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Gönüllülük ve insani eyleme katkısı
İnsani eylemin yedi temel prensibinden biri olan gönüllü hizmet ilkesi, bu
eylemin karşılık beklemeksizin yapılan, içsel bir motivasyonun ürünü olduğuna işaret ediyor. Dünyanın dörtbir yanındaki Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri de bu çerçevede insani faaliyetlerine gönüllüleri dahil ederek profesyonel
çalışmalarına ilave güç katıyor. Bugün dünyanın en büyük insani ağı olan
Kızılhaç-Kızılay Hareketi’nin 12 milyondan fazla gönüllüsü var. Harekete
güç katan gönüllüler kimi zaman karşımıza bir ulusal dernek üyesi, kimi de
kan bağışçısı, kimi zaman da afet alanında insani yardım dağıtırken çıkabiliyor. Bu örnekleri iyiliğe katkı türlerinin sayısı kadar çoğaltmak mümkün.
Kızılay’ın gönüllülük tarihine göz attığımızda kurulduğu 1868 yılından bu
yana gönüllü hizmet prensibinin izlerini görmek mümkün. Cephede gönüllü olarak hasta ve yaralı askerlerin bakımıyla ilgilenen Hilal-i Ahmer sağlıkçılarından, İstanbul sokaklarında çiçek satarak Cemiyet’e gelir toplayan
Hilal-i Ahmer kadınlarına kadar her kesimden ve yaştan gönüllülerinin
destekleriyle geleceğe yürüdü Kızılayımız. Bugün ülkemizin her köşesinde
“haydi” deyince hiçbir karşılık beklemeden seferber olan 125 binden fazla
iyi yürek yanımızda. “Kan stoklarımız tükeniyor” dediğimizde kan birimlerimize akın eden milyonlar bizimle. 2020 yılı boyunca, salgın ve sokağa
çıkma kısıtlamaları sebebiyle dünyanın evlere kapandığı süreçte gönüllülerimizle sahada halkımızın ihtiyaçlarını giderdik. Yaşağımız afetlerde 105 bin
gönüllümüz Kızılay ve insanlık adına seferber oldu.
Nihayet geldiğimiz aşamada toplumsal mukavemeti artırmayı hedefleyen
tüm kurumlar gönüllü hizmete yaslanıyor. Öyle ki birçok temel hizmeti gönüllülerin desteği olmadan yürütmek oldukça zor. Ortalama 20 gönüllünün
kuruma katkısı bir ücretli çalışanın katkısı ile aynı düzeyde değer katabiliyor. Bu açıdan bakıldığında gönüllü hizmet bu alanda istihdam edilen ücretli işgücünü de ikame edecek değere denk düşüyor.
Tüm bu somut faydalar yanında gönüllü hizmetler yoluyla üretilen değerler
zinciri, toplumsal zihin sağlığına olumlu katkılar sunuyor; gönüllülerimizin
sağduyusunu, vicdanını, toplumsal duyarlılığını geliştirirken kurumumuza
ve toplumumuza da değer katıyor. Gönül ehli bir coğrafya olan Anadolumuzda toplumsal zorluklar karşısında seferberlik ve dayanışmanın bu denli
canlı ve hızlı olması Türk toplumunun genlerinde gönüllü hizmet ruhunun
bulunduğunu gösteriyor. Kızılay, toplumumuzdaki bu potansiyeli gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarına durmaksızın devam ediyor.
Gönüllü yönetimimizi ülke sathına yayılan teşkilatımızla yürütüyoruz. Bu
ay yayına aldığımız gonulluol.org ile dijitalde de yeni gönüllülere ulaşmağa, bize el veren dostlarımızla bu platform üzerinden hemhâl olmağa niyet
ettik. Bir çevrimiçi gönüllülük platformu olan gonulluol.org, Kızılay bünyesindeki şubelerimiz, teşkilatlarımız, genel müdürlük birimlerimizin tüm gönüllü süreçlerini yürüteceği bir dijital sistem olduğu gibi, aynı zamanda bir
sosyal ağ işlevi görüyor. Gönüllülerimizin ücretsiz eğitimler alacağı, kendini
geliştireceği, gönüllü deneyimlerini paylaşacağı, gönüllü görevlere katılacağı
imkanlar sunan platformumuzun zamanla ülkemizin ulusal gönüllülük faaliyetlerinin yönetildiği bir mecra olmasını hedefliyoruz.
Bu vesileyle, yeni gönüllü yönetimi sistemimizin hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Gönüllülerimizin de katkılarıyla insani eylemlerimizi güçlendirerek daha fazla ihtiyaç sahibine yardım eli uzatmak için bu platformu geliştirmeye devam edeceğiz. Her bir Kızılaycı’nın gönüllülük noktasında bir
farkındalığa sahip olması ve bu anlayışla faaliyetlerinde gönüllü hizmetlerin
katma değerini her zaman aklının bir köşesinde bulundurması gerekiyor.
Bundan sonra bize düşen, gönüllülerimizi insani eylemin işleyişine katıp
ulusal bir iyilik hareketi başlatmak ve toplumsal mukavemeti tesis için çabalamak olacak. Yolumuz uzun ve çetin. Rabbimizden muvaffakiyetler diliyoruz.

Dr. KEREM KINIK
Genel Başkan
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2020 Dünya Afet Raporu yayımlandı
Her yıl IFRC (Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Dernekleri Federasyonu) tarafından
paylaşılan Dünya Afet Raporu’nun yenisi,
17 Kasım’da Cenevre’deki tanıtım
ile kamuoyuyla paylaşıldı. Raporu
değerlendiren IFRC Başkan Yardımcısı
Dr. Kerem Kınık, 2020’nin altı ayında
meydana gelen 100'den fazla afetten, 50
milyondan fazla insanin etkilendiğini belirtti.

T

ürk Kızılay’ın da verdiği önemli destek ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından hazırlanan 2020 Dünya Afet
Raporu, Cenevre’de gerçekleştirilen bir toplantıda kamuoyu ile paylaşıldı.
Tüm dünya COVID-19 salgını ile mücadele ederken geçen yıla kıyasla küresel
olarak daha büyük afetlerin yaşandığına dikkat çekilen raporda, iklim değişikliği, dünyada artan afet sayısı, afetlere müdahale maliyetinin artması, beşeri
afetler, COVID-19 salgını, afetlere hazır toplumlar, afet müdahale hacmini geliştirmek için bağış geliştirme kanalları ve harekete geçmek için atılacak adımlara yer verildi.

Türk Kızılay’a 5 Felis Ödülü
Reklam ve pazarlama endüstrisindeki önemli işleri
ödüllendiren Felis Ödülleri’nin 2020 sonuçları belli
oldu. Türk Kızılay, “Kan Dostum” projesi ve “Hilal-i
Ahmer Hastanesi’nde Bir Binbaşı” reklam filmiyle
Felis ve başarı ödüllerine layık görüldü.
Kızılay, tüm Türkiye’de kan bağışı konusunda büyük
bir farkındalık yaratan “Kan Dostum” projesi ve Atatürk’ün Hilal-i Ahmer Hastanesi’ndeki tedavisinin
canlandırıldığı reklam filmi ile 2020 Felis Ödülleri’nde, Film ve Entegre Kampanyalar Bölümleri,
Sağlık İletişimi Bölümü ve Sosyal Sorumluluk ve
Sürdürülebilirlik Bölümü olmak üzere üç farklı dalda ödüle layık görüldü.
Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu her
fırsatta belirten ve vatandaşlara çağrıda bulunmak
için “Sensiz Olmaz Kan Dostum” sloganıyla Kan
Dostum projesini başlatan Türk Kızılay, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü ve Kızılay Haftası'na özel, Trablusgarp Savaşı döneminde binbaşı
olan ve yaralanan Atatürk’ün Hilal-i Ahmer Hastanesi’ndeki tedavisinin canlandırıldığı reklam filmi
ile de büyük bir takdir toplamıştı.

SALGINDAN DAHA BÜYÜK BİR FELAKET: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Raporda şu görüşlere yer verildi: “COVID-19 salgını, dünyamızın küresel bir kriz
karşısında ne kadar kırılgan olduğunu gözönüne sererken, geçtiğimiz son yirmi ila otuz yıldır büyüyen başka bir felaketi göz ardı etmememiz gerektiğinin
habercisi. İklim değişikliğine bağlı küresel ısınma, her yıl hayatları ve geçim
kaynaklarını yok ediyor, doğal kaynakların kaybına sebep oluyor, gıda güvensizliği, doğrudan ve dolaylı sağlık etkileri ve yerinden edilme gibi ağır sonuçlar
doğuruyor. Son on yılda, 2 bin 355 iklim kaynaklı aşırı hava felaketinin yaşanması, doğal tehlikelerin tetiklediği tüm afetlerin % 83'ünün sel, fırtına ve sıcak
hava dalgaları gibi hava ve iklimle ilgili şiddetli olaylardan kaynaklanması, hava
ve iklimle ilişkili afetlerin son on yılda 410 binden fazla insanın hayatına mal
olması ve dünya çapında 1,7 milyar insanı etkilemesi felaketin boyutunu gösteriyor. İklim değişikliğinin tetiklediği afetlerden etkilenen insanların dünyanın
en yoksul ülkelerinde olması, iklim değişikliğinin COVID-19'un kontrol altına
alınmasını bekleyemeyeceğini gözler önüne seriyor.”
COVID-19 salgınıyla mücadele ederken iklim değişikliğinin sebep olduğu küresel ısınma kaynaklı afetlerin gözardı edilmemesi gerektiğinin altı çizilen raporda, gelecek yıllarda daha büyük sorunlarla karşılaşmamak adına şimdiden
önlem alınması gerektiği vurgulandı.
DR. KINIK: DÜNYA ÇOK KIRILGAN

Türk Kızılay’dan “Engelsiz
Kulüp” Projesi

Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık, 2020
Dünya Afet Raporu'nu değerlendirdi. Covid-19 salgınının zaten çok kırılgan olan
ülke ve toplulukların daha da kırılgan hala gelmesine neden olduğunu belirten
Dr. Kerem Kınık, “Pandemi bize dünyamızın küresel bir kriz karşısında ne denli
çaresiz kalabileceğini gösterdi. Pandemi milyonlarca insanın işini kaybetmesini ve insani yardım kuruluşlarına bağımlı hale gelmesine neden oldu. Ancak
pandemiden daha büyük bir kriz her geçen gün büyüyor. Bu da küresel ısınma.
2020 yılının ilk altı ayında 100’den fazla afet meydana geldi ve bunun çok çok
büyük bir bölümü iklim değişikliği kaynaklı. Bu oran her geçen yıl artıyor. Küresel olarak buna karşı ortak bir eylem gerçekleştirilemezse gezegenimizi çok
zor yıllar bekliyor” diye konuştu.

Engelli bireylerin yürütülen faaliyetlere gönüllü katılımını sağlayarak yardım
süreçlerinde fiilen görev almasını hedefleyen Türk Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde başlatacağı “Engelsiz Kulüp” projesi ile engelli bireylerin, hayata eşit şartlarda tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını amaçlıyor.
Engelli bireylerin yürütülen faaliyetlere gönüllü katılımını sağlayarak yardım
süreçlerinde faal görev almasını hedefleyen Kızılay, “Engelsiz Kulüp” projesini
başlatarak engelli bireylerin, hayatın her alanına eşit şartlarda tam ve etkin
katılımlarını sağlayacak. Şubelerde kurulacak Engelsiz Kulüplerin başkanları
ile üyeleri ve gönüllüleri de engelli bireylerden oluşturularak engelli bireylerin
şubelere üye veya gönüllü olmaları için çalışmalar yürütülecek. Engelsiz Kulüp
üyeleri, Barınma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde kalan vatandaşlara, engelli
bireylere ve ailelerine Kızılaycılık eğitimlerinin verilmesini sağlamakla birlikte
afetzedeler, yaşlılar, hasta ve hasta yakınları, cezaevinde kalanlar ile yetim ve
öksüzler gibi dezavantajlı gruplara yönelik psikososyal destek verilmesini sağlayacak.

RAPOR TÜRKİYE’DE DE TARTIŞILDI
IFRC’nin raporu yayımlamasının ardından destekçiler arasında yer alan Türk
Kızılay da gerçekleştirdiği canlı yayın ile raporu Türkiye özelinde tartıştı. Uzun
yıllardır afetlerle mücadele eden ve afet müdahale konusunda ciddi adımlar
atan Türk Kızılay, konuk ettiği isimlerle iklim değişikliğine bağlı küresel afetleri
ve alınabilecek önlemleri Türkiye özelinde masaya yatırdı.
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Kızılay Türkiye’yi “Gönüllülük”
çatısında toplanmaya çağırıyor
Türk Kızılay, gelenekselleşen “Kızılay
Söyleşileri” serisini, dünyada 5 Aralık’ta
kutlanan “Dünya Gönüllüler Günü Özel
Oturumu” ile gerçekleştirdi.

T

oplumsal dayanışmayı artırmak üzere, gönüllülük, insani yardım gibi
alanlarda yürüttüğü farkındalık çalışmalarıyla tüm Türkiye’de yüzbinlerce kişiyi gönüllük çalışmalarına teşvik eden Türk Kızılay, geleneksel
“Kızılay Söyleşileri” serisini çevrimiçi düzenlenen “Dünya Gönüllüler Günü”
teması ile gerçekleştirdi.
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN, GENÇLERİ KIZILAY
GÖNÜLLÜSÜ OLMAYA DAVET ETTİ
Siyaset, akademi ve sivil toplum dünyasından çok sayıda ismin bir araya
geldiği buluşmaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin
Altun video mesajla katıldı. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle insani yardım alanında dünyanın en önde gelen
ülkeleri arasına girdiğini belirten Altun "Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın mazlum halkları nezdinde bir umut sembolüne dönüştüren Türk Kızılay ailesine
teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. İlkyardım eğitiminden afet yönetimine ve
psikolojik desteğe kadar birçok alanda Kızılay gönüllülerinin, Türkiye'nin her
yerinde çok önemli işlere imza attığını söyleyen İletişim Başkanı Altun, gençleri Kızılay gönüllüsü olmaya davet etti.

Kızılay ilk bilimsel Maden
Suyu Kongresi'ni Düzenledi

“KIZILAY’I 152 YILLIK BİR ÇINARI
GÖNÜLLÜLÜKLE BÜYÜTEN İNSANLAR KURDU”
Türk Kızılay Genel Başkanı ve IFRC Genel Başkan Yardımcısı Dr. Kerem Kınık programın açılışında gönüllülüğün önemini anlattı: “Gönüllülükte rütbe
olmaz, herkes aynı seviyededir. Gönül dediğimiz kavram, bizim değerlerimizden çıkmış bir kavramdır. Gönüllü olmak, bir işi gönüllü yapmak, üstümüze vazife olmayan işlere karışarak yapmak, yapmadığımızda kimsenin bizi
mesul tutmayacağı ama yaptığımızda yüceleceğimiz işleri yapmaktır” dedi.
Kızılay’ın 152 yıllık bir çınarı gönüllülükle kuran ve büyüten insanların kurduğu bir kuruluş olduğunu kaydeden Kınık, “Biz iyi insanları, iyilik için yola
çıkmış insanları dünyayı daha iyi, daha yaşanabilir bir yer haline getirmeye
çalışmak, dünyadaki acıları hafifletmek, büyük bir güç olduğumuzu birbirimize anlatmak, gururlanmak, cesaretlendirmek için çalışan insanları bir
araya getirmek ve yeni bir platformu anlatmak için buradayız” diye konuştu.

Türk Kızılay İçecek Grubu'nun katkılarıyla, Kızılay Akademi ile Yıldız Teknik
Üniversitesi tarafından e-kongre yöntemiyle Ulusal Maden Suyu Kongresi
düzenlendi. İki gün süren kongrede maden suyunun bileşimi ve insan
sağlığına etkileri konusunda dünya genelinde bilimsel araştırmalar ve klinik
çalışmalar ele alındı.
Kurtuluş Savaşı sırasında Afyonkarahisar’da böbreklerinden rahatsızlanınca
Gazlı Göl'den getirilen maden suyunu içerek sağlığına kavuşan Ulu Önder
Atatürk’ün, bizzat sermayesini vererek Afyonkarahisar Gazlıgöl beldesinde
kurulmasını sağladığı maden suyu fabrikasının 17 Ekim 1926 tarihinde
gelir getirmesi amacıyla bağışlamasının ardından Türk Kızılay, 92 yıldır bu
emaneti hakkıyla korumaya devam ediyor. Gün geçtikçe yeni faydaları ortaya
çıkan maden suyu, şifalı etkisi ve insan sağlığına katkılarıyla önemli bir
konuma sahip.
Halihazırda Afyonkarahisar’da bulunan dört üretim bandı ve Erzincan’da yeni
açılan fabrikasıyla hem sağlığa hem yardımlaşmaya katkı sağlayan, içilen
her maden suyunun gelirini afetzedeler için çadır, battaniye, gıda maddeleri
alımında kullanan Türk Kızılay; Kızılay İçecek Grubu, Kızılay Akademi ve
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin işbirliği ile e-kongre yöntemiyle düzenlenen
Ulusal Maden Suyu Kongresi’nde Türkiye’nin madensularını her boyutuyla
ele aldı.
Açılış konuşmasında Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a, Yıldız
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi
Kimya Metalürji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sağdıç ve maden suları
konusunda uzman birbirinden değerli konuklar eşlik etti.

DAHA YAŞANILIR BİR DÜNYA İÇİN www.gonulluol.org
Türk Kızılay gönüllülük faaliyetlerinin yeni bir platformla bambaşka bir boyut
kazanacağını belirten Kınık, gönüllüleri ortak bir platformda buluşturmak,
onlarla yeni projeler geliştirmek ve gönüllülerin çabalarıyla daha iyi, daha
yaşanabilir bir dünya oluşturmak amacıyla www.gonulluol.org adlı çevrimiçi
gönüllülük platformunu kurduklarını söyledi. Kızılay birimlerinin tüm gönüllü
süreçlerini yöneteceği bu dijital sistemin aynı zamanda sosyal iletişim ağı
işlevi de göreceğini belirtti.
Sunuculuğunu Oylum Talu’nun yaptığı “Kızılay Söyleşileri”nin ilk oturumunda
Kızılay Genel Başkan Danışmanı Barbaros Ceylan, AÇSB İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Yusuf Adıgüzel, Kızılay Yönetişim Ofisi Başkanı Kamile Canbay, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Yard. Doç. Dr Murat Şentürk gönüllülüğün
tarihi ve önemine dair önemli bilgiler paylaştılar.
İkinci oturumda ise Genç Kızılay Başkanı Emre Koç, Kızılay Urla Temsilcisi Nurgül Saltık, GZT Şef Editörü Nazif Menteş ve Genç Kızılay Gönüllüsü
Ceyda Nur Akay, Kızılay çalışmalarına ve gönüllülüğe dair tecrübelerini anlattılar.
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Türk Kızılay’dan Kan Bağışı Çağrısı
Kış mevsiminin başlamasıyla kan bağışlarının ciddi düşüşü sebebiyle, Türk Kızılay Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Kızılaycılar binlerce
fidan dikerek türkiye'nin
geleceğine nefes oldu

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların
şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay, kış aylarının gelmesi ve sokağa çıkma
kısıtlamasının da etkisiyle düşen kan bağışlarına ve azalan kan stoklarına
dikkat çekerek tüm vatandaşlara kan bağışlamaları için çağrıda bulundu.
“ULUSAL KAN STOKLARIMIZ AZALDI”
Her yıl 11 Kasım’da çeşitli etkinliklerle kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü,
bu yıl da birçok şehirde ağaçlandırma etkinliklerine sahne oldu. Yıl boyunca,
Türkiye’nin pek çok noktasında çıkan yangınların geride bıraktığı etkiyi
silmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla
şube, temsilcilikler, kadın ve gençlik teşkilatları ve gönüllüleriyle harekete
geçen Türk Kızılay, “Geleceğe Nefes Projesi” kapsamında 81 ilde eş zamanlı
fidan dikimi ve ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirdi.
Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da yangınlarla mücadele
eden Kastamonu’da gerçekleşen yeşillendirme ve fidan dikimi faaliyetine
katılanlar arasındaydı. Kastamonu’nun Merkez ilçesine bağlı Konukça
Köyü’ndeki faaliyete katılan Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan,
şube personelleri, kadın ve gençlik teşkilatı ile 60 Kızılay gönüllüsü geleceğe
nefes oldu. Kızılay, 5 bin adedi Kastamonu’da olmak üzere Türkiye genelinde
binlerce fidan dikimi gerçekleştirdi.
Yakın zamanda Hatay’da meydana gelen yangın sonucu zarar gören
alanları yeniden canlandırmak için harekete geçen Türk Kızılay Hatay
Şube Başkanlığı da, Kızılaykart Programları Koordinatörlüğü, Çocuk
Programları Koordinatörlüğü, Toplum Merkezleri Koordinatörlüğü, Ülke
Alan Koordinatörlüğü ve gönüllüler ile Karaçay mevkii başta olmak üzere
belirlenen alanlara yüzlerce fidan dikti.

Salgının başından bu yana vatandaşların kan bağış merkezlerine gelmekten
çekinmesi kan bağışlarının ciddi miktarda azalmasına sebep oldu. Kanın
acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu her fırsatta dile getiren Türk Kızılay
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ulusal kan stoklarımız azaldı. Pandemi nedeni ile artan kan ve plazma
ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışı almamız gerekiyor. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi kan bağışına davet ediyoruz” ifadesini
kullandı.
HAFTA SONU KAN BAĞIŞI KISITLAMAYA DÂHİL DEĞİL
Kan bağış merkezlerinin son derece hijyenik ortamlar olmasının yanı sıra
maske ve sosyal mesafe kurallarına her zaman uyulduğunu belirten Genel
Başkan Kınık, hafta içi kan bağışlayamayan vatandaşların hafta sonu kısıtlamaya dâhil olmadan bağışta bulunabileceklerini ifade etti. Kınık, vatandaşların Türk Kızılay’ın www.kanver.org sitesinden kan bağışı için alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile hafta sonları sokağa
çıkma kısıtlamasına takılmadan kan bağışı birimlerine gidebileceklerini
vurguladı.

Türk Kızılay 750 Gönüllü ile Hijyen Seti dağıttı
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen
şiddetli depremin 9. gününde Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, salgın riskinin devam ettiği konusunda depremzedelerde farkındalık oluşturmak amacıyla
750 gönüllünün katılımıyla 10 bin adet hijyen seti dağıttı.
Türk Kızılay, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30
Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde
evleri yıkılan ya da hasar gören afetzedelere, 750 Kızılay
gönüllüsünün katılımıyla büyük bir hijyen seti dağıtımı
düzenledi. Buca'da bulunan İzmir Bölge Afet Yönetim
Müdürlüğü’nde İzmir’in 140 farklı noktasındaki dağıtımda görev alan gönüllülerle bir araya gelen Türk Kı-

zılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, afetten etkilenenlerin başlarını güvenle sokacağı bir eve kavuşana kadar
yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti.
COVID-19 salgınının, tehdit olarak dolaşmaya devam
ettiğinin altını çizen Kınık, “Afetin oluşturmuş olduğu
atmosferde zaman zaman salgınla ilgili tedbirler unutulabiliyor. Bugün hep beraber İzmir’deki vatandaşlara
pandemi riskinin devam ettiğini hatırlatacağız. Acımıza
acı katılmaması, sırtımızdaki yüklerin artmaması için
Sağlık Bakanlığı’mızın tavsiye etmiş olduğu tedbirlere
harfiyen uyulması gerektiğini anlatacağız" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay ilk
andan itibaren İzmirlilerin yanındaydı
Canlı yayında açıklamalarda
bulunan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay’ın
İzmir’de depremzedeler için
yürüttüğü yardım faaliyetlerini
de kamuoyuna aktardı.
İzmir’deki depremin henüz ilk dakikalarından
itibaren koordineli şekilde hareket ederek yıkımın sebep olduğu mağduriyeti en aza indirmeye
çalışan Türk Kızılay, afet uzmanları, gönüllüleri
ve şubeleriyle birlikte depremzedelere yapılan
yardımı her geçen gün arttırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri
kapsamında alınacak kısıtlamalara ilişkin canlı
yayında yaptığı açıklamada Kızılay’ın depremzedelere yardımına da değindi.
Kızılay’ın afetzedeler için yürüttüğü yardım faaliyetlerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kızılayımız her zaman olduğu gibi yine tüm imkânları, personeli ve gönüllüleriyle ilk andan itibaren
İzmirlilerin yanındaydı. Bugüne kadar İzmir’de
700 bin öğün sıcak yemek, bir o kadar da içecek
ve ikram malzemesi dağıtıldı” dedi.

Gönüllümüz depremzedelere yardımda engel tanımadı
Kızılay Ankara Şube Engelliler Birim Sorumlusu
Ayhan Metin, ortopedik engeline rağmen İzmir’deki
depremzedelerin yardımına koştu.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde doğan ve henüz 1,5 yaşında geçirdiği çocuk
felci nedeniyle ortopedik engelli hale gelen 53 yaşındaki Ayhan Metin,
İzmir’i sarsan 6.6 şiddetindeki depremin ardından afetzedelere yardımda
bulunmak amacıyla İzmir’e giderek destek çalışmalarına katıldı. Türkiye
Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra
Türk Kızılay Ankara Şube Engelliler Birim Sorumlusu da olan Ayhan Metin, engellilerin hep "alan el" değil, "veren el" de olabileceğine ve insanlığa faydalı işler yapabileceğine değindi.
Depremin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren Kızılay’ın sahada faal olarak görev aldığını belirten ve depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini
dile getiren Ayhan Metin, “İzmir hepimizin ve bu şehri seviyoruz. Memleketin hiçbir kentinin başına felaket gelmesini istemeyiz. Eğer gelirse
engelli, engelsiz, kadın, erkek demeden tek yumruk oluruz. İzmir'deki
felaketi de atlatmak için hep beraber çalışacağız” dedi.

Enkaz altındaki Buse Kızılaycı ile hayata tutundu
Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelerek büyük hasara yol açan 6,6 şiddetindeki depremin ardından enkaz altında yaşam
mücadelesi veren Buse Hasyılmaz, Kızılaycı Özlem
Baran Tezel ile hayata tutundu.
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları
olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza
Bey Apartmanı'nda yaşayan Buse Hasyılmaz, depremin etkisiyle yıkılan binada enkaz altında kaldı.
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Arama ve kurtarma ekipleriyle iletişim kurmayı başaran Buse Hasyılmaz’ı hayatta tutabilmek
için yoğun çaba sarf edenler arasında Türk Kızılay
ekipleri de vardı. Depremi duyar duymaz İzmir'e
gelmek için yola çıkan Türk Kızılay Manisa Şubesi’nde görevli Kızılaycı Özlem Baran Tezel, Buse
Hasyılmaz’ı arama ve kurtarma çalışmalarında
yer alarak genç kızın enkaz altından çıkarılması
için büyük bir çaba sergiledi.
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Depremzedelere gönderilen
mektuplar duygulandırıyor
İzmir’deki afetzedelere desteğini
sürdüren Türk Kızılay ekiplerine
gönderilen ayni bağışların
içinden çıkan mektuplar duygu
dolu anlar yaşatıyor.

İ

zmir’in Gaziemir ilçesindeki Fuar İzmir'de oluşturulan yardım toplama deposunda biraraya getirilen bağışlar tasnif edilirken içlerinden oyuncaklar, kalemler, çocuk giysilerinin yanısıra kumbarada
biriktirilmiş paralar da dikkati çekiyor. Duygu dolu
mesajlar taşıyan, çocukların yazdığı mektup ve yaptığı resimler de hediyeler arasında yer alıyor.
“UMARIM SİZİ DE MUTLU EDER”
Gönderdiği mektuba kendisi ve annesine ait HES
kodunu ekleyen 6 yaşındaki Öykü, "Bu oyuncakları
sizin için dezenfekte ettim. Umarım sizi de mutlu
eder. Bugünlerin hemen geçmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullanmış.
3 yaşındaki Demir Yazıcı adına annesi tarafından
yazılmış mektupta ise "Sevgili kardeşim, en sevdiğim arabamı seninle paylaşmak istedim. Umarım
sen de benim kadar seversin. Hayat boyu hep mutlu
olmanı dilerim. Tüm çocuklar mutlu olsun. Oynadıkça hep beni hatırla." ifadeleri yer alıyor.
İstanbul'dan yazan Birsen ise "Sevgili kardeşim bu
battaniyeyi size çeyizimden gönderiyorum. O kadar
üzüldüm ki Allah yardımcınız olsun. Rabb'im yaralarınızı bir an önce sarmak için kolaylıklar versin.
Biz sizlere hep dua ediyoruz. Sizler de bizlere dua
edin." şeklinde mesajı paylaşmış.

Türk Kızılay depremzede çiftin
mutluluğuna ortak oldu
Evlilik hazırlığı yaparken kiraladıkları evleri yıkılan depremzede çift, Türk Kızılay ve Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği organizasyonla İzmir Bayraklı'da bulunan çadır kentte dünya evine girdi.
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde tuttukları ev ağır hasar gördüğü için bir
süredir çadır kentte yaşamlarını sürdüren Serdal
Çelik (58) ve Müzeyyen Evelioğlu (39) için Türk Kızılay ve Çiğli Belediyesi bir nikâh organizasyonu
düzenledi. Çiğli Belediyesi nikâh işlemlerini gerçekleştirirken Türk Kızılay da depremzede çiftin
ev eşyası, gelinlik ve damatlık, gelin arabası gibi
ihtiyaçlarını karşılarken nakdi yardım da yaptı.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir
Valisi Yavuz Selim Köşger, Balçova Kaymakamı
Ahmet Hamdi Usta, Türk Kızılay Genel Müdür
Yardımcısı İbrahim Özer, Türk Kızılay Karşıyaka
Şube Başkanı Kamil Karadeniz ve AFAD Antalya
Şube Müdürü Gülay Kundakçı çiftin nikâh şahitliğini yaparken Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de nikâhı kıydı.

"DAYANIŞMA DUYGUSU
ACILARIMIZI AZALTIYOR"
İzmir depreminin ardından depremzedeler için seferber olduklarını belirten Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, “Ne kadar duyarlı bir
toplum olduğumuzu bu afette bir kez daha gördük.
Benim de çocuklarım var. Çocuklar için sevdiği
oyuncakları çok kıymetlidir ama bir çocuğumuz sırf
depremi yaşayan bir yaşıtının mutlu olması için en
sevdiği oyuncak arabasını göndermiş. İşte bu dayanışma duygusu acılarımızı azaltıyor." dedi.
Çocuklardan gelen mektup ve hediyeleri açarken
gözyaşlarına hakim olamadıklarını anlatan Özer,
şunları kaydetti: "Bir çocuğun oyuncak alabilmek
için kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedelere destek olmak için göndermesi beni çok etkileyen bir başka yardım oldu. Çocuklarımız onlar için
çok değerli şeyleri gönderdi. Bundan daha güzeli
olamaz. Gönderilen mektuplarda ve eşyalara dokunduğumuz zaman minik bir kalbin olduğunu hissediyoruz. Emin olun bunlar ufak tefek şeyler değil.
Türkiye'nin bir yerinde bir acı yaşandı mı bunu tüm
Türkiye hissediyor. Bunu çocuklarımızda görüyoruz.
Türk Kızılay olarak çocuklarımızın gönderdiği bu
emanetleri yerlerine ulaştıracağız."

Kızılay İzmirli depremzedelerin kişisel
eşyalarını İzmir Emniyeti'ne teslim etti
30 Ekim Cuma günü İzmir’de meydana gelen
depremin yerle bir ettiği Emrah Apartmanı’nda yaşayan ailelerden geriye kalan pek çok
hatıra Türk Kızılay ekipleri tarafından koruma
altına alındı. Depremden yaklaşık 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil'in sağ kurtarıldığı Emrah
Apartmanı'nda bulunan kıyafetler, fotoğraflar,
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oyuncaklar ve birçok eşya arama ve kurtarma ekipleri tarafından Türk Kızılay ekiplerine
teslim edildi. Ailelerden geriye kalan eşyalar
Kızılay çadırında özenle temizlenerek tasnif
edilen ziynet eşyaları, cüzdanlar gibi maddi
değeri bulunan eşya kayda alınarak İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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Türk Kızılay ve Coca-Cola Vakfı
depremin yaralarını birlikte sardı
İzmir'de yaşanan deprem
sonrası ilk andan itibaren
bölgeye destek elini uzatan
Türk Kızılay, Coca-Cola Vakfı’nın
yaptığı 3,5 milyon liralık nakdi
yardımla depremzedelerin
gıda, su, battaniye ve diğer
temel ihtiyaçlarını daha kolay
karşıladı.

1

52 yıllık tarihiyle ve gönüllülerden aldığı desteklerle günümüzde küresel bir iyilik hareketine dönüşen Türk Kızılay, İzmir depreminin
yaralarını sarmaya devam ediyor. Kızılay’ın deprem
bölgesinde üstlendiği barınma, beslenme, sağlık,
yaşam malzemeleri, psikososyal destek gibi faaliyetler, gönüllülerin ve bağışçıların yoğun destekleriyle aralıksız sürüyor. Global Coca-Cola Vakfı,
İzmir’deki depremzedelere ulaştırılmak üzere Kızılay’a, 3,5 milyon liralık nakdi bağış yaptı. Bağış
sonrası düzenlenen imza töreninde söz alan Türk
Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Dünyanın
en büyük yardım kuruluşlarından Kızılay, ülkemizde
ve tüm dünyada yürüttüğü yardım operasyonlarını
tamamen gönüllülerimizin kıymetli destekleriyle
sürdürmektedir. 152 yıl boyunca bu ülkenin insanlarına en zor zamanlarda yardım ederek, toplumun
ortak hafızasında çok kıymetli bir yere sahip olan
Kızılay, bugün de İzmir depremi sonrası yaraların
hızla sarılabilmesi için seferberlik halindedir. Yaşanan sarsıntı sonrası binlerce gönüllümüzün büyük
destekleri sayesinde, İzmir’e yardım elimizi uzattık.
Coca-Cola Vakfı da büyük bir duyarlılık göstererek,
depremzedeler için kıymetli bir bağışta bulundu.
Türk halkı ve depremzedeler adına Coca-Cola Vakfı’na verdikleri destekten ötürü teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.

BAŞARIR: DEPREMZEDELERİ
YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır da uzun
yıllardır duyarlı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle toplumun yanında yer aldıklarını söyleyerek,
İzmir depreminde üstlenilen çalışmalardan ötürü
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a teşekkür etti. Başarır, “Coca-Cola Türkiye olarak zor
zamanları aşmanın en iyi yolunun daima birlikte ve
dayanışma içinde hareket etmek olduğuna inanıyoruz. Özellikle, bu yıl pandemi sürecinde, Global Coca-Cola Vakfı’nın da katkısıyla sağlık çalışanlarımız
başta olmak üzere süreçten etkilenenlere destek
olarak ülkemize karşı sorumluluklarımızı yerine
getirmeye çalıştık. Büyük bir özveriyle depremzedelerin yardımına koşan Kızılay’ın bu gayretlerine,
Seferihisar ve çevre ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine
öncelikli olarak su ve ilk yardım desteği sağlayarak
dahil olduk. İzmir fabrikamız, tüm saha satış ekiplerimiz ve bayilerimizin de yoğun çalışmalarıyla hızla
desteğe koştuk ve acil ihtiyaçları gidermek amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ettik.
Şimdi de İzmir’deki yaraların daha hızlı sarılması
için Kızılay’a nakdi bağışta bulunarak, depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Bu
kapsamda depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine

gıda, su, battaniye ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması amacıyla yardım çeki sağlanacak. Coca-Cola Türkiye olarak Türk Kızılay ile
birlikte yaraların sarılmasına ve her zorlukta güçlenerek ayağa kalkılmasına destek olmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha depremzedelerimize geçmiş
olsun dileklerimizi sunuyor, Kızılay’a özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
COCA-COLA SALGIN
DÖNEMİNDE DE SAHADAYDI
Coca-Cola Vakfı tıpkı deprem sonrasında olduğu
gibi, bu yıl salgının başlamasıyla özellikle sağlık
çalışanları için örnek çalışmalara imza attı. Coca-Cola Vakfı, yine Türk Kızılay ile birlikte Türkiye
genelindeki 24 devlet üniversite hastanesinde görevli çalışanlar için dezenfektan, siperlik, maske,
eldiven, gözlük, tulum ve galoştan oluşan çok sayıda medikal malzemeyle toplamda 10 milyon TL
tutarında bir maddi destek sağlamıştı. Coca-Cola
Vakfı ayrıca, salgından etkilenenlere destek için
global olarak 120 milyon doların üzerinde bağış
desteği sağlayacağını açıklamıştı. Bu desteğin,
Türkiye dahil tüm dünyada sağlık çalışanları için
tıbbi malzeme ve içecek yardımı, ihtiyaç sahiplerine
gıda yardımı olarak hayata geçirileceği belirtilmişti.

Depremzede çocuklara kışlık hediyeler dağıtıldı
İzmir depremin ardından, tüm Türkiye afetzedeleri soğuk havaların etkisinden korumak için seferber oluyor. Süzer Vakfı da Türk Kızılay aracılığıyla
depremzede çocuklara uyku tulumu ve kışlık giysiler hediye etti.
Süzer Vakfı tarafından temin edilen uyku tulumu ve kışlık giysiler, çadır kentlerdeki çocuklara Türk Kızılay aracılığıyla dağıtıldı. Bayraklı Smyrna Meydanı Çadır Kent Alanı'ndaki dağıtıma, Süzer Grup Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Baran Süzer ve Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Gazi Alataş
da katıldı. Depremin ardından gerek devlet kuruluşları gerekse vatandaşların bağışlarının Türk Kızılay aracılığıyla İzmir'deki depremzedelere ulaştırıldığını belirten Gazi Alataş, “Türk Kızılay olarak herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzde kış ayları var. Çocuklarımızın birçoğu kıyafetlerini enkazda
kaybetti. Süzer Vakfının yaptığı toplam 12 bin 804 adet uyku tulumu, kışlık
ayakkabı, mont, kaban, kazak, hırka gibi giyecek malzemesi yardımı onların
içini ısıtacaktır. Bu bağış kent genelindeki tüm çadır kentlerde kalan öğrencilere dağıtılacak. Onlar bu bağışı hiçbir zaman unutmayacaktır” dedi.
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STM ve Kızılay’dan özel çocuklar için
'Özel Eğitim Sınıfı' desteği
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), Türk Kızılay'ın özel eğitim ve desteğe ihtiyaç
duyan çocuklar için tasarladığı sınıflara bağışta bulundu. Açılışı yapılan özel eğitim sınıfıyla merhum
Tuğamiral M. Savaş Onur’un adı yaşatılacak.

Nitelikli Bilişim Personeli Yetiştirme
Programında mezuniyet heyecanı

T

ürkiye’nin savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesinde kritik bir rol üstlenerek yerli
teknolojiler geliştiren ve bu kabiliyetini dost
ve müttefik ülkelere taşıyan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk Kızılay’ın
2013 yılında “Sen Çok Özelsin” diyerek yola çıktığı
ve okullarda, özel eğitim ve desteğe ihtiyaçduyan çocuklara yönelik tasarlanmış sınıflar açtığı
kampanyasına bağışta bulundu. Yapılan bağışla
Gölcük’teki Şehit Kamuran Ablak Ortaokulu’nda,
vefatından önce STM Deniz Projeleri Direktörü
olarak görev yapan merhum Tuğamiral Mazlum
Savaş Onur adına özel eğitim sınıfı hazırlandı.
Türk Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış’ın ev sahipliği yaptığı açılış programına STM
Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Yavuz Güvenlioğlu’nun yanı sıra Gölcük Kaymakamı Cengiz
Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım
Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert,
Şehit Kamuran Ablak’ın ailesi ve akrabaları, Okul
Müdürü Yakup Alptekin, öğretmenler ve Türk Kızılay gönüllüleri eşlik etti.

Türk Kızılay ve SAP Türkiye, gençleri 21. yüzyılın gerektirdiği dijital becerilerle donatmak
için önemli bir iş birliğine imza attı. Nitelikli Bilişim Personeli Yetiştirme Programı ile
100’e yakın genç, SAP eğitimlerine katıldı ve
programdan başarıyla mezun oldu. Mezun
olan gençlerin SAP müşterileri veya iş ortaklarında istihdam edilmesi hedefleniyor.
Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında belirleyici bir rol üstlenen bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla SAP Türkiye
ve Türk Kızılay Nitelikli Bilişim Personeli Yetiştirme Programı’nı hayata geçirdi. Programla, gençlerin dijital ekonominin gerektirdiği
becerilerle donatılması ve dijital dönüşüm ile
kurumlarda ortaya çıkan yetenek ihtiyacının
karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Program-

ları Geçim Kaynağını Geliştirme Programı tarafından yürütülen proje kapsamında bugüne
kadar İstanbul ve Ankara’da dört eğitim programı tamamlandı ve 100’e yakın genç mezun
oldu. İlk iki program kapsamında Ankara’da
SAP’nin programlama dili ABAP, İstanbul’da
ise SAP sistemlerinin altyapısının yönetilmesi
(BASIS) üzerine eğitimler gerçekleştirildi. İlk
iki programı başarıyla tamamlayan 50 genç,
SAP sertifikalarını aldı ve 27 genç çeşitli şirketlerde çalışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan üç ve dördüncü programlar kapsamında da gençler, İstanbul’da Maliyet
Muhasebesi modülü, Ankara’da Finansal Muhasebe modülü alanlarında eğitim aldı. Programları başarıyla tamamlayan yeni mezunlar,
SAP danışmanı olarak kariyer yolculuklarına
başlayacak.

Türk Kızılay camiasının acı kaybı
COVID-19 sebebiyle tedavi gören ve durumu ağırlaştığı
için yoğun bakıma kaldırılan Türk Kızılay Samsun Şube
Başkanı Dr. Habib Demirel, hayatını kaybetti.
2020 yılının başından bu yana koronavirüsle etkin şekilde mücadele eden Türk Kızılay acı bir kayıp yaşadı.
Ömrünün son günlerine kadar Kızılaycı olarak iyiliğe
hizmet eden Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi’nde bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Durumu
ağırlaşan üç çocuk babası 54 yaşındaki Demirel, yoğun
bakıma kaldırılmasının ardından hayatını kaybetti.
Türk Kızılay ailesi olarak kendisine Allah’tan rahmet,
ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

ÖZEL EĞİTİM SINIFI NEDİR?

“Sen Çok Özelsin” bağış kampanyası kapsamında, Kızılay tarafından, özel eğitime ihtiyaç duyan
çocukların gelişimini desteklemek üzere sınıflar
oluşturuluyor ve bu sınıflarda, el ve göz koordinasyonu ile motor becerileri geliştirmeye yönelik
renkli, sesli ve dokunarak öğrenmeyi sağlayan
çeşitli eğitim araçları ve donanım malzemeleri
yer alıyor.
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Türk Kızılay şefkat elini çocuklara uzattı
Dünya genelinde çocukların
daha iyi şartlarda yaşamasını
sağlamak amacıyla farklı
coğrafyalarda yardım
faaliyetlerini sürdüren Türk
Kızılay, 20 Kasım Dünya Çocuk
Hakları Günü’nde vatandaşlarda
farkındalık oluşturmak ve yetim,
iç göçzede, bakıma muhtaç,
ihtiyaç sahibi ve savaştan
etkilenen çocukların haklarına
vurgu için çeşitli çalışmalar
gerçekleştiriyor.

2

0 Kasım 1989'dan bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini
gündeme taşımak amacıyla her yıl kutlanan
Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türk Kızılay da
çocuklar için birçok faaliyet yürütüyor. Her bir
çocuğun yaşama ve gelişme hakkı, sağlık hizmetlerine erişim hakkı ve eğitime erişim hakkı
gibi en temel haklarını yaşatmak için gece gündüz demeden çalışan Kızılay, farklı coğrafyalarda çocuklara yardım elini uzatıyor.
Türk Kızılay yurt içindeki yardımları kadar gerek savaşın etkilediği coğrafyalarda gerek temsilciliklerinin bulunduğu 15 farklı ülkede kamp
ve yetimhanelerde yaşama mücadelesi veren
çocuklara da yoldaş oluyor. Sınır ötesinde bulunan 14 yetimhanede savaşlar sonucu anne babasını kaybeden yetim çocuklara düzenli olarak
gıda, gıda dışı malzeme, barınma, hijyen, eğitim
malzemesi sağlayan Kızılay, kurduğu eğitim
merkezlerinde bir taraftan çocuklara protein desteği sağlamak amacıyla haftalık düzenli
olarak süt ve yumurta dağıtımı gerçekleştirirken diğer taraftan psikososyal gelişimi desteklemek amacı ile oyun parkları tesisini devam
ettiriyor.
TÜRK KIZILAY 385 BİN YETİM VE
İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUĞA SAHİP ÇIKTI
Türk Kızılay, koordinasyonundaki okullarda öğ-

rencilere kırtasiye takımı, çanta gibi ihtiyaçlarını
gidermek amacıyla şu ana kadar 3 milyon 600
bin 341 adet eğitim malzemesinin sevkiyatını
gerçekleştirdi. Sevgi Butik Mağazaları aracılığı
ile kamp ve yetimhanelerde bulunan çocukların
tüm giyim ihtiyaçları karşılayan Kızılay, 2 milyon 235 bin 495 adet giyim malzemesi dağıttı.
Savaştan etkilenen bölgelerin yanı sıra 15 farklı
ülkede bulunan daimi temsilcilikleri aracılığıyla da yetim çocuklar, iç göçzede (IDP) çocuklar,
sosyal hizmet kapsamındaki ihmal edilmiş bakıma muhtaç çocuklar, iç savaştan etkilenen
çocuklar ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardımlarını ulaştıran Türk Kızılay, 1995-2020 yılları
arasında yürüttüğü uluslararası insani yardım
faaliyetleriyle yaklaşık 385 bin çocuğa ulaşarak
umut oldu.
“ÇOCUKLAR, GELECEĞE MİRASIMIZDIR”
Çocuklar için birçok farklı alanda yardım çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Türk Kızılay
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Dünya üzerinde ne yazık ki her çocuk eşit şartlar altında
yaşayamıyor. Biz Türk Kızılay olarak, bu eşitsizliği en az seviyeye indirmek için gayret ediyoruz.
Çocuklarımıza farklı alanlarda destek oluyoruz. Önceliğimiz anne babasını kaybetmiş, anne
baba şefkati olmadan büyümek zorunda kalan
çocuklarımız için olsa da zor durumda olan her
çocuğumuza Kızılay’ın şefkat elini uzatıyoruz.

Geçici Barınma Merkezleri, Toplum Merkezleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri ve Mobil Çocuk
Dostu Alanları ile çocuklarımızın beslenmeden
eğitime her türlü ihtiyacına cevap veriyoruz.
UNICEF ile imzaladığımız işbirliği çerçevesinde Çocuk Programları Koordinatörlüğü faaliyet
alanlarında koruyucu/önleyici ve farkındalık
yaratmaya yönelik çocuk koruma, psikososyal
destek ve eğitime destek çalışmaları yürütüyoruz. Programın başından bu yana 637 bin 303
çocuğumuza ulaştık. Çocuklar geleceğe mirasımızdır. Onları korumak, insanlığı korumak
demektir” şeklinde konuştu.
DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANİ AĞI
Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, 150 milyon kişiye yardım sağlayan
dünyanın en büyük insani yardım ağı. Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu,
Hareketin Temel İlkelerine dayanarak, savunmasız kişilerin durumunu iyileştirmek için ulusal dernekler tarafından gerçekleştirilen tüm
insani yardım faaliyetlerine ilham vermek, faaliyetlerini kolaylaştırmak ve daha ileriye taşımak için çalışıyor. 1919 yılında Paris’te kurulan
ve Sekretaryası Cenevre’de bulunan federasyon, doğal ve teknolojik afetlerin mağdurlarına, göçmenlere ve acil sağlık ihtiyacı olanlara
hareketin uluslararası düzeydeki yardımlarını
yönlendiriyor ve koordine ediyor.

Macaristan’dan Türk Kızılay’a anlamlı destek
Kızılay'ın COVID-19 salgını ile mücadelesine
bir destek de Macaristan’dan geldi. İkili ilişkileri geliştirmek için Kızılay’ı ziyaret eden Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Péter
Szijjàrtó, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem
Kınık ile bir araya geldi. COVID-19 ile mücadelede işbirliğinin önemini vurgulayan Bakan
Szijjàrtó’ya, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi
Viktor Mátis, Tungsram Group CEO’su Joerg
Bauer, Milletvekili Attila Tilki ve Müsteşar Dr.
Ferenc Dancs da eşlik etti.
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Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ile
Tungsram Group CEO’su Joerg Bauer arasında işbirliği protokolünün imzalandığı ziyarette,
ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere
Tungsram Group Firması tarafından Türk Kızılay’a 2 bin adet siperlik bağışı gerçekleştirildi.
Ziyaretin ardından Genel Başkan Kınık, Bakan
Szijjàrtó’ya Kurtuluş Gemisi tablosunu hediye
ederken Szijjàrtó ise bu jeste ünlü Macar futbolcu Ferenc Puskás’ın adının yer aldığı bir
topla karşılık verdi.

HABERLER

Türk Kızılay’ın yardımları Karabağ’da
Kızılay, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde çıkan
çatışmalardan etkilenenler için 26 TIR dolusu yardımı bölgeye ulaştırdı.
Farklı zamanlarda dört ayrı sevkiyattan oluşan yardım TIR’ları,
Karabağ’daki ihtiyaç sahiplerine ulaştı.

A

zerbaycan’a daha önceki üç sevkiyatla 19 TIR insani yardım
malzemesi gönderen Türk Kızılay, İstanbul’daki Marmara
Bölge Afet Yönetim Merkezi’nden uğurladığı 7 TIR’lık insani yardım malzemesini Azerbaycan’a ulaştırdı. İçerisinde temel
gıda, ev eşyası, kışlık kıyafet, ayakkabı, battaniye, cerrahi maske,
hijyen malzemeleri, muhtelif tıbbi sarf malzemeleri ile oyuncak
bulunan yedi TIR’lık dördüncü konvoy Azerbaycan’a girdiği sırada
büyük bir coşkuyla karşılandı. Azerbaycan Kızılaypara Cemiyeti
ile iş birliği yaparak çatışma bölgesindeki Azerbaycan halkının
ihtiyaçlarını tespit eden Türk Kızılay, gıda kolilerinin yanı sıra yaklaşan kış mevsiminden etkilenmemeleri için bölge halkına kışlık
kıyafet, ayakkabı ve battaniye ile COVID-19 salgınına karşı cerrahi maske, hijyen malzemeleri ve muhtelif tıbbi sarf malzemeleri
gönderdi. Çocukları da unutmayan Kızılay, çeşitli oyuncakları da
bölgeye ulaştırdı.
KIZILAY AZERBAYCAN ORDUSU İLE
BİRLİKTE KARABAĞ’A GİRDİ

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce
Azerbaycanlı aile, okul binaları, yurtlar ile kamu binalarında veya
akrabalarının yanında yaşama mücadelesi veriyor. Evlerinden ayrı
kalan çatışma mağduru Azerbaycanlılara Türkiye’nin yardım elini
uzatan Türk Kızılay ekipleri de çadır, hijyen, battaniye, yatak, giyim
gibi yardımların yanı sıra savaş halinin sona ermesiyle çatışmalardan etkilenenlerin öncelikli ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar da yürütüyor.
YETİM ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Savaş ortamında en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. Ulaştırdığı yardım malzemeleriyle yetim çocuklara da sahip çıkan Türk
Kızılay, Türkiye’nin yardımlarıyla onların da yüzünde gülümseme
oluşturuyor. Kızılay, acil ihtiyaçları giderilen yetim çocukların belirlenen diğer ihtiyaçlarını da karşılayacak.
EVLERİ YIKILANLARA BARINMA VE GİYİM DESTEĞİ

Fuzuli, Terter, Gence, Berde, Ağdam, Gedebey, Ağcabedi, Göranboy, Lenkeran, Mingeçevir, Saatlı ve Sumgayıt bölgelerinde savaştan zarar gören veya evleri yıkılan ailelere barınma ve giyimden
oluşan insani yardım malzemesi dağıtımları gerçekleştirildi. Karabağ bölgesindeki şehirlere Azerbaycan Kızıl Aypara ile birlikte
malzeme sevkiyatlarını sürdüren Türk Kızılay, ulaştırdığı malzemeleri de ihtiyacı olanlara dağıtıyor.
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Şubeler etkinlikleriyle
“Kızılay Haftası’ coşkusu
yaşattı

Küçük adımlar
büyük hareketlere gebe

K

ızılayımız ülkemizde dirençli bir toplum ülküsüyle faaliyet gösteren 152 yıllık büyük bir organizasyon, bir teşkilat. İçerisindeki birbirinden önemli birimlerin ahenk
içindeki çalışmaları sonucunda önemli bir toplumsal
fayda ortaya çıkıyor. Ve bu ahengi taşraya taşıyan kolları sayesinde büsbütün vatan toprağı üzerinde tüm ulusu kucaklıyor. O
da yetmiyor kolları dünyanın farklı coğrafyalarında mazlumlara
da uzanıyor. Kızılay’ın bu misyonu, ülkemiz için oldukça hayati
öneme sahip. Dünyada da güçlü ülkelerin güçlü Kızılhaç ve Kızılay cemiyetlerine sahip olduğunu görüyoruz.
Güçlü bir cemiyet olmak, işini gönülden yapan bir profesyonel
kadro ile ihtiyaç anında her şeyiyle seferber olan gönüllüleri sayesinde mümkün oluyor. Profesyonel ya da gönüllü, Kızılay’ın
hilali için atan her bir yüreğin sıcaklığıyla büyük iyilikler ortaya
çıkıyor. Küçük küçük çabaların ortaya çıkardığı enerji sayesinde
büyük yapılar, sistemler harekete geçiyor. Kızılay’ın iyilik hareketine gönül verenleri de bu açıdan değerlendirmek lazım.
152 yıllık iyilik ekosistemine yeni neferler kazandırabilmek amacıyla yeni gönüllü yönetim sistemimiz olan gonulluol.org platformunu hayata geçirdik. Bu yeni sistem sayesinde toplumumuz
badirelerle karşılaştığında elini uzatacak daha fazla gönüllüye
ulaşmayı amaçlıyoruz. Her bir birimimizin bu platform aracılığıyla tüm süreçlerine gönüllüleri dahil etmesi mümkün olacak.
Bu çalışma en çok da şube ve temsilciliklerimizin işine yarayacak.
Ülkemiz sınırlarında sahadaki insani faaliyetlerin önemli bir
bölümü şube ve temsilciliklerimiz eliyle gerçekleşiyor. Şube ve
temsilciliklerimiz sahaya her çıktıklarında yanlarında gönüllüler
mutlaka oluyor. Bazen onları, elinde kağıt-kalemle ihtiyaç tespit
raporunu hazırlarken görüyoruz; bazen de elindeki gıda kolisini
ihtiyaç sahibine uzatırken. Bazen bir etkinlik için bayrakları asıyorlar, bazen bir konudaki bilgi birikimi ve deneyimlerini kırmızı hilalin hizmetine sunuyorlar. Bu katkılar gerek maddi açıdan
gerekse manevi açıdan paha biçilmez değere sahip. Bir taraftan
şubelerimiz için ücretsiz iş gücü imkanı sunarken, diğer taraftan
gönülden yapılan bir iş dolayısıyla bir kişi daha iyilikten payını
almış oluyor. İnsanı insan yapan ve ruh sağlığını besleyen de bu
insani eylemler değil midir zaten?
Bu küçük iyilik hareketlerini ulusal bir gönüllülük seferberliğine dönüştürmek için her bir şube ve temsilciliğimize ihtiyacımız
var. Gonulluol.org platformu tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde
bu platformu en fazla kullananlar yine şube ve temsilciliklerimiz
olacak. Bu sayede kapasite ve faaliyetlerde ciddi artışlar beklediğimizi ifade etmek isterim. Şimdiden gönüllü yönetim planlamalarının yapılarak bu sistemden en üst düzeyde istifade etmenin
peşinde olmak gerekiyor. Umduklarımıza nail olmayı diliyorum.

Türk Kızılay, ülke geneline yayılan şubeleri, temsilcilikleri, Genç Kızılay, kadın
kolları ve gönüllüleri ile her yıl 29 Ekim-4 Kasım arasında kutlanan Kızılay Haftası’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Minik yüreklerdeki Kızılay sevgisine şahit
olan Kızılaycılar, Kızılaycılık bilincini ve Kızılay'ın karşılıksız sunduğu hizmetleri
anlattılar.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren Kızılay birimleri ve tüm okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Kızılay Haftası’nda, öğrencilere ve vatandaşlara Kızılaycılık
felsefesi ile temel ilkelerinin tanıtımı, gerçekleştirilen çalışmalar, yenilikler ve
hedefler anlatıldı. Şubeler, temsilcilikler, Genç Kızılay, kadın kolları, toplum merkezleri gönüllülerle birlikte okullara ziyaretler gerçekleştirerek öğrencilerle bir
araya geldi. Miniklerin Kızılay sevgisi ise çizdikleri resimlere yansıdı. Buruk geçen Kızılay Haftası’nda İzmir’deki depremzedeleri de unutmayan çocuklar, duygularını yazdıkları mektuplara aktardı.
Kan bağışı etkinliklerinin de düzenlendiği Kızılay Haftası’nda vatandaşlar kampanyalara yoğun ilgi gösterdi. Mülki idare yöneticileriyle de bir araya gelen Kızılay,
etkinlikler sayesinde Kızılay'ın çalışmalarını ve ilkelerini bir kez daha toplumun
tüm kesimlerine anlatmış oldu.

Kayseri’ye Özel Eğitim Sınıfı
Ülke genelinde devlet okullarına özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için gereklimalzemeleri hazırlayan Kızılay, Kayseri’de de Talas Sahra-Galip Özsan Ortaokulu'na özel eğitim sınıfı hazırladı.
Özel öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için harekete geçen Türk
Kızılay Kayseri Şubesi, Genç Kızılay Kayseri ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Genç
Kızılay Topluluğu, Kayseri’de özel eğitim sınıfı oluşturdu. Kayseri’nin Talas ilçesindeki Sahra-Galip Özsan Ortaokulu'na giden Kızılaycılar, temin ettikleri malzemelerle hazırladığı özel eğitim sınıfıyla özel öğrencilere destek olmanın mutluluğunu yaşadı. İyiliği hatırlatan her alanda bulunmaya çalıştıklarını belirten ERÜ
Genç Kızılay Topluluk Başkanı Melih Kamış, “Gönüllü arkadaşlarımızla özenle
sınıflarımızı hazırlıyoruz. Bize bu fırsatı veren Kızılay Kayseri Şubemize ve Sahra-Galip Özsan Ortaokulu yönetimine yürekten teşekkür ederim. Kızılaycılar olarak iyiliklere her zaman devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Can

Genel Sekreter
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Türk Kızılay Aydın Şubesi bir çocuğun
daha hayalini gerçekleştirdi
Aydın Şubesi Kadın Kolları, İtfaiyeciler Haftası kapsamında en büyük hayali itfaiye aracı
görmek olan serebral palsi hastası 15 yaşındaki Behlül Tübcil’in hayalini gerçekleştirdi.

4

yaşında geçirdiği serebral palsi rahatsızlığı nedeniyle yüzde 80 engelli
olan 15 yaşındaki Behlül Tübcil’in hayalini gerçekleştiren Türk Kızılay
Aydın Şubesi, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ve yardımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İtfaiye aracı gördüğünde oldukça sevinen ve
heyecanlanan 15 yaşındaki Behlül’ün hayalini öğrenen Kızılay Aydın Şubesi Kadın Kolları harekete geçerek durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi ile
paylaştı. Belediye’den olumlu dönüş alan Kızılay Aydın Kadın Kolları Başkanı Gönül Mezkit ve beraberindeki heyet serebral palsi hastası Behlül’ü de
yanlarına alarak Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bir
ziyaret gerçekleştirdi.
Behlül’ün hayalini öğrenen İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, 15 yaşındaki
genci yakından incelemesi için itfaiye araçlarına götürerek itfaiyeci tişörtü
ve şapkası hediye etti. İtfaiye ekiplerinin de büyük ilgisi ile karşılaşan Behlül,
hayalini kurduğu itfaiye aracı ve yangın merdivenine binerek hayalini gerçekleştirdi. Kızılay Aydın Şubesi Kadın Kolları Başkanı Gönül Mezkit, "Bugün
Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı olarak Kadın Kollarımız ile İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla itfaiyecilerimizi ziyaret ederek, onların haftalarını kutlayalım
dedik. Bizim itfaiyeciler konusunda çok heyecanlı olduğunu bildiğimiz Kızılay
gönüllümüz ve yüzde 80 engeli olan Behlül kardeşimizi de getirdik. Biz de
burada onun sevinciyle birlikte mutlu olduk, sevindik” dedi.

Çankırı’da mevsimlik tarım
işçilerine konteyner

Dünya Çocuk Günü
çocuklara tebessüm oldu
Yıl boyunca ulaştırdıkları yardımlar ve etkinliklerle vatandaşların yanında olan
Türk Kızılay şubeleri, Dünya Çocuk Günü’nde de farklı faaliyetlere imza attı.
Dünya Çocuk Günü’nde Türk Kızılay Ankara Şubesi’ne bağlı Keçiören Çocuk
Koruma Merkezi kardeşlik, birlik, dayanışma ve çocuk katılımının bir hak olduğunu vurguladığı “Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara” başlığıyla etkinlik düzenledi. Covid-19 kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte kukla, baskı,
süs eşyası atölyeleriyle çocukların el becerileri geliştirilirken palyaço ve bubble
şovuyla da doyasıya eğlenmeleri sağlandı. Etkinlik sonunda da kesilen pastayla
ağızlar tatlandı.
Türk Kızılay Tunceli Şubesi tarafından da, kentte Kızılay’ın kuruluş yılına atıfta
bulunularak 1868 çocuğa kitap dağıtılması planlandı. Sokak sokak dolaşan gönüllüler, bağışçıların desteğiyle temin edilen kitaplar ile okul öncesi için hazırlanan Eğlenceli Gelişim Etkinlikleri dergisini çocuklara hediye etti. Kitaplarını
alan çocuklar, gönüllülere teşekkürlerini ifade ettiler.

Buğday, pirinç, kavun gibi tarımsal ürünlerin üretildiği Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini Covid-19’dan korumak ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hazırlanan konteyner kent projesi
hayata geçti. Türk Kızılay Çankırı Şubesi ile Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından sağlanan 600 bin lira destekle Çankırı’ya gelecek olan mevsimlik tarım
işçilerinin Covid-19 salgınından korunması sağlanırken, ilk etapta alana kurulan
30 konteyner sayesinde yaşama standartları da yükseltildi.
İhtiyaç sahiplerine yönelik projeler geliştirdiklerini belirten Kızılay Çankırı Şubesi Başkanı Ahmet Ulusoy, “Çankırı’da özellikle Kızılırmak Havzası Bölgesi’nde
bir yıl içerisinde üç defa tarımsal faaliyet yapılabiliyor. Biz de aileleri çadırlarda
değil de yaşama standartlarını yükselterek konteynerlerde yaşamalarına imkân sağlamak için proje geliştirdik. KUZKA tarafından desteklenen proje kapsamında, içinde mutfak, tuvalet, duş ve iki odaya sahip toplam 30 adet konteynerimizi aldık. Ayrıca ranzalar, yataklar, nevresimler, yastıklar, mutfak takımları
ile hijyen setleri ve gıda kolileri konteynerlerde yaşayan ailelere teslim edilecek.
Konteynerlerimiz mevsimlik tarım işçilerinin yaşama standartlarını iyileştirerek Çankırı’daki tarım ve gündelik işlerin yapılmasına yardımcı olacak” dedi.
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Türk Kızılay Düzce Şubesi’nden devlet
hastanesine solunum cihazı desteği
Hayırseverlerin desteğiyle yardımlarına devam eden Türk Kızılay Düzce Şubesi, Kovid-19
tedavisi gören yoğun bakım hastaları için Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne 5 adet solunum
cihazı desteğinde bulundu.

K

üzce’de 94 yaşındaki emekli öğretmen hastanelerin kovid-19 servislerinde yoğun bakımda
tedavi gören hastalar için Türk Kızılay Düzce
Şubesi’ne bağışta bulundu. Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, 94 yaşındaki yaşlı kadın ile
görüşerek yapılan bağışla beş solunum cihazı temin etti. Temin edilen cihazlar Düzce Atatürk Devlet
Hastanesi’ne teslim edilerek kullanıma hazır hale
getirildi.
Hayırsever bağışçının yıllardır Kızılay’a destek olduğunu belirten Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı
Halil Aydın, “Hasta sayılarının arttığı ve yoğun bakım
ünitelerine ihtiyaç duyulan bir ortamda Kızılay olarak ne yapabiliriz üzerine çalışmalar yaptık. Daha
önce birçok kez Kızılayımıza bağışta bulunan 94 yaşındaki bir teyzemiz var. Sağ olsun ondan böyle bir
teklif geldi. Bir ihtiyacın giderilmesi ile ilgili faydamız
dokunabilir mi, diye sormuştu. Onun bağışıyla yerli
üretim olan solunum cihazlarımızdan beş adedini
bugün hastanemize teslim etti.” ifadelerini kullandı.
Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz da “Düzce
Kızılay Şubesi yaklaşık 400 bin lira bedelindeki cihazları hastanemize ulaştırdı. Devletimizin her türlü
cihazı almak için tabiî ki gücü var, ama salgın süreci gibi yoğun geçen süreçte bu desteğin gelmesi
gerçekten hem sağlık çalışanlarımızı hem bizi çok
mutlu eden bir durum” dedi.

Erciş’ten İmir’e uzanan yardım eli

Eyüpsultan
Şubesi çocukları
sevindirdi
Türk Kızılay Eyüpsultan Şubesi tarafından yürütülen
"İyilik Serüveni" projesi kapsamında Kırklareli'deki
ihtiyaç sahibi çocuklara gıda ve giyim malzemeleri
yardımı yapıldı.
Kendi bölgelerindeki yardım çalışmalarıyla ihtiyaç
sahiplerine destek olan Kızılay şubeleri, geliştirdikleri örnek projelerle, faaliyet bölgelerinin sınırlarını
aşarak yurdun dört bir yanına yardım elini uzatıyor.
Kızılay’ın İstanbul Eyüpsultan Şubesi de ortaya koyduğu "İyilik Serüveni" projesiyle Ordu, Kocaeli, Kütahya ve Afyonkarahisar’ın ardından Kırklareli’ne
de yardım ulaştırdı. Proje kapsamında ev ev gezerek çocukları sevindirdiklerini söyleyen Türk Kızılay
Eyüpsultan Şubesi Başkanı Hakan Nergis, “Bu çerçevede Ordu, Kocaeli, Kütahya, Afyonkarahisar gibi
illerde çocuklarla bir araya geldik. Çocukların yüzündeki tebessümlere vesile olabiliyorsak ne mutlu
bize. Çünkü iyilik daima iyi insanlar sayesinde var
olacaktır. Proje çalışmalarımız bundan sonra da hız
kesmeden devam edecek” dedi.
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2011 yılında Van'ın Erciş ilçesinde meydana
gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde enkaz altından yaralı çıkarılan ve aralarında Kırgız Türklerinin de bulunduğu bir grup yardımsever vatandaş, İzmir'de gönüllü görev almak için Türk
Kızılay Erciş Şubesi'ne müracaat etti.
Van depreminde 22 saat sonra enkaz altından
çıkarılan Mehmet Emin Aydın, arama kurtarma
ve diğer çalışmalarda gönüllü olarak yer almak
istediklerini belirterek, "Arkadaşlarımla gönüllü
olarak Türk Kızılay'a başvurduk. Orada enkaz
çalışmalarında, her türlü yardım ve hizmette
görev almak istiyoruz. Maddi ve manevi İzmirli
kardeşlerimizin yanındayız. Onlar için dua edi-
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yoruz. Valizlerimizi hazırladık ve verilecek görevi
bekliyoruz. Van depreminde tüm Türkiye yardımımıza koştu. Vefa borcumuzu ödemek için göreve hazırız" diye konuştu.
Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş da
depremin acısını yaşayan Ercişlilerin her zaman
İzmirlilerin yanında olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımızın müracaatlarını alıp işlemlerini
yaptık. Şu an için bir ihtiyaç yok. İhtiyaç duyulması durumunda kendilerine bilgi vereceğimizi
belirttik. Arkadaşlarımızın bu duyarlılığı gözlerimizi yaşarttı. Hepsine çok teşekkür ederim”
şeklinde konuştu.
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Türk Kızılay
Gürpınar
Temsilciliği
Uçurtma
Şenliği
düzenledi
“Uçurtması Özgür Çocuklar”
sloganıyla uçurtma şenliği
düzenleyen Türk Kızılay
Gürpınar Temsilciliği,
çocuklara güzel bir gün
yaşattı.

İskenderun Şubesi’nden orman
yangını mağdurlarına yardım

Türk Kızılay İskenderun Şubesi, ekim ayında
Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen
orman yangını sonucunda mağdur olan vatandaşlara yardıma devam ediyor.
İskenderun’un Azganlık ve Akarca mahallelerinin etkilendiği orman yangınında evleri yanan
ailelere gıda kolisi ve altı aylık temizlik malzemesi yardımı yapıldı. Geçmiş olsun dileklerini
ileten Türk Kızılay İskenderun Şubesi Başkanı
Recep Sivri, “Mahalle mahalle dolaşarak belirlediğimiz ailelerimize yardımlarımızı sür-

dürüyoruz. Azganlık ve Akarca mahallerimizi
ziyeret ettik. Gıda kolisi ve altı aylık temizlik
malzemesi yardımlarımızı ulaştırdık. Ayrıca
Düğünyurdu mahallesindeki Hanoğlu ailesine
de Kızılay olarak iki aylık gıda kolisi ve kıyafet
yardımı yaptık.” dedi.
Yangından etkilenen aileler de, “Kış mevsimi
gelmeden bize destek verilmesinden dolayı
Kızılay ekiplerine teşekkür ederiz. Yangının ardından bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi
yangınzedeler için seferber oldu
Kastamonu’daki yangın haberini aldıktan kısa
bir süre sonra Tepeharman köyüne ulaşan ve
üç öğün sıcak yemek hizmeti veren Kastamonu Şubesi, yardım malzemeleriyle de vatandaşlara destek oldu Kızılay olarak ihtiyaç
sahiplerinin her zaman yanında olduklarını
belirten Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı
Sabit Tavil, “Son yangında ne yazık ki 26 insanımız evsiz kaldı. Kızılay olarak bölgeye giderek
yangınzedelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında üzerimize düşeni yaptık. Üç öğün sıcak
yemek ve diğer ihtiyaçları konusunda Kızılay

Türk Kızılay Gürpınar Temsilciliği tarafından
Van’ın Gürpınar ilçe merkezine 70 kilometre
uzaklıktaki Topsakal Mahallesi’nde düzenlenen
uçurtma şenliği sırasında çocukların mutlulukları ve heyecanları renkli görüntülere sahne oldu. En ücra köylerdeki çocukları Kızılay'ın
merhamet eliyle tanıştıracaklarını ifade eden
Türk Kızılay Gürpınar Koordinatörü Celal Atan,
farklı organizasyonlarla her daim vatandaşların
yanında yer alacaklarını belirtti.
Topsakal İlköğretim Okulu Müdürü Çetin Adıyaman da, şenliğin kendilerini motive ettiğini belirterek, onlarca yıl geçse de çocukların bugünü
daima hatırlayacaklarını söyledi. Sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen şenliğin ardından çocuklara sandviç ve
meyve suyu ikram edildi.

ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu.” dedi.
Yangından zarar gören vatandaşların evlerinden hiçbir şey almadan çıktığını hatırlatan Tavil, "Akşam saatlerinde ve bir anda büyüyen bir
yangın olduğu için insanlar neredeyse çoraplarını bile giymeden dışarı çıkmışlar. Biz de kışlık
mont, bot, pantolon ve kıyafet verdik. Anne ve
çocukların ihtiyaçları da karşılandı.” diye konuştu. Köyde yaşayan gençlerden birinin üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Tavil,
"O kardeşimize de üniversite hazırlık kitapları
hediye ettik." ifadesinde bulundu.

Kahramanmaraş Şubesi’nden İlkokul
Öğrencilerine Kışlık Mont Desteği
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte
harekete geçen Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi gönüllüleri, "Minik Kalpler Isınsın" kampanyasını başlatarak Kahramanmaraş’taki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık mont
desteğinde bulunun Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi, Çağlayancirit ilçesinin İstiklal
Mahallesi'nde düzenlenen dağıtım töreninde
60 çocuğa kışlık mont desteğinde bulundu.
Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla başlattıkları projeyle
ilkokul çağındaki çocukların mont ihtiyaçlarını
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karşılamayı hedeflediklerini ifade eden Türk
Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş
Arslan Şerefoğlu, "Minik Kalpler Isınsın" kampanyası kapsamında 60 minik kalbe dokunduklarını söyledi. Kampanyaya gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirten Genç Kızılay
gönüllüsü Kadir Kalli ise, “Yeter ki gönüller bir
olsun. İnşallah bu kış Çağlayancerit'te minik
yavrularımızı Kızılayın sıcaklığıyla saracağız.
Bağışlarınızla daha çok insana ulaşmaya devam edeceğiz”dedi.
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