Kızılay'ın yeni ikram araçları
Türkiye’nin farklı noktalarına gönderildi
Ülke genelinde 427 bin 600 kişilik afet beslenmesi
kapasitesi bulunan Kızılay, araç filosuna 11 yeni
ikram aracı daha kattı.
/ SAYFA 05

Hilal-i Ahmer tarihinde
iz bırakan kadınlar
20 Mart 1912 tarihinde kurulan “Osmanlı Hilâl-i
Ahmer Hanımlar Merkezi”, Balkan Savaşları,
1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sırasında
Hilâl-i Ahmer yararına ianat toplamanın yanı sıra
çamaşır dikimi ve çiçek satışı gibi faaliyetlerde
bulunmuşlardır. / SAYFA 14
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TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ ÜCRETSİZ AYLIK BÜLTENİDİR

Kızılay Gönüllü Merkezleri
dayanışmanın adresi olacak
Gönüllülük faaliyetlerine
hız vererek toplumsal
birlikteliği ve dayanıklılığı
arttırmayı hedefleyen
Kızılay, eş zamanlı olarak
6 noktada Kızılay Gönüllü
Merkezlerinin açılışını
gerçekleştirdi.
Gönüllü Merkezleri ile
gönüllülük kültürünün
geliştirilmesi, afet ve
insani yardım alanlarında
kapasitenin arttırılması
amaçlanıyor.

Ağrı Şubesi gönüllüleri,
öğretmenlerle beraber il
merkezine bağlı Yolugüzel
köyündeki okulu
temizleyerek öğrenciler
için çeşitli hediyeler
hazırladı. / SAYFA 11

Bitlis Şubesi kar
yağışına rağmen
yardımlarını
ulaştırıyor

/ SAYFA 03

Ülkemizin dört bir yanı Şenlendirme Projesi ile şenlenmeye devam ediyor
Kızılay'ın başlattığı ‘’Şenlendirme Projesi"
ile Türkiye'nin dört bir yanındaki illerden
gelen proje taleplerinin değerlendirilmesi ve

onaylanan projelerin takibi, Kızılay personelleri
tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak
yapılmaya devam ediyor. / SAYFA 03

Kızılay
Kurum
Kültürü
araştırması
sonuçları açıklandı
Bilimsel prensipler
çerçevesinde online anket
ve mülakat yöntemlerinin
birlikte kullanıldığı
araştırmaya 1875 Kızılay
çalışanı, 292 şube yönetim
kurulu üyesi ve 29 yönetici
katıldı. / SAYFA 09

Kızılay Ağrı Şubesi
köy okulunu
yüz yüze eğitime
hazırladı

Çetin kış şartlarının
etkisini fazlasıyla
hissettirdiği Bitlis’te Kızılay
gönüllüleri, COVID-19
sürecinde büyük bir
titizlikle yürüttüğü yardım
çalışmalarına devam
ediyor. / SAYFA 12

Çorlu Şubesi’nden
geri dönüşüm
malzemeleriyle
sokak hayvanlarına
destek

DÜZCE ŞUBESİ’NDEN BEDENSEL
ENGELLİ SPORCUYA DESTEK / SAYFA 13

Kızılay Çorlu Şubesi, geri
dönüşüme gönderilen
malzemelerden üretilen
mamamatikleri hayvanların
yoğun olduğu noktalara
yerleştirdi. / SAYFA 12
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Gönüllü Ol!
Her yıl Mart ayı geldiğinde kalbimiz Çanakkale’de çarpar. Millet olma azmimizi
gösteren bizi bize anlatan eşsiz bir örnek olarak her yıl üzerinde birlikte düşünür ve ne anlama geldiğini bir defa daha tüm incelikleriyle anlamaya çalışırız.
Çanakkale Zaferi, bir fedakarlığın cisimleşmiş, coğrafyaya kazınmış halidir.
Kızılay için de aynı durum geçerlidir. Hilal-i Ahmer’e dayanan tarihimizde Çanakkale bizim, Türkiye’nin merhamet çınarı olarak varlık gayemizi, faaliyet ufkumuzu gösterir. Çanakkale günlerinde bayrağımızın yanında kayıtsız şartsız
yerini alan hilalimiz, kırmızı hilalimiz bize o günlerden önemli dersler veriyor.
Hatırlamamız gereken önemli dönüm noktaları var bu dersler arasında. Kilitbahir’deki Ağadere Ağır Yaralı Hastanesi mesela. Devasa bir ikmal hattının en
uç noktası. Oradan gemilerle İstanbul’a ve daha birçok noktaya hasta sevkiyatı.
Zamana karşı verilen yarışta kadın, erkek birçok gönüllü. Kimi parasıyla kimi
emeğiyle iyilik zincirinin halkaları olan kocaman bir iyilik ordusu.
Yüreklerinden gelen sesi dinleyerek gönüllü oldular ve çaresizlik gibi görünen zamanların içindeki cevheri ortaya çıkardılar. Aldığımız ders budur: Gönüllü ol.
Kızılay bugün 153 yaşında. Kulağımızda hayra çağıran ses yankılanıyor. Gönüllü oluyoruz ve birbirimize gönüllü olmayı tavsiye ediyoruz. Cizre’de bir gönüllü merkezimizin kapılarını açtık. Sadece Cizre’de değil Türkiye’nin birçok yerinde. Özellikle gençlerimizin gönüllü olduğu iyilik hareketinin nasıl teveccüh
gördüğünü, içlerindeki iyilik damlalarını nasıl bir araya getirerek merhamet
denizi oluşturduklarını memnuniyetle gördük.
Zorluklarla mücadele ederek iyiliğin galip gelmesi için gayret gösteren tüm
Kızılay gönüllülerine teşekkür borçluyuz. İyiliğin amiral gemisi diyoruz Kızılay
için. Sadece bir alanda değil her alanda, sadece bir yaşta değil her yaşta, sadece
bir yerde değil her yerde, sadece bir kişiye değil ihtiyacı olan herkese iyilik. Yolumuz uzun ve merhamet çınarımızın gençlik aşısı tuttu. Bunu memnuniyetle
görebiliyoruz. Özellikle Genç Kızılay ve Kızılay Kadın aklımıza gelmeyen birçok projeyi gönüllü destekleriyle hayata geçiriyor. Hızlarına yetişmek mümkün
değil ama onlar yürümekten, koşmaktan yorulmuyor. Hepimize Çanakkale’nin
ne olduğunu, bu ülkenin geleceğinin kimlere emanet olduğunu gösteriyorlar.
Salgınla başlayan bu zorlu süreçte hepimiz birbirimize ne kadar muhtaç olduğumuzu bir defa daha anladık. Kızılay ailesine yeni katılan gönüllüler kırmızı yeleği giydikleri andan itibaren kahramanlaştılar. Önümüzde Ramazan ayı
var. Bu ay birbirimizi düşünmek ve insani değerlerimize dönmek için önemli
bir fırsat. Kızılay ailesi olarak gönüllülerimizle bu ayı layıkıyla karşılayacağız.
Kalbimizin mahyasında “Gönüllü ol” kandilleri yanacak. Bu hepimizin birbirimize hatırlatması gereken önemli bir düstur. Birbirimizi iyiliğe ve fedakârlığa çağırırken, kendimizi de istikamet üzerinde tutabilmek için tekrarlamamız
gerekiyor.
Gönüllerimizi yan yana koyabilirsek, herkesi içine alacak çok büyük bir çatı
oluşturmuş oluruz. Bu sadece kendimiz için değil tüm insanlık için en fazla
ihtiyaç duyulan bir hareket hali. Tek bir kişiyi bile geride bırakmadan insanlığın
onurunu ayakta tutmaya devam etmek için: Gönüllü Ol!

Dr. KEREM KINIK
Genel Başkan
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Kızılay Gönüllü Merkezleri
dayanışmanın adresi olacak
Gönüllülük faaliyetlerine hız veren Kızılay, eş zamanlı olarak altı noktada Kızılay Gönüllü Merkezlerinin
açılışını gerçekleştirdi. Gönüllü Merkezleri ile gönüllülük kültürünün geliştirilmesi, afet ve insani
yardım alanlarında ulaşım ve erişim hacminin arttırılması amaçlanmakta..

K

urulduğu 1868 yılından bu yana gönüllülük temelinde çalışan Kızılay, gönüllülüğün yaygınlaştırılması ve niteliğinin
artırılması için çalışmalarını hızlandırdı. Gönüllülük kültürünü geliştirmeyi, yeni gönüllülerle yapılacak faaliyetlerin sayılarını artırarak afet ve insani yardım başta olmak üzere Kızılay'ın
ana faaliyet alanlarına katkı sunacak gönüllü kapasitesini oluşturmayı amaçlayan Gönüllü Merkezleri’ne Şırnak/Cizre, Manisa/
Merkez, Manisa/Demirci, Diyarbakır, Elazığ ve Kütahya’da yapılan
eş zamanlı açılışla altı yeni merkez eklendi.
“HEDEFİMİZ EN KISA ZAMANDA 2 MİLYON AKTİF
KIZILAY GÖNÜLLÜSÜNE ULAŞMAK”
Gönüllü merkezlerinin açılış töreninde konuşan Kızılay Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık, “2030 stratejisi için hedefimiz en kısa
zamanda ülkemizde 2 milyon aktif Kızılay gönüllüsüne ulaşmak.
Bu amacımıza ulaşmak için bugün Cizre Gönüllü Merkezimizi
açıyoruz.” ifadelerini kullandı.
“CİZRE İNSANLIĞIN İKİNCİ KEZ DOĞDUĞU BİR YER”
Konuşmasına: "Cizre'yi daha çok anlamalı, daha çok anlatmalıyız" diye başlayan Kınık, “Cizre insanlığın ikinci kez doğduğu kutsal bir toprak; medeniyetlerin, ilmin neşvünema bulduğu bir yer.
El-Cezeri'yi bilmeden robotik teknolojiyi, algoritmayı, yazılımı anlayamayız, anlatamayız. Ahmed-i Hani'yi bilmeden edebiyatı, bu
toprakların efsane kültürünü, dilini, ruhunu, Cizre'nin ne konuştuğunu anlayamayız. Kendimize güvenmek, dünyaya bu değerleri
taşıyabilmek için bunları tanımaya tanıtmaya ihtiyacımız var. Merkezimiz gençlere, Cizre'ye, Şırnak'a hayırlı olsun.” dedi.
“MERKEZLERİN KAPISI HERKESE AÇIK”
Toplumun her kesiminden her yaşta gönüllüye bu merkezlerin
kapısının açık olduğunu vurgulayan Kınık, sözlerine şöyle devam etti: “Hâlihazırda tüm Türkiye genelinde 18 Gönüllü Merkezi
bulunuyor. Gönüllüler bu merkezlerimizde, serbest zamanlarını
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirecekler. Gönüllülük faaliyetlerini planlayacak ve geliştirecekler.
Hizmetler ve imkânlar ücretsiz olarak sunulacak. Gönüllü Merkezleri içerisinde eğitimler, atölyeler, sosyal girişimcilik projeleri
uygulanacak.”
Bir Kızılay gönüllüsü olan Şırnak Valisi Pehlivan da yaptığı konuşmada gönüllü bir kan bağışçısı olarak Kızılay’ın bronz madalyasını
almaya hak kazanmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek
herkesi Kızılay’ın gerek kan bağışı kampanyalarına gerekse diğer
alanlarda gönüllülük esaslı yürütülen kampanyalarına katılmaya
davet etti. Vali Pehlivan: “Böyle önemli bir merkezin açılmasından
dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Başta Kızılay Genel Başkanı Sayın Kerem Kınık olmak üzere emeği geçen
İl ve ilçe yöneticilerine, Kızılay gönüllülerine, katkı ve emeği olan
herkese şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.
Kızılay’ın Cizre Şubesi Başkanı Salih Sefinç’in ev sahipliğindeki açılış programına Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra Şırnak
Valisi Pehlivan, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cizre
Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Davut Sinanoğlu, Kızılay Genel
Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Genel Müdür Dr. İbrahim
Altan, Kızılay şube başkanları, yöneticileri, gönüllüler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy: Kızılay çok önemli bir
görevi yerine getiriyor
Açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Cizre Gönüllü Merkezinin Şırnaklılara
önemli hizmetler sunacağını söyledi. Bakan Ersoy “Eğitim, bilişim ve çalışma odalarından kütüphanesine, sağlık
ve psikolojik destek odasından kafeteryasına, mescidine,
yemekhanesine mutfağına kadar birçok birimi içeren gönüllülük merkezleri sadece gençlerimiz için değil bütün
Şırnaklıların da yararlanabileceği merkezler. Gönüllülük
eğitimleri, atölyeler, gönüllülük temelli sosyal girişimcilik
projeleri, Kızılay’ın sahadaki tüm insani yardım programlarına gönüllü olarak katılım eğitimlerini verdiği çok faydalı
merkezler. Bu açıdan Kızılay çok önemli bir görevi yerine
getiriyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Merkezin başta Şırnak olmak üzere Güneydoğumuza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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Yeni gönüllü merkezi
Cizremize hayırlı olsun
Cizre Gönüllü
Merkezimizde toplumun
her kesiminden, her yaştan
gönüllüyle buluşmasını,
yerelde dayanışma, iyilik,
empati, birlik ve beraberlik,
sosyal sorumluluk gibi
duygu ve davranışların
artmasına yönelik projeleri
gerçekleştirmelerini
sağlayacağız.
Salih Sefinç
Kızılay Cizre Şube Başkanı

G

eçtiğimiz ay Cizremizde, Kültür ve Turizm
Bakanımız sayın Mehmet Akif Ersoy ve
Genel Başkanımız sayın Dr. Kerem Kınık’ın da katılımıyla Kızılay Gönüllü Merkezi’nin
açılışını gerçekleştirdik. Coşkulu bir katılımla
açtığımız bu merkezimizin bölgemizde önemli bir cazibe merkezi haline geleceğine inanıyorum. Zira iyilik, yardımseverlik, kardeşlik
ve barış gibi insanlığın ortak paydası olan bu
değerler bu merkezden çevreye yayılacak. Etrafındaki sinerji ile gençlerimize faydalı bir buluşma noktası haline gelmesi için elimizden
geleni yapacağız.
Cizre Gönüllü Merkezimizde gönüllülük kültürünü geliştirmeyi, yeni gönüllü kazanımı sağlamayı ve bu gönüllülerle yapılacak faaliyetlerin
sayılarını artırarak şubemizin koordinesinde
afet ve insani yardım başta olmak üzere Kızılay’ın ana faaliyet alanlarına katkı sunacak
gönüllü kapasitesini oluşturmayı amaçlıyoruz.
Merkezimizde -özellikle gençlerimizin- toplumun her kesiminden, her yaşta gönüllüyle
buluşmasını, yerelde dayanışma, iyilik, empati, birlik ve beraberlik, sosyal sorumluluk gibi
duygu ve davranışların artmasına yönelik projeleri gerçekleştirmelerini sağlayacağız.
Gönüllü Merkezimizin içerisinde gönüllülük
eğitimleri, gönüllülük atölyeleri, gönüllülük temelli sosyal girişimcilik projeleri ve Kızılay’ın
sahadaki tüm insani yardım operasyonlarına
destek programlarını uyguluyoruz. Tüm bu
çalışmaların yanında merkezlerimiz gönüllülerimize psikososyal destek hizmeti de sağlıyor. Bu arada merkezimiz içerisindeki tüm
hizmetlerimizi gönüllülerimize ücretsiz olarak
sunuyoruz.
Bu hizmetleri ve merkezimizin fiziki kapasitesi
özetle şunlardan oluşuyor;
• Kafeterya: Gönüllülerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, sohbet edip zekâ
oyunları oynayabileceği bir sosyalleşme alanı
olarak tanımlayabiliriz.
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•Psikolog odası: Dönemsel olarak merkezimizde gönüllülerimize psikologlar ile özellikle
bölgesel dinamikleri de analiz ederek psikososyal destek hizmeti vermekteyiz.
• Bilişim odası: Ücretsiz internet, bilgisayar, yazılım ve temel bilgisayar eğitimleri, proje
geliştirme ve zekâ setlerinden oluşmaktadır.
• Eğitim odası: Uzaktan eğitim yapacak altyapı ve akıllı tahtaya da sahip olan ücretsiz eğitimlerin, söyleşilerin, konferans ve panellerin
gerçekleştirildiği sınıflardır.
• Kütüphane: Hikâye, roman, kişisel gelişim, bilim, teknoloji, matematik, tarih, sanat,
felsefe vb türlerde kitapların ücretsiz olarak
sunulduğu alanlardır.
• Çalışma salonu: Gönüllülerimizin proje,
fikir, sanat atölyeleri, el sanatları, sosyal çalışmalar, kurslar düzenlediği ve sessiz odalarda
ders çalışabildiği alanlardan oluşmaktadır.
• Mutfak: Su, çay, kahve çeşitleri, Kızılay
Maden Suyu ve atıştırmalıklar gibi ikramlar ile
gönüllülere hizmet vermektedir.
Kızılay bugünlere gelene kadar geçen 153 yılda
gönüllülerinin desteğini her zaman arkasında
buldu. Bugün de arkasındaki gönüllü desteğini
artırmak için 2030 stratejik hedefleri çerçevesinde 81 ilde gönüllü merkezleri açmak hedefiyle yola çıkmış durumda. Bu hedefin ilk duraklarından birinin Cizre olması şüphesiz çok
değerli ve anlamlı. Cizre’nin yetiştirdiği manevi
büyüklerimiz ve önemli ilim insanları şüphesiz
tarih boyunca güzel şehrimiz odağında oluşan
güzelliklerin bir eseri. Bugün biz bu iyilik ve güzellik havasını bölgemizde sürdürmeye memur
olduk. Teslim aldığımız bu bayrağı bu büyüklerimizin irfan yolundan giderek ileriye taşımanın
gayretinde olacağız. Yeni Kızılay Gönüllü Merkezi’nin tarih boyunca bölgemizdeki en önemli
ilim ve kültür merkezlerinden biri olan Cizremize hayırlı olsun. Hayırlı görevlerde Rabbimizden muvaffakiyetler diliyoruz.
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Beşir Derneği’nin
Kan Desteğine
Kızılay’dan Madalya

Kan hizmetleri alanında önemli faaliyetler yürüten
Kızılay’a, çeşitli projelerde çok boyutlu iş birliği ile hareket
ettiği Beşir Derneği’nden kan desteği geldi. Beşir Derneği
Genel Başkanı Fatih Sayar ve dernek üyeleri, Kızılay’ın
kan bağışı çağrısına destek vererek Üsküdar’da bulunan
Zeynep Kamil Kan Bağışı Merkezi’nde kan bağışladı.
Beşir Derneği’ne desteklerinden dolayı teşekkürlerini
ileten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bugüne
kadar Beşir Derneği aracılığıyla Kızılay’a kan bağışlayan
binlerce bağışçımıza şükranlarımızı arz etmek için
buradayız. Beşir Derneği ile hem insani yardım alanında
hem afet alanında hem de uluslararası çalışmalarında
birlikte pek çok ortak proje yürüttük ve yürütmeye devam
ediyoruz. Başta Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih
Sayar olmak üzere tüm Beşir ailesine ve çalışanlarına
şükranlarımı arz ediyorum” dedi.
Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sayar ise, “Kızılayımızın
çalışmalarını her zaman örnek aldık. Bu anlamda
Kızılay’ın tecrübesi bize ışık tutmuş oldu. Üyelerimizi kan
bağışçıları olmaları yönünde sürekli teşvik etmekteyiz.
Bugüne kadar Kızılay’a 126 bin ünite kan bağışında
bulunduk. Son üç ayda ise gönüllülerimiz 5 bin ünite kan
bağışında bulundu. Gönüllülerimize ve ülkemize sunmuş
olduğunuz bu hizmetten dolayı size teşekkürlerimi
sunuyorum” şeklinde konuştu.
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Beşir Derneği
Genel Başkanı Fatih Sayar ve dernek üyelerine kan
bağışlarından dolayı kurumsal platin madalya ve levha
takdim etti.

Temasek Vakfı Kızılay’a
Solunum Cihazı Bağışladı
Covid-19 pandemisi kapsamında Kızılay ile anlamlı bir iş
birliğine imza atan Temasek Vakfı, temin ettiği sekiz adet
yerli solunum cihazını Kızılay’a bağışladı.
Singapur merkezli Temasek Vakfı, Covid-19 pandemisi
kapsamında Türkiye’de bulunan hastalara destek
olabilmek ve bu zorlu süreçte Kızılay ile bir dayanışma
bağı kurabilmek için Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş.
(USHAŞ) tarafından üretilen sekiz adet Biyovent Yoğun
Bakım Tipi Mekanik Solunum Cihazını Kızılay’a bağışladı.
Kızılay’ın pandemiyle mücadelesine destek olmaktan
dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Başkatip Mak
Yong Yang, “Kızılay ve Temasek Vakfı’nın üstün gayretine
destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şu anda elimizde
Türkiye’nin farklı şehirlerine ulaştırılacak olan sekiz
adet solunum cihazı bulunuyor. Bu solunum cihazlarının
Türkiye’nin sağlık hizmetleri alanındaki ihtiyacına destek
vereceğini ve Türkiye ile Singapur arasında büyük bir
dostluk ve dayanışmanın başlangıcı olacağını umut
ediyoruz” dedi.

HABERLER

Yeni ikram araçları Türkiye’nin
farklı noktalarına gönderildi
Afet müdahale filosuna 11 ikram
aracı daha katan Kızılay, mevcut
427 bin 600 kişilik afet beslenme
gücüne 13 bin 200 kişilik yeni bir
kapasiteyi daha ekledi.

T

ürkiye Afet Müdahale Planlamasındaki rolüyle herhangi bir
afette afetzedelerin beslenme ihtiyacını karşılamakla görevli olan Kızılay, insan kaynağı ile malzeme kapasitesini de
arttırmaya devam ediyor. Ülke genelinde 427 bin 600 kişilik afet
beslenmesi kapasitesi bulunan Kızılay, araç filosuna 11 yeni ikram aracı daha kattı. Hazırlanan 11 ikram aracı, hizmet sunmaya
başlayacakları Kırklareli, İstanbul (2), Düzce, İzmir, Adana, Elazığ,
Erzurum, Muş ve Ankara (2) Kızılay Afet Müdahale Merkezleri’ne
gönderildi. Afet ve acil durumlar sonrasında bölgeye hızla hareket
edebilecek ve her biri 1.200 kişiye destek olabilecek şekilde tasarlanan ikram araçlarıyla öğünde 13 bin 200 kişilik ek kapasite
oluşturuldu.
Araçları uğurlayan Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan,
“Afetlerde Beslenme Platformu’nun ana sorumlusu olarak afet
hallerinde kullanmak üzere 11 tane yeni ikram aracımızı görevlendiriyoruz. Bu araçlarımız her hangi bir afet, toplumsal bir olay
olduğunda vatandaşlarımızın ilk ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu ay
sonunda da inşallah 26 tane daha ikram aracımızı ülkemizin dört
bir yanına göndereceğiz. Afetlerde beraber çalıştığımız beslenme platformu üyelerimizden İHH'nın da beslenme konusunda çok
ciddi katkıları bulunuyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Kar yağışından etkilenenlere
Kızılay ekipleri yardım ulaştırdı

24 SAAT HİZMET VEREBİLECEK
Kızılay Afet Müdahale Merkezleri’ne gönderilen ikram araçları
afet bölgesinde 7 gün 24 saat çalışma yapabilecek kapasiteyle tasarlandı. İkram araçlarıyla sürekli beslenme hizmeti sağlayabilen Kızılay, 2021 yılı sonuna kadar toplam beslenme kapasitesini
613.300 kişi rakamına ulaştırmayı planlıyor.
Uğurlama töreninde Genel Müdür Altan’a, Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Özer, Gazi Alataş ve Ekrem Şahin de eşlik etti.

Kırklareli ve İzmir'de selden
etkilenenlere Kızılay desteği
İzmir ve Kırklareli başta
olmak üzere yağışlardan
etkilenen şehirlerde Kızılay
ekipleri
vatandaşlarımızın
mağduriyetini gidermek için
seferber oldu. Sekiz saatte
120 kilogramın üzerinde yağış
düşen İzmir merkez ile evlerin
sular altında kaldığı İzmir’in
Foça ilçesine bağlı Seyrek Mahallesi’ne ulaşan Kızılay ekipleri,
ilk etapta 12 ailenin evinde yapılan hasar tespit çalışmalarına
katılarak ailelerin beslenme ihtiyacını karşıladı. Kızılaycılar,
Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde de evleri
selden hasar gören dört ailenin tahliye edildiği okula ve sahada
çalışan ekiplere ikramlık dağıttı. Kızılay Kırklareli Şubesi, aileler
için hazırlanan giyim eşyalarının da dağıtımını gerçekleştirdi.
Sahada teyakkuz halinde bekleyen Kızılaycılar, vatandaşların
ihtiyaçları karşılanana kadar desteğe devam etti.

Olumsuz hava şartları sebebi ile kapanan
Tokat-Sivas Karayolunun Çamlıbel mevkiinde ve Sivas-Erzincan arası Kızıldağ Geçidi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte
bekleyen araçlar içerisindeki vatandaşlarımıza Kızılay Tokat ve Sivas Şubesi’nden
ekipler ile Kızılay gönüllüleri gıda ve içecek
ikramında bulundu.
Öte yandan Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkii, Balıkesir-İzmir karayolu ile
Balıkesir-Susurluk karayolu Değirmenboğazı mevkiinde duran trafikte mağdur olan
vvatandaşlara da Kızılaycılar el uzattı. Samsun Şubesi ile Balıkesir Şubesi’nden kapanan bölgelere ulaşan Kızılay afet uzmanları
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ile gönüllüler, yolun açılmasını bekleyen sürücülere kumanya ve sıcak içecek ulaştırdı.
Gelişmeleri takip eden ve diğer güzergâhların da kapanması ihtimaline karşı hazırlıklarını tamamlayan Kızılay ekipleri, kar
mağduriyetini gidermek için müdahale çalışmalarına devam ediyor.
Kızılay Ağrı Şubesi de Genç Kızılay gönüllüleriyle birlikte kar ve dondurucu soğuk
yüzünden beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanlarına destek oldu. Ağrı merkeze
yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Cumaçay
köyü yakınlarına giden Genç Kızılay gönüllüleri, yarım metreyi bulan karda yürüyerek
dağlık alanlara yem bıraktı.
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Kızılay Erbil'de
ekmek fırını ve ek
hizmet binası açtı

Kızılay her gün
üç bin Somalili
yetimi doyuruyor

Kızılay, Irak'ın Erbil kentinde faaliyet alanını genişletmek
amacıyla ek hizmet binası ve ekmek fırını açtı. ihtiyaç
sahibi insanların ekmek ihtiyacının karşılanacağı
fırında, günde 2 bin 500 ekmek pişirilip dağıtılacak.

I

rak'ta da ihtiyaç sahiplerinin barınma ve gıda
ihtiyaçlarını karşılamaya devam eden Kızılay,
yardıma muhtaç ailelere daha hızlı yardımda
bulunmak amacıyla Irak'ın Erbil kentinde ek
hizmet binası ve bir fırın açılışı gerçekleştirildi.
Haftanın 6 günü hizmet verecek fırında günde
2 bin 500 ekmek üretilecek. Üretilen ekmekler
yardıma muhtaç ailelere dağıtılacak.
"BAĞIŞLARI MUHTAÇLARA
ULAŞTIRMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ"
Tesisin açılışında konuşan Kızılay Genel Müdürü
Dr. İbrahim Altan, Irak’ta bugüne kadar Türkiye'den gerçekleştirilen 67 sevkiyatla 37 milyon
Türk Lirası değerindeki 551 tır insani yardım
malzemesinin dağıtıldığını söyledi. Altan, "Bağışçılarımızın bize emanetlerini buradaki mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırmak için gayret
ediyoruz. Erbil fırın projesi, bölge okullarına yönelik içme suyu projesi, ulusal dernek kapasite
geliştirme projeleriyle faaliyetlerimizi günden
güne arttırıyoruz.” açıklamasında bulundu.

Halkın desteğiyle bu yardımları ulaştırdıklarını
söyleyen Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan
Saygılı ise “Kızılay kuruluşundan bu yana kadim
coğrafyalarda faaliyet gösteriyor. Muradımız yetimlere, fakir fukaraya dokunmak.” dedi.
YENİ PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Konuya ilişkin açıklama yapan Türkiye'nin Erbil
Başkonsolosu Hakan Karaçay da, “Beklentimiz
Kızılay'ın yeni hizmet binasının açılışıyla birlikte
faaliyetlerinin artarak devam etmesi. Biz de gerekli desteği sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.
Kızılay’ın hiçbir ayrım yapmadan yardım ettiğini
hatırlatan Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkmen Bakanı Aydın Maruf ise,
"Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere Türk
hükümetine, Türk halkına ve Kızılay'a şükranlarımızı bildirmek istiyoruz" diye konuştu.
Açılışa ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Erbil
Vali Vekili Hemin Kadir, Irak Kızılayı Erbil Şubesi Başkanı Hawri İhsan ve çok sayıda davetli de
iştirak etti.

Kızılay'dan K.K.T.C.’li ailelere yakacak desteği
Kızılay, farklı coğrafyalardaki delegasyonları
aracılığıyla yardım elini dünyanın birçok köşesine ulaştırıyor. Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon
Başkanlığı Lefke, Güzelyurt ve Lefkoşa’da yaşayan 60 aileye yakacak odun desteği sağladı. Ailelerin tespiti ve yardımların dağıtımı için bölge
muhtarları, Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri ve
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile iş birliği yapan Kızılay, yardım elini yaklaşık 250 kişiye ulaştırdı.
Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep
Günaydın, yardımların devam edeceğini belirtti.
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Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Somali’ye yaptığı
inceleme ziyaretini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. Kızılay’ın Somali Delegasyonunu ziyaret eden ve çalışmalar
hakkında bilgi alan Dr. Kerem Kınık, her gün 3 bin kişi için
yemek çıkaran aşevinde o günün yemeğinin hazırlanmasına destek verdi. Aşevinin Türkiye’deki hayırseverlerin
destekleri ile her gün 3 bin kişi için yemek çıkardığını
aktaran Dr. Kerem Kınık, “Burada hazırlanan yemekler
yetimhanelere, hastanelere, okullara ve buradaki iç göçmen kamplarına gönderiliyor. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu yemeklerimizi çıkarmaktayız. Burada gerçekten
açlık, kıtlık, yoksulluk devam ediyor. Buranın devlet düzeni tekrar normale dönünceye kadar, insanlar onurlu bir
şekilde hayatlarını kazanıp idame ettirebilecekleri döneme kadar destek olmak durumundayız” diye konuştu.
Kızılay’ın bizzat desteklediği El Beşir Kör ve Sağırlar
Okulu’nu ziyaret ederek görme ve işitme engelli çocuklar
ve gençlerle bir araya gelen ve okulda eğitim alan çocukların ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinleyen Dr. Kerem Kınık,
okulun yemek ihtiyacının Kızılay tarafından karşılandığını hatırlatarak, bundan sonra eğitimle ilgili tüm ihtiyaçların da Kızılay tarafından karşılanması talimatını verdi.
“KARDEŞİN KARDEŞE YAPTIĞI İYİLİĞİN
TEŞEKKÜRÜ OLMAZ”
İki günlük Somali ziyaretini, Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde konuşmacı olarak
katıldığı “2011 Doğu Afrika Krizi ve Yardımların Somali
Cephesi” konulu konferansla tamamlayan Genel Başkan
Kınık, “Bizim bilinen ilişki tarihimiz 600 yılı aşkın. Bu
topraklarda özgür yaşanılması için elimizden gelen ne
varsa yapmaya gayret ediyoruz. Kardeşin kardeşe yaptığı
iyiliğin teşekkürü olmaz. Somali de bunlardan bir tanesi. Somali’ye sadece 2011 yılında Türkiye’den 200 milyon
dolar değerinde yardım geldi. O günden beri 2-3 milyar
doları aşan yardımlar bu topraklara ulaştı. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sudan’daki ihtiyaç
sahiplerine gıda yardımı
Kızılay, Sudan’ın Kızıldeniz eyaletinin Bahr Era, Hocali
Duvi ve Toker bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen ailelere 800 gıda paketi ulaştırdı. Ayrıca
Güney Kurdufan eyaletinin Kadukli kentindeki ihtiyaç
sahibi 500 aileye gıda yardımı yapıldı. Kızılay, araçlarla ulaşımın sağlanamadığı Bahr Era köyündeki ihtiyaç
sahiplerine de yardımları develerle götürdü.
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İnsancıl Hukuk Yarışması ve Yaz
Okulu'na başvurular başladı
Kızılay’ın kurucuları
arasında yer alan Kırımlı
Aziz Bey’in anısına, Kızılay
ve İstanbul Uluslararası
Hukuk Merkezi (ICIL)
organizatörlüğünde
düzenlenen İnsancıl
Hukuk Yarışması ve Yaz
Okulu programına kayıt
başvuruları başladı.

Kırımlı
Aziz Bey
(1840-1878)
Kırımlı Aziz İdris Bey 1840’da İstanbul’da doğdu. Mekteb-i Tıbbiye-i
Şahane’den 1865 tarihinde Kolağası rütbesi ile mezun olup aynı okulda
Emraz-ı Dahiliye (İç Hastalıkları)
Muavini olarak çalışmaya başlamıştır. Bir süre sonra da, yeni açılan
Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye müdürlüğüne atandı. Tıp Fakültesindeki
öğretim dilinin Türkçeleştirilmesi
için büyük çaba sarf etti.
Kırımlı Aziz Bey’in en büyük hizmeti Kızılay’ın kuruluşunda olmuştur. Arkadaşları ile birlikte Hilal-i
Ahmer’in tesisi sırasında Dr. Abdullah Bey’in yanında yer almış zorlukları aşmasında yardımcı olmuştur. Kırımlı Aziz Bey’in girişimleri
neticesinde 12 Ağustos 1876 İstanbul toplantısında Türklerin kızıl haç
karşılığı olarak beyaz üzerine kırmızı Hilal’i sembol olarak kullanmaları ilke olarak benimsendi. Kırımlı
Aziz Bey 1878 yılında henüz 38
yaşında iken vefat etmiştir.

K

urucuları arasında yer alan Kırımlı Aziz
Bey’in anısına, Kızılay ve İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi (ICIL) organizatörlüğünde düzenlenen İnsancıl Hukuk Yarışması ve
Yaz Okulu programına başvurular başladı. İstanbul Heybeliada’da gerçekleşecek olan yaz okulu
projesinin başvuru tarihi 8 Şubat – 31 Mayıs 2021
olarak belirlendi.
Kızılay ve İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi’nin düzenlediği, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) katkı sağladığı “Kırımlı Aziz Bey
İnsancıl Hukuk Yarışması ve Yaz Okulu” için başvuru süreci başladı. İstanbul Heybeliada’da gerçekleşecek ve yalnızca lisans ile yüksek lisans
öğrencilerinden oluşan üç kişilik ekipler halinde
katılımın sağlanacağı yarışma ve ileri yaz okulu
projesi, Kızılay’ın kurucularından Kırımlı Aziz
Bey’in adını taşıyor.

Akçakoca Huzurevi'nin hayırsever sakinleri
2016 yılı Ekim ayından bu yana Kızılay Akçakoca Huzurevi’nde yaşamağa devam eden
Ahmet ve Sevim Karalar çifti, Kızılay çatısı
altında yaptıkları bağışlarla da ihtiyaç sahibi
vatandaşlara destek oluyor.
Birlikte uzun süre huzur içinde yaşayabilecekleri kuruluşları inceledikleri dönemde
Kızılay’ın huzurevi ile yollarının kesiştiğini ifade eden Ahmet ve Sevim Karalar çifti, 2016
yılında bakım hizmetlerini profesyonel olarak
yürüten Kızılay Huzurevine yerleşerek ömürlerinin geri kalanını burada sürdürmeye karar verdiler.
Kızılay Akçakoca Huzurevinde düzenli sağlık
kontrolleri, gerektiğinde tedavi imkânları ve
hastane randevularının sağlandığını söyleyen
çift, Kızılay Akçakoca Huzurevi’nin kendileri
ve dostları için bir ev olduğunu pandemi sürecinde bir kez daha anladıklarını dile getirdi.
Ahmet ve Sevim Karalar, kendilerini güçlü birer Kızılay gönüllüsü haline getiren ve birlikte
Kızılay faaliyetlerini yakından inceleme fırsatı
edindikleri huzurevinde bu iyilik hareketine
dâhil olmaktan sonsuz mutluluk ve onur duyduklarını söyledi.

Manisa
Şubesi’nden ilk
yardım dersi
İlk yardım bilen sayısını arttırmak için
eğitim faaliyetlerini sürdüren Kızılay,
gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de geniş kitlelere ulaşıyor. Kızılay Manisa
Şubesi’nin belediye personellerine yönelik verdiği temel ilk yardım eğitimi,
Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim
Merkezinde düzenlendi. Eğitimlere 28
belediye personeli katıldı. Kızılay’ın uzman eğitmenleri Özlem Baran Tezel
ve Ayşe Arpacı’nın verdiği eğitimlerde
kursiyerler tıkanıklıklar, zehirlenmeler,
kanama, şok, havale, araçtan kazazede çıkarma gibi acil durumlarda neler
yapabileceklerini uygulamalı olarak
öğrendi. Teorik eğitim alan kursiyerler,
daha sonra özel olarak hazırlanmış
mankenler üzerinde uygulama yaptılar.
Kursu başarıyla tamamlayanlara 192
ülkede geçerli temel ilk yardım sertifikası verildi. İlk yardımın hayat kurtardığına dikkat çeken Eğitmen Özlem
Baran Tezel “Her evde en az bir kişinin
ilk yardım eğitimi almış olması son derece önemlidir” dedi.
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Annem parmağındaki
yüzüğü satmak
zorunda kaldı

Kızılay Cizre Şube Başkan
Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım:

Hilâl’in gölgesinde
iyiliği yayıyoruz

Aşağıda okuyacağınız cümleler, Kızılay Cizre Gönüllü Merkezinin
açılışında tanıştığım Yunus’un cümleleri. Yunus, karşımda oturmuş iki
yıl önce tanıştığı Kızılay’ın hayatında neler değiştirdiğini uzun uzun
anlatıyordu. O ve arkadaşları Kızılay gönüllüsü olarak büyük destekler
almış ve şimdi başka çocukları yetiştirmek için orada gönüllülük
yapıyorlar.
Cizre’de doğup büyüdüğünü anlatan Yunus, yıllarca filmlerden izlediği
İstanbul’da okumanın mutluluğundan bahsediyor. O konuştukça
gözlerinin içi gülüyor. Ülkenin en ücra kıyısında bir çocuğun hayatına
dokunmanın ne demek olduğunu görüyorum o gözlerde. Bir insana yol
göstermenin neleri değiştirebileceğini…

Lise üçüncü sınıf öğrencisiydim. Serviste yer
olmadığı için beş kilometre uzaklıktaki okula
yürüyerek gidip gelmek zorundaydım. Başarılı
bir öğrenci olsam da zamanımın çoğunu yolda
geçirmek, okulda öğle yemeği yiyecek paramın
olmaması, evde çalışacak yer bulamamak beni
çok zorluyordu.
İnşaat işçisi bir babanın çocuğuydum. Ne dershaneye gidecek ne de sürekli kitap alacak param vardı. Yaz aylarında hamallık yapıp bir miktar para biriktiriyordum ama o da okul hazırlığı
sürecinde tükeniyordu. Arkadaşlarım dershaneye başladığında gün geçtikçe onların gerisinde
kaldığımı fark ettim. Tüm bu sıkıntıları aileme
anlatamıyordum çünkü onların da yapabileceği
bir şey yoktu. Okulun yurdunda kalmak istedim
orada da yer olmadığını söylediler. Artık her şey
içinden çıkılmaz bir hâl almıştı.
Bir gün annem beni yanına aldı ve birlikte çarşıya indik, bir kuyumcuya girdik ve parmağındaki yüzüğü çıkarıp satıcıya uzattı. O anı ömrümce unutabileceğimi sanmıyorum. Yüzüğün
parasıyla beni dershaneye yazdırdı. Sınavlar,
denemeler çok iyi gidiyordu, ama bir süre sonra yeniden taksit günleri gelmeye başladı. Bu
şekilde çok ilerleyemeyeceğimi biliyordum.
İçinde bulunduğum durumu düşünmekten
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ders çalışamıyordum.
Bir gün okulumuza Kızılaycıların geldiğini söylediler. Birkaç ağabey ve abla, bizimle konuşmak
istediklerini söylemişlerdi. Bir odada toplandık
ve o gün bize söyledikleri o cümleyi hiç unutmuyorum: “Biz size borçluyuz.”
Bu cümle garip gelmişti bana. Bu insanları tanımıyordum bile, bana nasıl bir borçları olabilirdi?
Çok geçmeden hepimizle tek tek ilgilendiler.
Kimin neye ihtiyacı varsa destek verdiler. Kısa
sürede psikolojik olarak daha rahat hissetmeye
başladım. Ailem dürüst, ahlaklı olabilmem için
sürekli telkinlerde bulunsa da eğitimim için yapabilecekleri bir yönlendirme yoktu. Kızılay’daki ağabeyler, ablalarım bizi yönlendirdi. İstanbul’daki üniversiteleri gezdirdiler.
O gezi sırasında nereye gideceğimi kararlaştırmıştım: İstanbul’da okuyacaktım. Bir yıl sonra
sınavda istediğim başarıyı elde ettim ve artık İstanbul’da bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim.
Sınavı kazanınca ailem, arkadaşlarım çok mutlu oldu. Tabii ben de. Fakat biliyorum ki o gün
Kızılaycılar okulumuzu ziyaret etmese maddi
yokluklar, girdiğim psikolojik durum nedeniyle
belki de hiçbir yeri kazanamayacaktım. Babam
gibi yolum bir iki defa inşaattan geçecek ve hayatımın tamamı orası olacaktı.”
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Kızılay Cizre Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım, hayata geçirdikleri sistem sayesinde Cizre’nin ihtiyaç haritasını çıkaracaklarını söyledi. Yıldırım, “Kimin
neye ihtiyaç duyduğunu bilmek çalışmalarımızı kolaylaştıracaktır.” dedi.
Kızılay’ın yedi ilkesini gözeterek Cizre’nin toplumsal, iktisadi ve kültürel güçlenmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Ömer Faruk Yıldırım, “Çalışmalarımızı
devam ettirebilmek için Genel Merkezden bir destek ya
da bağışçıların bir şeyler vermesini beklemiyoruz. Projelerle, kurduğumuz güçlü işbirlikleri sayesinde çalışmalarımız yılın 365 günü aralıksız sürüyor. Bugüne kadar Şubemiz Türkiye’ye rol model olacak şenlendirme
projelerine ev sahipliği yapmıştır. Türkiye İsrafı Önleme
Vakfı ile ortak yürüttüğümüz bir proje var. Bu proje kapsamında ihtiyaç sahipleri ya da küçük sermaye ile evini
geçindirmeye çalışan kadınlara destek oluyoruz. Buradan destek alan ev hanımları kendi iş yerlerini kurdular.
Bunun dışında desteklediğimiz kooperatifler var, kurduğumuz kadın girişimleri var. Tüm bunları yakında ülkenin
dört bir yanına rol model olacak projeler olarak görüyoruz. Amacımız insanlara balık vermek değil, onlara
malzemeyi temin etmek ve balık tutma becerisini elde
etmelerini sağlamaktır.” dedi.
Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Tüm bunları yaparken Kızılay ile özdeşleşen ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı da
göz ardı etmiyoruz. Şu an da üzerinde çalıştığımız proje
kapsamında köylerin ve merkezin yoksulluk haritasını
çıkarıyoruz. Gıda, eğitim, ev eşyası, kira... kimin neye ihtiyacı varsa bunları bir bilgi havuzunda toplayacağız. Bu
bilgi havuzu sayesinde şubemize ulaştırılan her yardımı
da kısa sürede en doğru yere ulaştıracağız. Ayrıca bu
bilgi bankası sayesinde bağışçıdan da ne isteyeceğimizi
bileceğiz. Zaten Cizre vakıf kültüründe köklü bir geleneğe sahip. Biz, bu geleneğe modern bir dokunuş yapmak
istiyoruz. Cizre’nin paylaşma, yardımlaşma, birbirini gözetme kültürünün üzerine Kızılay ile yeni bir anlayış inşa
ediyoruz. Kimsenin kimliğine bakmadan yalnızca insan
olmasını yeterli görüyoruz. böylece Hilâl’in gölgesinde
iyiliği yayıyoruz. Bizim parolamız bu.”

HABERLER

Kızılay Kurum
Kültürü Araştırması
sonuçları açıklandı
Bilimsel prensipler çerçevesinde online anket ve
mülakat yöntemlerinin birlikte kullanıldığı araştırmaya
1875 Kızılay çalışanı, 292 şube yönetim kurulu üyesi
ve 29 yönetici katıldı.

K

ızılay Akademi Başkanlığı, Kızılay’daki kurum kültürünün çalışanlara, iş ve süreçlere etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla
bünyesindeki yaklaşık 2.200 çalışan ve yöneticinin katılımıyla kapsamlı bir araştırma
gerçekleştirdi. Konuyla ilgili yazılı
bir açıklama yapan Kızılay Akademi Başkanlığı, yapılan çalışmayı ve önemini şu cümlelerle dile getirdi: “Kurum
kültürü; çalışanların belirli standartları ve değerleri
anlamalarına,
kendilerinden beklenen
performansta, yöneticileri
ile daha uyumlu çalışmalarına yardımcı olan ve dolayısıyla çalıştığı kurumun başarısına katkı sağlayan en önemli
olgulardan birisidir.
Kuruluşundan bu yana insani yardım
sektöründe birçok farklı faaliyet alanında hizmet veren Kızılay, yöneticilerinin ve çalışanlarının kurum kültürü hakkındaki görüşlerini
almak, kurum kültürünün iş ve süreçlere etkilerini değerlendirmek ve bu etkilerin müspet
yönde geliştirilmesi için müdahale alanlarını
belirlemek amacıyla Kurum Kültürü Araştırması’nı gerçekleştirdi.
Araştırmada; kurum kültürünü oluşturan, kurum içi iletişim, iş birliği, yönetim kalitesi, kontrol ve denetim, çalışan memnuniyeti vb. boyutlar
çerçevesinde çalışanların görüşleri değerlendirildi ve analiz edildi. Araştırma sonucunda öne
çıkan bazı bulgular şu şekilde özetlenebilir:
Çalışanların Kızılay’ı oldukça başarılı bulduğu ve

Kızılay’da güçlü bir kurum kültürü olduğu algısının hakim olduğu belirlendi. Özellikle, Kızılay’a
aidiyet ve bağlılığın -dünya çapında insani yardım
alanında çalışmanın manevi tatmini ile birlikteyüksek seviyede olduğu görüldü.
Kuruma bağlılık, tepe yönetimden
memnuniyet, iş tatmini ve motivasyon ve vizyon paylaşımı
konularına ilişkin algının Kızılay’ın tüm çalışan kademelerinde yüksek seviyede olduğu görüldü. Bunun yanında
%29 katılım oranıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, özlük haklarından
memnuniyet seviyesinin muadil kurumların üzerinde olduğu sonucuna varıldı.
2007 yılından günümüze kadar
yapılan benzer anket çalışmaları incelendiğinde, çalışanlar arasında pek çok
alanda memnuniyetin artmış olduğu görüldü.
Özellikle tepe yönetimden memnuniyet, yönetici
yeterliliği, maaştan memnuniyet, eğitimlerin yeterliliği, iş yoğunluğu ve stres, adalet, iş tatmini
ve motivasyon alanlarındaki çalışan algısında belirgin bir iyileşme olduğu tespit edildi.
Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan ileri
analiz yöntemlerinin sonucunda kurumun başarılı olduğu algısına etki eden iki temel unsurun,
kuruma bağlılık ve yönetici yeterliliği olduğu belirlendi. Araştırma sonunda planlama, iletişim
ve insan kaynakları yönetimi alanlarında tespit
edilen sorunların giderilmesine yönelik uygulama önerileri, ilgili yapılarla beraber çalışılmaya
devam etmektedir.”

Kızılay ile Havelsan
arasında İşbirliği
Protokolü imzalandı
Kızılay sektörün önde gelen isimleriyle çeşitli
faaliyetlerin yürütülmesi konusunda iş birliği
protokollerinin altına imza atıyor. Bu çerçevede
Kızılay ile Havelsan arasında Kızılay Genel Merkezinde, muhtemel iş birliği alanlarına ilişkin ön
görüşmeler yapılarak protokol imzalandı.
Kızılay Strateji ve BT Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Tutkun ile Havelsan Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ömer
Özkan’ın bir araya geldiği Kızılay Genel Merkezinde, iş birliği yapılabilecek konular üzerine

fikir alışverişinde bulunuldu ve görüşmelerin
ardından bir iş birliği protokolü tanzim edilip
imzalandı. Kızılay Strateji ve BT Genel Müdür
Yardımcısı Mustafa Tutkun, değerli desteklerinden ötürü Havelsan Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan’a teşekkürlerini ileterek, imzalanan protokolden dolayı
duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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Afetlere hazırlıkta toplum
katılımının önemi
Şahin Erden

D

ünya konjonktüründe afet yönetimi yaklaşımlarının bir değişim trendi içerisinde olduğu görülmektedir. Tanımlanmış
olan yaklaşımlar kendini geliştirmekte
ve klasik müdahale anlayışı içeren yöntemler yerini toplum tabanlı öğretilere bırakarak, dinamik
bir döngü içerisinde hazırlık ve müdahale dönemlerini eş önemde ele alan bütüncül bir yaklaşım
sergilemektedir. Tüm bu gelişmelerin paralelinde
esen küresel değişim rüzgârları bize “Zarar Azaltma Kültürü”nün ne denli önemli olduğunu göstermiştir.
Bu küresel gelişmeler doğrultusunda afet olgusunu yeniden değerlendirmemizin gerekliliği ortaya
çıkmıştır. Bu bağlamda bir afetin doğal sürecini
ortadan kaldıramayacağımız bilimsel bir gerçektir.
Fakat risklerini minimum seviyeye indirebilmek,
planlı bir toplum katılımı ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturma yöntemleri ile mümkündür. Bu, zarar azaltma ilkelerinin temel öğelerini oluşturmaktadır. Modern Afet Yönetimi sistemleri içerisinde
zarar azaltma çalışmaları en temel hedef olarak
benimsenmiştir. Basit olarak; afet müdahale döneminin ardından bir afetin meydana geleceği zamana kadar yapılacak olan, planlama, “Zarar Azaltma Kültürünü” yaygınlaştırma, kapasite geliştirme
gibi çalışmaların uygulandığı sürece “Hazırlık”
diyebiliriz. Bahsedilen çalışmalar, özellikle zarar
azaltma kültürünün yaygınlaştırılması ve kapasite
geliştirme çalışmaları, doğası itibariyle toplum katılımını gerektirmektedir.
Toplum katılımı yöntemi aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı son yıllarda önem kazanmıştır:
• Bireylerin kendi sorunları ile ilgili kendilerinin karar almalarını sağlar,
• Bireylerin kendi kendilerine yardım etmelerine destek
olur,
• Toplumun kendi gücünü ortaya koymasını sağlar,
• Toplumsal bağları güçlendirir, dayanışmayı arttırır,
• Toplumda verilen hizmetler için bireyden topluma bilgi
ağını güçlendirir.
Unutulmamalıdır ki; toplumsal hazırlık tümdengelim felsefesiyle bireyden başlayarak sırası ile aile
ve topluma entegre edilerek ülke geneline yayılmalıdır.
Dünya genelinde afetlerle etkin ve başarılı şekilde
mücadele edebilen ülkelere bakıldığında afetlere
hazırlık ile ilgili davranış oluşturma sürecinin küçük yaşlarda başladığını görmekteyiz. Bu sebepten
dolayı Kızılay olarak, toplumun çeşitli gruplarına
afetlerden korunma bilincine yönelik eğitim ve seminer programları düzenlemenin yanında, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik faaliyetler düzenlenmesinin gerekliliği benimsenmiştir.
Bu bilgiler ışığında Kızılay olarak, “Kızılay ile Güvenli Yaşamı Öğreniyorum” öğrenci ve öğretmen
kitapları ile sınıf takvimleri sponsor desteği ile bastırılarak bugüne kadar yaklaşık 1.000.000 öğrenci ve öğretmene ulaşılmıştır. Kitabın amacı doğal
afetler ve bunlardan korunma yolları ile Kızılay'ı
tanıtmak ve öğrencilerin, ailelerinin ve öğretmenlerin afetler, afetlere hazırlık, güvenlik, sosyal sorumluluk, gönüllülük ve insani değerler konularında bilinç düzeyini arttırmaktır.

POSTASI

İNSAN HİKÂYELERİ

Suyun değeri hiçbir şeyle ölçülemez
1993’ten beri 22 Mart’ta kutlanan Dünya Su Günü’nün bu seneki teması “Suyun Değeri” olarak
belirlendi. Dünya çapında suyun, aileler, kültür, sağlık, eğitim, ekonomi ve doğanın bütünlüğü
için ne kadar değerli olduğu hatırlanacak ve paylaşılacak.

D

ünya çapında suyun, aileler, kültür,
sağlık, eğitim, ekonomi ve doğanın bütünlüğü için ne kadar değerli olduğu
hatırlanacak ve paylaşılacak. Temayı belirleyen
Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water), su kaynaklarına, su altyapısına, su hizmetlerine, suyun
üretim ve sosyoekonomik aktivitelere katkısına
ve suyun sosyokültürel yönlerine verdiğimiz değeri gündeme getirmeyi amaçlıyor.
Dünya Su Günü’nü, suyun hayatımızdaki yeri
üzerine düşünmek ve suya hak ettiği değeri vermek için bir fırsat olarak görebiliriz. İlkokulda
canlıların yaşamak için suya ihtiyacı olduğunu
ve Dünyamızın dörtte üçünün su ile kaplı olduğunu öğrenmiştik. Bu bilgi ile suyun çeşmelerimizden şırıl şırıl aktığı gerçeği birleştiğinde,
suyun bitmez tükenmez bir kaynak olduğu gibi
yanlış bir kanaate varmamıza neden olabilir.
Oysa Dünya’da tuzlu olmayan su, toplam suyun
sadece % 2,5’una tekabül ediyor. Bu tatlı suyun

da çok büyük bir kısmı buzullara hapsolmuş durumda. Mavi Gezegen’in evimizde, tarımda ve
sanayide kullanmamız için bize sunabileceği su,
sınırlı… Nüfusun hızla artması ve değişen tüketim alışkanlıkları, mevcut su kaynakları üzerinde baskı oluşturuyor. İklim değişikliği ise suyun
miktarında, temininde ve kalitesinde sıkıntılara
neden oluyor.
Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir
su miktarı 1.400 m3 civarında, bu da ülkemizi
“su kısıtı bulunan ülkeler” arasına yerleştiriyor.
Suya talep artarken kuraklık ve su toplama havzalarındaki kirlenme de arttığı için, mevcut su
kaynaklarımız ihtiyacımızı karşılayamıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da su seviyesi
kritik noktada. Önümüzdeki 25 yılda, ülke çapında su ihtiyacımızın şimdikinin üç katı olması
bekleniyor. 2040 yılında kişi başına düşmesi öngörülen yıllık su miktarı ise 1.120 m3. Ülkemiz,
gelecekte su sıkıntısı çeken ve su stresi olan bir

ülke olma riskiyle karşı karşıya.
Günlük yaşamımızda yapacağımız basit değişiklikler ile “su ayak izi”mizi, yani ortalama tükettiğimiz su miktarını azaltabiliriz. Böylece hayat
kaynağımızı korumaya katkı sağlayabiliriz.
İşte size su ayak izinizi azaltmak için kolaylıkla
uygulayabileceğiniz birkaç öneri:
• Suyu boşa akıtmayın,
• Duş alışkanlıklarınızı değiştirin,
• Sifonu dikkatli kullanın,
• Bulaşıklarınızı bulaşık makinesinde yıkayın,
• Çamaşır makinesini gereksiz yere çalıştırmayın,
• Tüketiminizi sınırlayın,
Yarın susuz kalmak istemiyorsak, bugün harekete geçmeliyiz. Bugün kararınızı verin, alışkanlıklarınızı değiştirin, su ayak izinizi azaltın. Suyun değerini bilin, su gibi aziz olun…

Merve Ay

Halk Sağlığı ve Psikososyal Hizmetler Direktörlüğü

Milyonlarca insanın yaşamını kaybetmesine, milyonlarcasının ise yerinden edilmesine sebep olan Suriye krizi 10'uncu yılına girdi. Dünyadaki
en büyük insani krizlerden biri olarak kabul edilen bu insani felaketin en fazla etkilediği ülke ise Türkiye oldu. 5.6 milyondan fazla mülteciye
ev sahipliği yapan ülkemiz göç hizmetleri alanında yürüttüğü çalışmalarla dünyada örnek alınan bir ülke olmaya devam ediyor.
10. yılına giren Suriye insani yardım operasyonu ile Kızılay bugüne kadar birbirinden değerli hizmetlere imza attı. İşte Kızılay'ın 10 yıllık göç
hizmetleri bilançosu:

SINIR ÖTESİ YARDIMLAR
ÇADIR

KAMP İÇİ
GIDA DESTEK PROGRAMI

EKMEK

111 bin

116 milyon

GİYİM- BATTANİYE

LİTRE SU

64.6 milyon

38 milyon

GIDA KOLİSİ

HİYJEN KİTİ

8 milyon

KIZILAYKART PROGRAMI

2.7 milyon

yararlanıcı sayısı

1.8 milyon kişi

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI
PROGRAMI

YETİŞKİNLER İÇİN TÜRKÇE
DİL EĞİTİMİ PROGRAMI

629 bin

1.7 milyon
PSİKOSOSYAL DESTEK
VE SAĞLIK ÇALIŞMALARI

yararlanıcı sayısı

KORUMA ÇALIŞMALARI

290 bin kişi
GEÇİM KAYNAĞINI
GELİŞTİRME PROGRAMI

yararlanıcı sayısı

64 bin kişi

SOSYAL UYUM
FAALİYETLERİ İLE

ÇOCUK, GENÇLİK VE
GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI İLE

ulaşılan kişi

ulaşılan kişi sayısı

483 bin
POSTASI

yararlanıcı sayısı

36 bin yetişkin
Kurs Harcırah
3.239 kişi
Desteği Projesi
Mesleki Harcırah
107 kişi
Desteği Projesi

ÇOCUK PROGRAMLARI

yararlanıcı sayısı

621 bin kişi

çocuk

MESLEK EDİNDİRME
PROJELERİ

TOPLUM TEMELLİ GÖÇ PROGRAMLARI
TOPLAM ULAŞILAN KİŞİ

yararlanıcı sayısı

53 bin kişi

yararlanıcı sayısı

Suriye
İnsani Yardım
Operasyonunun

SOSYAL UYUM YARDIMI
PROGRAMI

KAYITLI
YARARLANICI SAYISI

KAYITLI ÇOCUK SAYISI

3 milyon

1 .7 milyon

ETKİNLİK SAYISI

FAYDALANICI ÇOCUK SAYISI

2.3 milyon

642 bin

GÖNÜLLÜ SAYISI

YÖNLENDİRİLEN VAKA SAYISI

4 bin

249 bin
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Ülkemizin dört bir yanı Şenlendirme
Projesi ile şenlenmeye devam ediyor
Kızılay'ın başlattığı "Şenlendirme Projesi" ile Türkiye'nin dört bir yanındaki illerden gelen
proje taleplerinin değerlendirilmesi ve onaylanan projelerin takibi, Kızılay personelleri
tarafından gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmaya devam ediyor.

İ

lk Şenlendirme Projesi başvurularını 2019 yılında
alan ve 2020 yılında hayata geçiren Kızılay, 2020 yılı
1. ve 2. Şenlendirme döneminde toplam 205 proje
başlattı. Kızılay, şubeler tarafından bölgesel güçlendirme amacı ile yürütülen meslek edindirme, sosyal
ve kültürel faaliyetler gibi tüm projeleri ile 1. ve 2.
Şenlendirme döneminde toplam 241 bin 658 vatandaşa ulaştı.
Kızılay şubeleri 2021 yılında ise 3. Şenlendirme dönemi ile; çocuklar, yoksullar, kimsesizler, yaşlılar, tutuklular, hükümlüler, eski hükümlüler, terör/savaş/
çatışma/kriz ortamı mağdurları, şehit/gazi aileleri-yakınları ile gaziler, öğrenciler, madde bağımlıları,
kadınlar, işsizler, hastalar, haneler/aileler, girişimciler, gençler, geçici koruma statüsündeki yabancı uyruklular, göçmenler, mülteciler, evsizler, engelliler,
afetzedeler gibi hedef kitle gruplarında 267 bin 170
kişiye ulaşmayı hedefliyor.
Kızılay, 3. dönemde 66 il, 129 şube ve 33 temsilcilikten 393 projeyi 2021 yılı içinde hayata geçirecek.

Kızılay Ağrı Şubesi köy okulunu yüz yüze eğitime hazırladı
Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, öğretmenlerle beraber il merkezine bağlı Yolugüzel
köyündeki okulu temizleyerek öğrenciler
için çeşitli hediyeler hazırladı.
Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında ara verilen yüz yüze eğitimin uzun
bir süre sonra tekrar başlamasının gündeme gelmesi, öğrencilere güzel bir ortamda eğitim sağlamak amacıyla çeşitli
çalışmalar yürüten Kızılay şubelerini harekete geçirdi.
Ağrı il merkezine bağlı olan Yolugüzel kö-

yündeki okulun da yüz yüze eğitime geçeceğini öğrenen Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri ile öğretmenler, öncelikle okul yolunu
ve bahçesini kapatan karları temizledi. Ardından okul içerisinde bulunan sınıfları da
tek tek temizleyen gönüllü ve öğretmenler,
öğrenciler için masalara çikolata, kek, yapboz, diş fırçası ve çeşitli hediyeler bıraktı.
Ağrı Genç Kızılay Başkanı Miraç Faruk
Tanrıverdi, köy okulunu temizleyip masalara hediyeler bırakarak öğrencilere güzel
bir sürpriz yapmak istediklerini belirtti.

Kızılay Aydın Şubesi'nden
evi yanan aileye destek
Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde Şam ailesinin
evinde sobadan çıkan yangın evdeki pek çok eşyayı kullanılamaz
duruma getirince devreye Kızılay Aydın Şubesi girdi. Zor durumda
kalan aileye Aydın Şubesi Kadın Kolları ve Didim Temsilciliği tarafından mutfak eşyası, battaniye, züccaciye ürünleri, oyuncak, temizlik malzemeleri ile gıda ve giyim desteği verildi.
Öte yandan Aydın’ın Köşk ilçesinde yaşayan ve geliri bulunmayan aileye yardım eli uzatan Kızılay Aydın Şubesi, ihtiyaç sahibi bir ailenin
daha yüzünü güldürdü.
Aydın Şubesi Kadın Kolları Başkanı Gönül Şahit Mezkit, Efeler Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, kadın kolları yönetimi ile Kızılay gönüllüleri, ihtiyacı olduğu belirlenen üç çocuklu aileyi evinde ziyaret
etti. Başkan Mezkit ve beraberindekiler, bir araya geldikleri aileye
yanlarında getirdikleri üç baza, sandalye, halı, sehpa, kıyafet ve gıda
malzemelerini teslim etti. Yardımla ihtiyaçları karşılanan aile Kızılay’a teşekkürlerini ifade etti.
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Bitlis Şubesi yoğun
kar yağışına rağmen
yardımlarını ulaştırıyor

Samimiyet, Merhamet ve Yeni
Dönemde Sistemlerimizle İlişkisi
Kızılayımızın Değerli Mensupları,
Vatandaşımızın yereldeki en kıymetli Kızılay muhatabı olan
şube ve temsilciliklerimiz, hizmetlerini iki yıldır giderek artırmaktadır. Bundan kıvanç duyduğumuzu belirtmek isterim.
İnsanımızın Kızılay’la temasında iyi bir noktada olduğunuz,
en önemli gerçeğimiz.
Samimiyet ve içtenlik, kalpleri yumuşatır, merhamet duygumuzu yaşanır hale getirir. Merhamet, insanları birbirine bağlar; kardeşliği güçlendirir. Memleketimizin merhamet neferi
olmamız gerektiğinin farkındalığını hiçbir zaman kaybetmeden çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Gönül bağları
kuracağız, kurduracağız. Bunun için bu çağın hangi yol ve
yöntemlerini kullanmamız gerekiyorsa, onun gereğini yerine
getirmeliyiz.
Ne mutlu ki, bu konuda önemli ilerlemeler kat ediyoruz.
Şubelerimiz gönüllü uygulama modellerini devreye alıyor,
gönüllü merkezleri açıyor, yüzlerce Şenlendirmeler için hazırlıklar yapılıyor…
2030 Kızılay vizyonumuza uygun olarak şubelerimizde peyder pey açılan gönüllü merkezlerimiz; şubelerimizin yardım
dağıtan bir yapıdan toplumsal güçlendirmeyi sağlayacak ve
fiziksel veya toplumsal yaşamla ilgili afetlere maruz kalmadan yapılması gereken eğitimler, farkındalık artırmalar, psikolojik destekler gibi gönüllülerle yapılan uygulamalarımızı
geliştirme yolunda gelişecek ve ilerleyecek. Böylece Kızılayımızın toplumsal dayanıklılık konusundaki kapsayıcılığı, gönüllülerimizle birlikte gerçekleştirilmiş olacak.
Bütün bunların yanı sıra, şube ve temsilciliklerimiz, 2021
yılında ilk kez yıl genelince uygulanacak hedef bazlı bir iş yönetimine geçiyor ve üstelik bu hedefleri kendileri belirliyor.
Bu, aynı zamanda Kızılay genelinde şube ve temsilciliklerimizin örnek çalışmalar ortaya koyduğunun bir kanıtıdır.
Şube ve temsilciliklerimiz açısından pek çok çalışmayı ve yeniliği beraberinde getiren 2021’de birlik ve merhamet duyguları ile memleketimize nice güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. Şimdiden herkese şükranlarımı sunarım.

Çetin kış şartlarının etkisini fazlasıyla hissettirdiği Bitlis’te Kızılay gönüllüleri,
Covid-19 sürecinde büyük bir titizlikle yürüttüğü yardım çalışmalarına devam
ediyor. Yoğun kar yağışlarının yolları kapatmasına rağmen Kızılay Genel Merkezi
tarafından gönderilen kışlık kıyafet ve gıda paketlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara
ulaştıran gönüllüler, şehrin zorlu coğrafyasında yaşayanların yüzünü gülümsetti.
Uzun uğraşlar sonucu Mutki ilçesinin Arpalıseki köyü ile Ozanlı mezrasına ulaştıklarını belirten Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, “Zorlu kış şartlarına rağmen faaliyetlerimiz devam ediyor. Aile ve öğrencilerimize gıda ve kışlık giyim yardımında
bulunduk. Kar yoğun olsa bile ailelere ve vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz.
2021 yılının başından şimdiye kadar 1000 aileye gıda, 1200 öğrencimize de kıyafet ve bot yardımında bulunduk. Amacımız vatandaşımızın mağduriyetini giderip
onları daha yüksek bir refah seviyesine ulaştırmak” dedi. Köylerde yaşayan çocukların eğitimlerinden mahrum kalmamaları için de yoğun çaba sarf ettiklerini
ifade eden Cengiz, “Öğrencilere bot, mont, atkı, bere ve eldiven hediye ettik. Onlar mutlu oldukça biz daha mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.

Çorlu Şubesi’nden geri
dönüşüm malzemeleriyle
sokak hayvanlarına destek
Kızılay Çorlu Şubesi, sokak hayvanları için
bir ilke imza atarak geri dönüşüme gönderilen malzemelerden üretilen mamamatikleri
hayvanların yoğun olduğu noktalara yerleştirdi.
Genç Kızılay Çorlu gönüllüleriyle birlikte
projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, “Kızılay Çorlu Şubesi ve Genç Kızılay Çorlu olarak
geri dönüşüm projemizin parçası olan minik
dostlarımızın mamalarının ıslanmaması ve
daha uzun ömürlü tüketime elverişli olması
için hazırladığımız mamamatiklerimizi Çorlu’nun belirli noktalarına yerleştirdik. Duyarlı
Çorlu halkımızdan ilk etapta Atatürk Meydanı ve Santral Parka konumlandırdığımız mamamatiklerimizi boş bırakmamalarını rica
ederek emeği geçen tüm Genç Kızılay gönüllülerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Hüseyin Can

Genel Sekreter
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Düzce Şubesi’nden bedensel
engelli sporcuya destek

Gönüllülerle
gönüllere
dokunmak
Rahman Kızılkaya

Kızılay Elazığ Şube Başkanı

G
Enzim eksikliği nedeniyle 7 yıl önce omurilik
felci geçirerek bedensel engelli hale gelen
30 yaşındaki Miray Vildan Sakallı, ara verdiği okçuluk sporuna Kızılay Düzce Şubesi’nin tekerlekli sandalye desteğiyle kaldığı
yerden devam ediyor. Miray'ın sandalyesinde
arıza olduğu için spordan mahrum kaldığını
duyunca hemen yardım ettiklerini anlatan
Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın,
“Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz.
İlerleyen süreçte de sporcuların kullanabileceği daha rahat ve donanımlı bir sandalye

temin edeceğiz. Burada bir arkadaşımızın
daha benzer ihtiyacı mevcut. Bu yönde 2 donanımlı sporcu tekerlekli sandalye alımı için
çalışmalarımıza başladık. Bu eksikliği ve ihtiyacı da gidereceğiz.” dedi.
Aracını tamire gönderdiğinde hayatının o
esnada durduğunu aktaran Sporcu Miray
Vildan Sakallı da “Durumu öğrenen Kızılay
yetkilileri benimle iletişime geçti. Spor yapmaya gidemiyordum. Soruna anında çözüm
buldular. Kızılay sayesinde sporumu yapabiliyorum" şeklinde konuştu.

Elazığ Şubesi miniklerin ilk
ders heyecanına ortak oldu

Pandemi nedeniyle aylardır okullarına gidemeyen ve eğitimlerine uzaktan devam eden
miniklerin ilk ders heyecanına Kızılay Elazığ
Şubesi de ortak oldu. Deprem ve pandeminin etkilediği Elazığ’da zorlu bir yıl geride
kalırken, köy okullarında yüz yüze eğitime
geçildi. Miniklerin bu heyecanlı bekleyişi için
merkeze 105 kilometre uzaklıktaki Kovancılar ilçesine bağlı Okçular Köyü ilk ve ortaokulunda tören düzenlendi. Kızılay Elazığ Şu-

besi de okulların yüz yüze eğitime hazır hale
getirilmesi için seferber olurken öğrencilere,
başta çanta olmak üzere kırtasiye malzemeleri hediye etti.
Törene İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk,
Gençlik ve Spor İl Müdürü Albulsamed Eren,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaya ve öğretmenler ile öğrencilerin yanı sıra Kızılay
Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve
Kızılay gönüllüleri de katıldı.
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önüllülük, bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki insanların yaşam kalitesini arttırmak ya da genel olarak
toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak
için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak,
bir toplumsal girişime ya da bir Sivil Toplum Kuruluşu
bünyesindeki etkinliklere destek olmasıdır.
Bir çocuğun başını okşamak, bir yaşlının duasını almak
gibi toplumun her kesimine hitap edecek, elini uzatacak,
yapacağı proje ve etkinliklerle yüreklere dokunmak, gönüllülüğün temelidir.
Gönüllülük, geleneksel yardımlaşma, sosyal hizmetlerin
ulaştırılması ve farklı sivil katılım yolları gibi çok çeşitli
aktiviteleri işaret eder. Gönüllülük özgür irade ile toplumun genelinin iyiliği için yapılan ve maddi menfaatin asıl
harekete geçirici faktör olmadığı bir faaliyettir. En önemlisi, gönüllülük vatandaş olmanın bir ifadesi ve içinde
bulunduğumuz insani ilişkilerin ayrılmaz bir parçasıdır.
Dayanışma, bağlılık ve katılım gibi fikirlerden esinlenen
gönüllülük hem toplumların hem de bireylerin refahına
katkı sağlar.
Değişim önce kendimizden sonra çevreye yansıttıklarımızdan başlayarak çarpan etkisi ile çoğalır. Var olan koşulların daha iyi olabileceği yönünde olan değişime önce
kendimizi adapte etmeliyiz ki bunu etrafımıza yansıtabilelim. Belli bir müddet sonra görüyoruz ki iyi ve güzel olan
her şey bulaşıcı bir hâl alıyor.
Gelin bir de gönüllülük destanı yazan Elazığlı dostlarımızdan öğrenelim gönüllülüğü, birçoğunun hikayesi 24 Ocak
depremiyle başladı. Kimininki ise yerinde oturunca yüreğini rahatsız hissetmiş olmasından dolayı koştu, Kızılay
Elâzığ Şubesi'ne.
24 Ocak depremi sonrası kendi acısını unutup başkalarına
yardım etmek mi dersiniz, günlerce evine gidemeyip çadır
kentte uyuyan gönüllüler mi dersiniz; sokak sokak kapı
kapı gezip günde 3 öğün yemek dağıtanını mı dersiniz?
Evet işte gönülden gelince kapı kapı da dolaşırsınız, sokak
sokak ta. Nerede bir ihtiyaç olursa ‘Kızılaycılara’ rastlamış
olmalısınız Aziz şehrin sokaklarında.
Depremi yavaş yavaş unuttuk derken, dünyayı kasıp kavuran Covid19 salgını ile evlere kapanan, sokağa çıkamayan
halkın yardımına yine ‘gönüllü’ kardeşlerimiz koştular.
Bomboş sokaklarda kırmızı yelekli Kızılaycıları gördük
hep. Yasak günleri yine onlar caddelerde kapı kapı gezdiler
neye ihtiyacı varsa bu halkın, onu giderdiler. Kimi zaman
ekmek dağıttılar, kimi zaman hijyen paketleri dağıttılar,
kimi zamanda gıda kolileri dağıttılar, kimi zamanda minik
yürekleri ısıtacak atkı, bere, eldiven ve kaşkol dağıttılar.
Ramazan ayı oldu, yine durmak nedir bilmediler. Günde
binlerce sahurluk ve iftarlık dağıttı bu koca yürekli ‘gönüllüler’. Kendileri iftar yapmadan önce iftarlık dağıttılar.
Burası Kızılay Elâzığ Şubesi, bu şehirde gönüllülüğün
kalbinin attığı yer. Durmak, yorulmak bilmeden çabalayan ‘gönüllü’ kardeşlerimizin hayatlarının odak noktası
burası. Hep derler ya ‘kara gün dostu Kızılay’ diye; elbette, sadece kara günde değil gönüllüleriyle 365 gün dost;
KIZILAY…
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Hilal-i Ahmer Tarihinde İz Bırakan Kadınlar
Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, faaliyetleriyle döneminin
en önemli yardım derneği olmuştur. Osmanlı toplumunda
yardımlaşmayı sağlayan, sevgi ve şefkat duyguları
uyandırarak toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye
çıkaran kurum, kuruluş özelliklerine uygun olarak cephede
ve cephe gerisinde çalışarak yaralı askerlere, hasta ve
kimsesiz muhtaç durumda olanlara gerekli gözetim ve
bakımı sağlamayı amaçlamıştır. II. Meşrutiyetle beraber
toplum hayatında giderek daha çok etkili olan kadınlar
aracılığıyla Osmanlı Hilâl-i Ahmer Hanımlar Teşkilatı
kurma çalışmaları başlatılmıştır. Bu yeni teşkilatta ilk
vakitler çekimser kalan dönemin önde gelen kadınları birer
birer Hilal-i Ahmer faaliyetlerine katılmaya başlamışlardır.
Başkadınefendi Kâm-res Hanım öncülüğünde kadınlar
arasında bir yardım komisyonu oluşturulmuş daha sonra

SAFİYE HÜSEYİN ELBİ
İlk Türk hemşiredir. Türkiye'de
modern hemşireliğin öncüsü olan
Safiye Hüseyin Elbi, şefkat ve meslek
aşkıyla dopdolu bir kadındı. Hilal-i
Ahmer’in en önemli temsilcilerinden
Dr. Besim Ömer ile çalıştı ve onun
liderliğinde başlayan hemşirelik ve
ebelik eğitimine katılan Elbi, Balkan
ve Çanakkale Savaşları’nda gönüllü
hastabakıcılık yaptı. İstanbullu
hanımların fahri olarak hemşirelik
yapmalarına öncü oldu. Çanakkale
Savaşı’nda gönüllü olarak Reşit Paşa
Hastane Gemisi’nde başhastabakıcı
olarak görev yaptı. Hilal-i Ahmer
Cemiyeti Hanımlar Merkezinin
kurucuları arasında olan Safiye
Hüseyin, Kızılay Sabat Evi’nde
çalıştı. Çanakkale Savaşı’ndaki
hizmetlerinden dolayı kendisine
harp madalyası verildi. Hemşirelik
mesleğine tutkuyla bağlı Safiye
Hüseyin Elbi, Florence Nightingale
madalyası ve Kızılay Onur belgesi
almış, Hilal-i Ahmer’in binlerce
kahramanından biridir...

da 20 Mart 1912 tarihinde “Osmanlı Hilâl-i Ahmer
Hanımlar Merkezi” kurulmuştur. Hanımlar Merkezinin
faaliyetleri sadece İstanbul’la sınırlı kalmamış, I. Dünya
Savaşı sırasında Trabzon, Eskişehir, Aydın ve Halep’te;
Kurtuluş Savaşı sırasında ise Konya, Kastamonu, Ankara,
Kayseri, Zonguldak'ta Hanımlar Merkezi teşkil edilmiştir.
Hanımlar Merkezi; Balkan Savaşları, I Dünya Savaşı ve
Kurtuluş Savaşı sırasında Hilâl-i Ahmer yararına ianat
toplamanın yanı sıra çamaşır dikimi ve çiçek satışı gibi
faaliyetlerde bulunmuşlardır. Hanımlar bu dönemlerde
kurulan hastanelerde hastabakıcılık gibi önemli vazifeleri de
ifa etmişlerdir.
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Hilal-i Ahmer
Cemiyeti’ne iz bırakan kadınların bazılarını tanıtmaya
çalıştık.

SAFİYE ALİ HANIM

Osmanlıda kadınların tıp
okumasına izin verilmemesi
üzerine Almanya’nın Würzburg
Üniversitesi Tıp Fakültesine
gönderildi. Anne -çocuk sağlığı
üzerinde uzmanlaştı. Hilal-i
Ahmer Hanımlar Merkezi Küçük
Çocuklar Muayenehanesini
kurdu. Himaye-i Etfal Cemiyeti
bünyesinde Anneler Birliği’ni
kurdu. Amerikan Kız Koleji
Tıp Fakültesi’nde ders vermeye
başladı, böylece ilk Müslüman
kadın öğretim üyesi oldu...

FATMA SEHER HANIM
(KARA FATMA)

HALİDE EDİP ADIVAR

Kurtuluş savaşı yıllarında Hilal-i
Ahmer’de hastabakıcı olarak
çalışan Halide Edip Adıvar,
Kızılay’ın Ankara Hanımlar
Merkezinde ve Eskişehir’deki
merkezinde görev aldı. Sakarya
Savaşı’nda kendi isteğiyle cephede
görev almak isteyen Halide
Edip’e onbaşı unvanı verildi.
Kurtuluş Savaşının ölüm kalım
günlerinde Hilal-i Ahmer Kadın
Kolları toplantılarında konuşmalar
yaparak seferberliğe katılma
çağrısında bulunmuş ve bağış
toplanmasını sağlamıştır. Halide
Edip, Teali-i Nisvan Cemiyeti’ni
kurarak edebiyat, siyaset ve eğitim
gibi pek çok alanda Türk kadınının
sesi olmuştur. Hilal-i Ahmer’in
tüm çalışmalarına fedakârca
katılan Halide Edip, Milli
Mücadelenin ve Hilal-i Ahmer’in
önemli kahramanından biridir...

Fatma Seher Hanım, devletin
kendisine bağladığı üsteğmenlik
maaşının tek kuruşuna
bile dokunmadan Kızılay’a
bağışlamıştır. Sivas Kongresi
sırasında Mustafa Kemal Paşa ile
görüşerek savaşa katılmak için
izin isteyen Fatma Seher Hanım,
“Kara” lakabını da, üsteğmen
rütbesini de Mustafa Kemal’den
alır. Aşçılık, hastabakıcılık,
hemşirelik gibi pek çok görevin
yanında İstiklal Harbi’nde 300
kişilik birliği komuta etmiştir...

SELMA RIZA FERACELİ

Hilâl-İ Ahmer Hanımlar
Merkezinin beş̧ yıl genel
sekreterliğini yapmıştır.
Sorbonne'da okuyan ilk Türk kızı.
Yazdığı yazıları ve kız çocuklarının
eğitimi ile ilgili gerçekleştirdiği
sosyal faaliyetleriyle kadın
aydınlanmasının öncü̈ isimlerinden
biridir...

FATMA ALİYE HANIM

Fatma Aliye Hanım Hilal-i Ahmer’in
ilk kadın üyesi… Türk edebiyatının ve
İslam coğrafyasının ilk kadın romancısı
olarak bilinen Fatma Aliye’yi hepimiz 50
Türk Lirası’nın arka yüzündeki resmiyle
tanıyoruz. Hilal-i Ahmer Hanımlar Genel
Merkez Heyeti’ni kurarak “katibe” olarak
görev yapan romancımız, cephede ve cephe
gerisindeki çalışmalara destek vermiş, Hilal-i
Ahmer’in binlerce kahramanından biridir…

POSTASI

ŞAİRE NİGAR HANIM

19. yüzyıl Türk kadın şairelerinden
Nigar Hanım, Hilal-i Ahmer
Cemiyeti yararına satılan
kartpostallara şiirler yazdı.
Çocuk yaşında iken şiir yazmaya
başlayan Nigar hanım, Fransızcayı
ve Fransız edebiyatını çok iyi
bilmekteydi…
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İHSAN RAİF HANIM

Balkan Savaşı sırasında Hilal-i
Ahmer Cemiyeti'nde gönüllü
hemşirelik yapmış olan İhsan Raif
Hanım, hece veznini kullanan ilk
kadın şairlerimizdendir. Hilal-i
Ahmer için yazdığı şiirlere bu
deneyimleri yansımıştır...

ŞUBE HABERLERİ

Gürpınar Temsilciliği'nden
750 çocuğa kıyafet yardımı

Yaşlılar bizim en
kıymetlilerimizdir
Hüseyin Üzülmez

Kızılay Konya Şube Başkanı

Y
Kızılay Gürpınar Temsilciliği “Daima iyilik
yolunda bir Gürpınar için” sloganıyla çıktığı
yardım kampanyasında bir yıl içerisinde yaklaşık 750 çocuğa kıyafet yardımında bulunurken, çocukların daha iyi şartlarda eğitim
almalarını sağlayabilmek adına köy okullarında da bakım ve onarım çalışması yaptı.
Gürpınar Temsilciliği ilçeye 70 kilometre
uzaklıkta bulunan Üzengi Mahallesi’nde 35
dezavantajlı çocuğa kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. İyilik hareketini daha geniş
kitlelere ulaştırmak için canla başla çalıştık-

larını belirten Kızılay Gürpınar Koordinatörü
Celal Atan, "Gitmediğimiz görmediğimiz köy
bizim değildir. Gideceğiz, göreceğiz ve gönüllülerimizle beraber Kızılay'ın merhamet elini
bütün ihtiyaç sahibi kesimlere ulaştıracağız.
"Daima iyilik yolunda" sloganıyla yola çıktığımız ilk günden bu yana yaklaşık 750 çocuğa
kıyafet yardımında bulunduk, bulunmaya da
devam edeceğiz. Yüz ölçümü bakımından
Türkiye'nin en büyük ilçesinde kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Kızılay Kadirli Şubesi minik
öğrencilerin yüzünü güldürdü

Kızılay gönüllüleri dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay Kadirli Şubesi
Gönüllüleri, Osmaniye’nin Kadirli ilçesine
bağlı Hardallık Köyü İlköğretim Okulu içerisinde bulunan tüm sınıf ve koridorları boyayarak öğrenciler için hazır hâle getirdi.
Gönüllülerle boyama çalışmasına katılan
Kızılay Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer
özellikle kötü durumda olan köy okullarında onarım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini

belirterek, “Gönüllülerimiz köye gidip okulu
incelediler ve sonrasında boyama çalışması
yaptık. Dönem dönem okul boyamaları, okuma salonlarının oluşturulması ve kütüphane
kurulması gibi çalışmalarımız devam ediyor”
diye konuştu.
Onarım çalışmalarının ardından Hardallık
İlköğretim Okulu Müdürü Harun Bülbül ve
köy muhtarı Şenol Şahin, Şube Başkanı Zafer Biçer ile ekibine teşekkürlerini iletti.
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eryüzünün halifesi olan insan, birçok varlığın
kendisine hizmet ettiği, kâinatta yaratılmışların özü/göz bebeğidir. Doğumla başlayan hayat
çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinden geçip ölümle sonsuzluğa bürünür. Bu dönemler
içerisinde yaşlılık son noktadır.
Yaşlıların toplum içindeki konumlarını medeniyetimizdeki
duyarlılıkla değerlendirdiğimizde onlara bir çocuktan daha
fazla itina göstermemiz gerekir. Buna göre yaşlıların incelmiş duyguları rencide edilmemeli, onların hayır duaları
alınmalıdır. Ayrıca, pîr-i fânilerin varlığının, rızkımızın genişlemesine vesile olduğu, bela ve musibetlere karşı birer
paratoner vazifesi gördüğü de unutulmamalıdır.
Yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanıp, onlara ilgi, sevgi,
saygı ve hürmet gösterilmesi inancımızın amir hükmüdür.
“Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.”
“Herhangi bir genç, bir kimseye yaşlı olduğu için ikramda bulunursa, Allah o gence, yaşlılığında kendisine ikramda bulunacak birini
nasip eder.”
“Güçsüz ve düşkünleri araştırıp bana getirin (ihtiyaçlarını karşılayayım). Çünkü siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım
görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz." (Tirmizi)
Toplumumuzun hafızaları olan yaşlıları baş tacı etmek boyun borcumuzdur. 18 ile 24 Mart tarihleri arasında “Yaşlılar Haftası“ olarak kutlanmaktadır. Bu önemli günde
geçmişimiz ile bugünümüz arasında mukaddes bağlar kuran, kültürümüzü sosyal birikimlerimizi gelecek kuşaklara
taşımamızı sağlayan yaşlılarımızı hatırlamamız için güzel
bir fırsattır. Her zaman yaşlılara saygı göstermek ve onları
toplumla bütünleştirmek her vatandaşın minnet borcu olmalıdır. Tabii bu borç ödeme bir hafta ile sınırlandırılmadan 52 iki hafta devam etmelidir.
Yaşlılara hak ettikleri değeri vermek sadece devletimizin
sorumluluğunda değildir. Büyüklerimize yardımcı olmak,
ihtiyaçlarını gidermek, onların gönüllerini hoşnut tutmak
durumundayız. Bu hepimiz için milli bir görevdir.
Diyoruz ki: Yaşlılar bizim en kıymetlilerimizdir! Yaşlıların
huzuru bizden soruluyor! Genç nesil ve yaşlı nesil el ele
gönül gönüle! Paylaşmak her yaşta güzeldir! Sevmek ve
sevilmek her yaşta lazımdır! Yaşlılarımız toplumda manevi değerlerin yaşanmasında ve yaşatılmasında en kıymetli
değerlerimizdir. Yaşlılara hürmet edilmesi toplumda ahlaki yapının oluşmasını ve gelişmesini sağlar. Yaşlılar tecrübeleriyle gençlere örnek olur. Onlara yol gösterir. Sosyal
hayatımızda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma değerlerini en iyi yaşlılardan öğreniriz. Çünkü onlar nesiller
arasında bilgi ve birikimin aktarıcıları ve öğreticileri olarak
vazife alırlar.
Kızılay insanı, ihtiyarlık çağının özellikleri hakkında bilgilendirmekten çok, metafizik amaçlar doğrultusunda yönlendirmeyi, ihtiyarlık çağını yaşayan insanlar için kişilik
yapılarına, beklentilerine uygun ortamı hazırlamayı amaç
edinir. Unutmayalım ki, yaşlıların güneşe olduğu kadar,
sevgiye de ihtiyaçları vardır.
Huzur ve bereket arzulayanlar, yaşlılarını korumalı, onların
dua ve gönüllerini kazanmak için gayret içinde olmalıdır.
Şu meşhur kıssayı da aklımızdan çıkarmayalım: Yaşlı babasını bir sepete koyup uçurumdan aşağı atmak isteyen oğluna, ihtiyar baba: “Oğlum beni at ama sepeti atma. Vakti
gelince oğlun da seni sepetle atacak. Bari ikinci bir sepet
parası vermeyesin” der.

POSTASI

Kızılay'ın topluma sunduğu sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi
ve geliştirilmesi vizyonu ile çıtığımız yolda;
üç hastane ve iki tıp merkezimizde bilgili, güler yüzlü, özveri ile çalışan kadromuzla
kaliteden ödün vermeden, sürekli iyileşen ve gelişen bir sağlık hizmeti sunmak hedefiyle çalışıyoruz.
Türkiye'nin dört bir yanında sağlıklı bir toplum temennisiyle gece gündüz demeden fedakârca çalışan,
emeğini ve hayatını insan sağlığına adayan

hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlarız.

