünün yeni bir ihtiyaç sahibi 

olduğunu söyleyen Şekerci, “Kızılayımıza gönüllü 
olan her kişiyi yeni bir ihtiyaç sahibi olarak görüyo-
ruz. Çünkü onun sayesinde, onun yönlendirmesiyle 
bir ihtiyaç sahibine daha ulaşabileceğimize inanıyo-
ruz. Çalışmalarımızda bağışçı kadar, ihtiyaç sahiple-
rini de tespit etmek önemli. Gelen her yeni Kızılaycı, 
kılcal damarlar gibi bizi ara sokaklara kadar taşıyor 
ve biz de gereken incelemeyi yaptıktan sonra yeni 
bir ihtiyaç sahibinin derdine çözüm olmaya çalışıyo-
ruz.” dedi. 
Kayseri’de en büyük avantajın herkesin birbirini 
tanıması olduğunu söyleyen Şube Başkanı Şener 
Şekerci şunları söyledi: “Bu bize çok büyük kolay-
lık sağlıyor. Çünkü hangi sorunun kimin tarafından 
çözüleceğini biliyoruz. Bağışçılarımızı tanıyoruz ve 
neye destek olacaklarını biliyoruz. Tabii şehrin size 
yüklediği bazı sorumluluklar da var. Mesela her 
şehrin kendine ait kodları var. Bunun dışına çıktığı-
nızda tepki alabiliyorsunuz. İstanbul’da, İzmir’de ya-
pabileceğiniz ile Kayseri’de yapabilecekleriniz farklı-
dır. Kayseri akrabalık bağı, örfü, adeti güçlü olan bir 
şehir. Herkes herkesin bir şekilde akrabası. Bu yüz-
den attığınız adıma iki kez dikkat etmeniz gerekiyor. 
Gençlik kolları başkanlığım döneminde, ihtiyaç sa-
hiplerine yardım kolileri götürüyorduk. Bir eve gittik, 
kapı yarı aralık. Birkaç kez seslendik, karşılık gel-
meyince içeri doğru başımı çevirdim. Tam karşıda 
bir koltuk vardı, üzerinde felçli bir amca yatıyor. Ka-
pının kenarında ise bir teyze yatıyor. Ayakları tutma-
dığı için yatağını kapının yanına koymuş. Biz teyzeye 
durumu anlatıp koliyi verince o da yastığının altından 
bir miktar para çıkardı. Çok cüzi bir paraydı ama ih-
tiyaç sahibi olduğu için alamayacağımızı söyledik. 
Teyze illa Kızılay’a bağış yapmak istediğini söyleyince 
onu kıramadık.

O GÜN KIZILAY’A BAĞIŞ YAPMANIN
SADECE ZENGİN İŞİ OLMADIĞINI ANLADIM

Kızılay’ın insanların gönlünde nasıl bir yere sahip 
olduğunu gördüm. O teyze bugün Kızılay’da devam 
etmemin en büyük nedenlerindendir. Sonrasında 
zaten bu aile ile daha yakından ilgilenmeye, tüm ihti-
yaçlarını karşılamaya başladık. 
Kızılaycılar olarak görevimizin bilincindeyiz. Bizim 
görevimiz köprü olmak. Bunu bilerek çalışıyoruz ve 
biliyoruz ki birbirimizi destekledikçe daha büyük iş-
lere imza atacağız.” 

Ağrı Şubesi’nden İhtiyaç 
Sahiplerine Kömür Yardımı

İşitme Engelli Kardeşler 
Muş Şubesi’yle Duydu

Türk Kızılay Ağrı Şubesi, “Minik Eller Üşü-
mesin” kampanyasını başlatarak soğuk hava 
şartlarının etkili olduğu Ağrı’da ihtiyaç sahi-
bi vatandaşlara kömür yardımında bulundu. 
Ağrı Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle baş-
latılan ve kış boyunca sürecek kampanyadan 
elde edilen gelirle ilk aşamada alınan 15 ton 
kömürü ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için ha-
rekete geçti.
Kış mevsiminin çetin geçtiğini belirten Türk 
Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, “Ekip-
lerimiz 15 ton kömür dağıttı. Biz de ekipleri-
mizle sahadayız. Havalar çok soğuk ve çoğu 
zaman sıfırın altında 20 derecelerde seyre-

diyor. Yakacağı olmayan birçok ailemiz var. 
Onları ziyaret edip kömür ve odun verdik. 
Evin içerisinde de kömür olmayınca ısınmay-
la ilgili ailelerimiz çok ciddi zorluklar yaşıyor. 
Maalesef evdeki eski kıyafetleri sobaya atıp 
yakanlar ve evindeki halıların bir kısmını ya-
karak çocuklarının ısınmasını sağlayan aile-
lerimiz var” dedi. Kış boyunca 50 ton kömür 
dağıtmayı hedeflediklerini anlatan Tatlı, “Bir 
tonluk veya bir torbalık kömürün bir evde 
küçücük eller ve ayakların ısınması için çok 
güzel bir farkındalık yaratacağını biliyoruz. 
Kömür dağıtımları kış boyunca devam ede-
cek” şeklinde konuştu. 

Muş’ta doğuştan işitme engeli bulunan Tolga 
ve Muhammed Olcan kardeşler, Kızılay'ın te-
min ettiği cihazlar sayesinde ilk defa duyma-
nın mutluluğunu yaşadı. Akide ve Ömer Olcan 
çiftinin işitme engelli olarak dünyaya gelen 
çocukları için Muş Devlet Hastanesi'nde 
doktorlar, işitme cihazı alınması gerektiğini 
belirtti. İki çocuk için gerekli olan dört cihazın 
fiyatının 15 bin TL olması üzerine baba Ömer 
Olcan, Türk Kızılay’a başvurdu. 
Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Koç’un misafir ettiği Tolga ve Muhammed’in 
işitme cihazları takıldıktan sonraki mutluluğu 
görülmeye değerdi. Kızılay’ın her konuda ihti-

yaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgula-
yan Yönetim Kurulu Üyesi Koç, “Muhammed 
ve Tolga Olcan kardeşlerin babası Ömer beyin 
müracaatı ile çocukların işitme cihazlarını 
getirdik. Yetkili firma personeli tarafından iki 
kardeşin kulaklarına taktık. İşitme cihazlarını 
çocukların kulaklarına takarken, ilk sesi, ilk 
sesimizi duymaları, reaksiyon göstermeleri 
ve gözlerindeki o parıltı ile bize verdikleri o 
merhamet, sevgi ışığını unutmamız mümkün 
değil. Hakikatten böyle altı-yedi yaşındaki bir 
çocuğun ilk sesi sizden dinlemesi, size kar-
şı o minnet duygularını göstermesi bizi çok 
duygulandırdı” şeklinde konuştu.

Kızılaycı olarak yaşadığı ve 
hafızasında yer eden olayları 
Kızılay Postasına anlatan Şekerci: 
Ya sevinçten ya da hüzünden 
doluyor gözlerimiz. Fakat her 
adımın sonunda bir şeyler 
öğreniyoruz.
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Aydın Şubesi’nden 
Sağlık Çalışanlarına 
C Vitamini Desteği

Erenler Temsilciliği’nden 
Engelleri Kaldıran Hediye

Aydınlı portakal üreticileri, koronavirüs 
salgını nedeniyle yoğun emek harcayan 
sağlık çalışanları için 250 kasa dolusu 
portakalı Türk Kızılay Aydın Şubesi’ne 
bağışladı. Portakalları sağlık çalışan-
larına ulaştırmak için kolları sıvayan 50 
şube gönüllüsü,  Aydın’ın Nazilli ilçesi 
Dallıca Mahallesi’nde bulunan portakal 
bahçelerine girerek dalından topladıkları 
250 kasa portakal gönüllüler aracılığıy-
la Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk 
Devlet Hastanesi, Aydın Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık ça-
lışanlarına ulaştırılmak üzere hastane 
yöneticilerine teslim edildi. Portakalların 
bir kısmı da ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
dağıtıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan bir gün-
de evlerinde oturmak yerine hayra vesile 
olduklarını belirten Türk Kızılay Aydın Şu-
besi Kadın Kolları Başkanı Gönül Şahin 
Mezkit, “Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımız 
ile birlikte bir kısmı sağlık çalışanlarına, 
bir kısmı da ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza ulaştırılmak üzere 250 kasa porta-
kal toplandı. Sokağa çıkma kısıtlaması 
olan bir günde evlerinde oturmak yerine 
bizlerle birlikte hayra vesile olmak için 
burada bulunan tüm gönüllülerimize te-
şekkür ediyorum. Bugün bir hayırsever 
vatandaşımızın bahçesinden portakalları 
toplamak için gelmiştik. Diğer üreticile-
rimiz de hayra ortak olmak isteyince bir 
kamyon dolusu portakal topladık. Allah 
hepsinden razı olsun. İyi ki güzel yürekli 
insanlar var” dedi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde ailesi ile 
birlikte yaşayan bedensel engelli 23 ya-
şındaki Arif Olkan, özel eğitim aldığı 
okuluna ve sağlık kuruluşlarına gidip 
gelmekte zorlanınca devreye Kızılay girdi. 
Bağışçıların desteğiyle alınan üç tekerli 
elektrikli bisikleti Dünya Engelliler Günü 
vesilesiyle Arif’e hediye eden Türk Kızılay 
Erenler Temsilciliği, yüzleri gülümsetti.
Ailenin çok mutlu olduğunu dile getiren 
Türk Kızılay Erenler Koordinatörü Ahmet 
Özgedik, “Bu ailemizin bedensel engelli 
çocuklarının okul ve sağlık kuruluşlarına 

gidiş gelişlerinde yaşadıkları sıkıntıyı çöz-
mek adına üç tekerlekli elektrikli bisiklet 
taleplerini hayırsever bağışçılarımızın kat-
kı ve destekleri ile çözmeye çalıştık, güle 
güle kullansınlar” dedi. Türk Kızılay Sa-
karya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki ile Yö-
netim Kurulu Üyesi Leyla Demir Deniz’in 
de eşlik ettiği ziyarette baba Şaban Olkan 
ise, “Kızılay yetkililerine çok teşekkür 
ediyorum, bu hediyeleri ile bizi çok mutlu 
ettiler. Bu elektrikli bisiklet hayatımızda 
çok büyük kolaylık sağlayacak” şeklinde 
konuştu.

Aşılama Çalışmalarının
Dünü Ve Bugünü    

Gelişen teknolojiyle insanların hızlı yer değiştir-
meleri bulaşıcı hastalıkların yayılma hızının aynı 
oranda artmasına sebep oluyor. Bugün bulaşıcı 
hastalıkların yayılmasının azaltılması hatta ta-

mamen ortadan kaldırılması için en etkili ve ekonomik 
yöntem olması sebebiyle günümüzde aşılama ayrıca önem 
taşıyan bir olgu haline geldi.
Aşılar, bağışıklık sistemini uyararak hastalığa karşı koruma 
sağlayan biyolojik ürünlerdir.  Antijene özgü antikorların 
üretilmesiyle veya hücresel bağışıklık oluşturarak vücudu 
bulaşıcı hastalıklara karşı korurlar. Aşılamada temel ama-
cımız vücudumuzun hastalık yapıcı ajanla karşılaşıp anti-
kor oluşturması ama hastalanmamasıdır. Etkisizleştirilmiş 
hastalık yapıcı ajanın veya bazı parçalarının vücuda veril-
mesiyle vücudun ona karşı antikor oluşturmasını bekleriz.
Aşı yapımına ilişkin bilinen en eski belgelerden biri 1721 
yılında İngiltere büyükelçisinin ülkesine yazdığı bir mek-
tupta İstanbul’da aşı denilen bir şey yapıldığından bahset-
mesiyle ortaya çıkmıştır. Ancak insanlık gerçek anlamda 
aşıyla 1885 de Louis Pasteur’un bulduğu kuduz aşısıyla 
tanışır. Hemen 1887 de İstanbul’da Dar’ul Kelb Ameli-
yathanesi ismiyle ilk aşı enstitüsü kurulur ve kuduz aşısı 
üretilmeye başlanır. 1892’de kurulan Bakteriyolojihanede 
difteri, sığır vebası ve kızıl serumları üretilmiştir. Bu sü-
reçten 1950 yılına gelindiği zaman dilimi içerisinde Türki-
ye’de aşı ile ilgili çok ciddi bir bilgi birikimi oluşmuş ve 18 
hastalığın aşısını yapabilecek hale gelinmiştir.
Aşılama ile 20. yüzyılın ikinci yarısında birçok bulaşıcı has-
talığın insanlığa vereceği zararın engellenmesi sağlanmış. 
Yine aşılama içme sularının klorlanması ve tütünle müca-
dele gibi halk sağlığı alanında yapılmış önemli çalışmala-
rın önüne geçmiştir. Aşılamanın en önemli amacı aşı ile 
korunulabilir virüslerden kaynaklanan hastalık, sakatlık ve 
ölümleri önlemektir.
Ülkemizde aşı gelişiminin tarihçesinden bahsettikten son-
ra şimdi de bakanlık uygulamalarına göz atalım. 2009 yı-
lında Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu genişletilmiş 
bağışıklama programı ile bakanlık hassas yaş gruplarına 
enfeksiyona yakalanmalarından önce ulaşıp bağışıklan-
malarını sağlayarak, aşı ile korunulabilir virüslerden kay-
naklanan hastalık, sakatlık ve ölümlerini önlemeyi amaç-
lamaktadır. Bu amaçla yapılan çalışmalarla %95 ila %99 
arasında bulaşıcı hastalıklara karşı hassas yaş gruplarını 
aşılamak başarılabilmiştir. Ülkemiz sağlık çalışanlarının 
aşılamayla ilgili güçlü bir geleneği oluşmuştur. Bu durum 
günümüzde meydana gelebilecek büyük çaplı salgınlarda 
aşı temin edildiği anda hızlı bir aşılama kapasitemiz ol-
masını sağlamıştır ki Covid-19 salgınını yaşadığımız bu 
günlerde aşılamaya başlamakla bu güçlü geleneğin etkisi 
hemen görülmektedir. Birçok ülke aşılamada çok yavaş 
hareket edebilirken ülkemiz çok hızlı bir şekilde aşılamayı 
başlatmış ve devam etmektedir.
Yaşadığımız bu salgın günlerinde ülkemizin hatta dünya-
nın topyekûn mücadelesinde geldiğimiz bu safhada aşıla-
ma önümüzde tek çözüm yolu gibi durmaktadır. Ülkemi-
zin yaklaşık iki hafta önce başlattığı Covid-19 bağışıklama 
sürecini gayet iyi yürütmekte olduğunu görmek ve yine ül-
kemizde çeşitli merkezlerde yürütüldüğünü bildiğimiz aşı 
üretim çalışmaları geleceğe ait ümitlerimizi diri tutmaya 
yetiyor.

OĞUZ KARA
Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı




