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İnsanlık tarihinin 20’nci yüzyıla kadar olan kısmında toplumları et-
kileyen tüm değişim ve dönüşümleri ve hatta daha fazlasını 20’nci 
yüzyıldan günümüze kadar olan süreçte tecrübe etti insanoğlu. Zira 

baş döndüren teknolojik gelişmeler tarihin akışını öyle bir hızlandırdı 
ki, artık bu hız insanları peşinden sürüklemeye başladı. Tarihin akışı-
nın hızlanmasıyla afetlerin bile bu hıza göre ivmelendi. Nitekim bugün 
dünya üzerindeki doğal ve beşeri afet sayısı ve bu afetlere müdahale 
maliyetleri bu ivmelenmeyi de aşacak bir biçimde artış gösterdi.  Diğer 
taraftan insani yardıma ayrılan bütçelerin son yüzyılda kat be kat art-
masına rağmen ihtiyaç sahibi insan sayısında düşüş yaşanmıyor, aksine 
artıyor. Sözün kısası insani yardım sektörü de bu baş döndürücü sevi-
yede hızla akan tarihin bir parçası haline geldi. 
İnsani yardım ekosistemimiz hızla kabuk değiştiriyor. Bu değişim iş 
yoğunluklarımıza yansıyor zaten. 2020 yılının gelişinden bu yana ça-
lışmalarımız yoğunlaşarak devam ediyor. Diğer koldan küresel siyaset, 
teknoloji gibi harici etmenler sistemi başka noktalara sürüklüyor. Bu 
değişimlere ayak uydurabilmek, işlerimizi pratik hale getirip zaman 
kazanmak ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için tüm dünyada 
olduğu gibi biz de yeni arayışların içerisine giriyoruz. Teknolojinin ni-
metlerinden yararlanmanın yollarını arıyoruz. Tüm kuruma yaydığımız 
evraksız muhaberat ve iş süreçlerinin dijitalleşmesiyle çevik bir kabuğa 
büründük. Yönetişim sistemimizi değiştirdik. Yeni bir organizasyonel 
yapı kurarak yetkin ve tecrübeli ekip arkadaşlarımızı iyilik çalışmaları-
na dahil ettik. Tek bir hedefimiz vardı, bize veren hayırsever halkımıza, 
verdiklerinin karşılığını katlayarak verebilmek. Bizim bir hesap verebi-
lirlik borcumuz var; onun da ötesinde ulusal cemiyetler toplumlarını 
güçlü bir şekilde ayakta tutmak için vardır, bu yükü sırtlama borcumuz 
var, devletimize yardımcı olma borcumuz var…
Tüm bu düşüncelerle 2030 yılına odaklandık. 2030 yılında gerçekleş-
tirmeyi umduğumuz hedefler belirledik. Tek derdimiz 152 yıl önce de-
mir alan bu geminin seyrüseferini daha güçlü bir şekilde sürdürmesi. 
Bugün kaptan makamındayız, işinin ehli bir mürettebatla yol alıyoruz. 
Şimdi yelkenlerimizi dolduracak bir rüzgara ihtiyacımız var. Bu yüzden 
yönetici kadromuzla bir araya gelerek çağın meydan okumalarını ve 
yeni trendleri, gelecek hedeflerimizi, Kızılay için gördüğümüz rüyaları 
birbirimize anlattığımız seyrüsefer çalıştayları gerçekleştiriyoruz.
Gerçekten seyrüsefer çalıştayları bize bir muhasebe olanağı tanıdığı 
gibi gideceğimiz yolu belirleme fırsatını da vermesi açısından önemli. 
Kızılay tarihinin her döneminde bu geminin yelkenleri rüzgarla dol-
madı. Yeri geldi Cemiyet faaliyetlerine ara vermek durumunda kaldı, 
sessizce yıllar geçti aradan. Kimi zaman savaşlarda tüm kaynaklarını 
eriterek bitap düştü. Ama yeniden ayağa kalkmasını bildi. Bugün, Rab-
bimize hamd olsun, yelkenlerimiz fora. Bize de bu rüzgarın hakkını 
vermek düşüyor. Şimdi neyi düşlüyorsak onun peşine düşme zamanı. 
Şimdi 2030 hedeflerimiz için kırmızı hilalin gölgesinde alın terimizi 
akıtma zamanı. Bu vesileyle, “Hedef 2030” diyerek güverteye koşan 
tüm Kızılaycılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. 

Allah yar ve yardımcımız olsun.

Dr. KEREM KINIK
Genel Başkan

ŞİMDİ TAM ZAMANI!
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İzmir’in etkilendiği deprem sonrası arama 
kurtarma çalışmaları sürerken Kızılay ekip-
leri de İzmir’in içinde 4 noktada ve ayrıca 

Seferihisar’da depremzedelere beslenme des-
teğinde bulunuyor. Bölgede çalışmalarda bulu-
nan ekiplerin ihtiyaçlarını da gideren Kızılay,  bir 
yandan da ihtiyaç duyulabilecek malzemelerin 
sevkini gerçekleştiriyor. Covid-19 pandemisinin 
yaşandığı bu günlerde hijyen malzemelerinin 
hazırlığını yaparak sevk eden Kızılay, depremin 
ruhsal etkileri içinse psikososyal destek ekiple-
rini bölgeye gönderdi.

“KIZILAY OLARAK SEFERBER OLDUK”

Kızılay’ın deprem bölgesinde şubeleri, gönüllü-
leri ve afet uzmanlarıyla depremzedelere hiz-
met için çalıştığını belirten Türk Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Şu anda afetin akut 
fazında müdahale çalışmaları, arama ve kur-
tarma çalışmaları devam ediyor. Kızılay olarak 
biz de İzmir, Adana, Düzce, Ankara, İstanbul, 
Denizli, Afyon bölgelerimizden çok sayıda per-
sonel, beslenme ile barınma ekipmanı taşıyan 
araç, bölgedeki şubelerimiz ve gönüllülerimizle 
beraber seferber olduk. Sahada yaklaşık 56.300 
kişilik bir beslenme kapasitesi oluşturuldu. Şu 
anda Kızılay 11.000 kişi/öğün çorba dağıtımı 
gerçekleştiriyor. Sahada 79 personel, 70 gönüllü 
olmak üzere 149 kişi aktif görev yapıyor. Alanda 
5 İkram aracı, 5 Mobil Mutfak, 3 Sahra Mutfak 
mevcuttur. İzmir'de on binlerce kişiye hizmet ve-
rebilecek çadır kapasitemiz de hazır tutuluyor. 
AFAD koordinasyonunda Valiliğimiz bünyesinde 
oluşturulan kriz merkezinde de arkadaşlarımız 
ihtiyaç tespitleri ve kapasiteleri hazır duruma 
getirmeye devam etmekteler."diye konuştu. 

“KAN İHTİYACI BULUNMAMAKTADIR”

Kızılay’ın kan hizmetleri noktasında bölgeye 
ilave olması için stok sevkiyatı yaptığını anlatan 
Genel Başkan Kınık, “Bölgede herhangi bir kan 
ihtiyacı bulunmamakta. Vatandaşlarımız bu an-
lamda da müsterih olabilirler. Beslenme ve ba-
rınma ihtiyaçlarında olası bir artış için de civar 
bölgelerdeki afet birimlerimiz teyakkuz halinde. 
Bu anlamda araçlara yüklenmiş malzemeleri-
miz hazır beklemektedir. Bu acılar atlatılır ama 
bu yaşadığımız ve yaşayacağımız gerçekliğe, 
afet gerçekliklerine birlikte hazır olmamız ge-
rekiyor.” ifadesinde bulundu.
İzmir’deki gelişmeleri takip eden Türk Kızılay, 
ihtiyaç olması durumunda takviye ekiplerini 
bölgeye yönlendirecek.

Türk Kızılay 56 Bin Kişilik Beslenme 
Kapasitesiyle İzmir’in Hizmetinde

İzmir’de yıkıma sebep olan deprem sonrası ekiplerini bölgeye gönderen Türk Kızılay, hazırladığı 
yemeklerle depremzedelerin beslenme ihtiyacını gideriyor. Kızılay, afet uzmanlarıyla şehir 

merkezinde dört noktada ve Seferihisar’da hizmet veriyor.

Seferihisar açıklarında meydana gelen  depremin ardından Rıza 
Bey Apartmanı'nda yaşayan Buse Hasyılmaz, depremin etkisiy-
le yıkılan binada enkaz altında kaldı. Arama ve kurtarma ekiple-
riyle iletişim kurmayı başaran Buse Hasyılmaz’ı hayatta tutabil-
mek 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 olan Kızılaycı Özlem Ba-
ran Tezel, Buse Hasyılmaz’ı arama ve kurtarma çalışmalarında 
yer alarak genç kızın enkaz altından çıkarılması için büyük bir 
çaba sergiledi. 
17 saat sonra enkazdan çıkarılan Buse Hasyılmaz ile telefonda 
konuşarak genç kızı talimatlarıyla yönlendiren Kızılaycı Özlem 
Baran Tezel, “Her 15 dakikada bir, yarımşar, birer dakika aralık-
larla şarjının bitmesine izin vermeden ve sakinliğini koruması 
adına konuşarak krizi yönetmeye çalıştık. Ben Kızılay Manisa 
Şubesi'nde ilk yardımcıyım. Biz hastamızdan önce bilgi aldık. 
Bilinç durumu zaten açıktı. Kırığı çıkığı, kanaması var mı diye 
bilgi aldık. Burada asıl tebrik edilmesi gereken kişi Buse. Ger-
çekten çok güzel dayandı. Bizim 5 dakikamız, içerideki Buse 
için 1 saat. Krizi çok güzel yönetti. İnşallah diğer kazazedeleri-
miz de çıkacaktır. Kızılay olarak biz buradayız” dedi.

Enkaz Altındaki Buse Kızılaycı Özlem 
ile Hayata Tutundu
Depremin ardından enkaz 
altında yaşam mücadelesi 
veren Buse Hasyılmaz, 
Kızılaycı Özlem Baran Tezel 
ile hayata tutundu.
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Giresun’da yaşanan ve 10 kişinin ölümüyle 
sonuçlanan sel felaketinde çok sayıda ev 
ve iş yeri hasar gördü. Kızılay’ın ilk andan 

itibaren ulaştığı bölgede, güçlü koordinasyon ve 
işbirliği ile yaralar kısa sürede sarıldı.
Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim 
Özer, Giresun’da yaşanan afeti ve Kızılay’ın ça-
lışmalarını değerlendirdi. Kızılay’ın afete nasıl 
müdahale ettiğinden bahseden Özer, “Deprem-
de bilimsel verilere hemen ulaşabildiğimiz için 
nasıl hareket edeceğimizi daha kolay saptıyo-
ruz. Lâkin sel, yangın ve heyelan gibi afetlerde 
bir bilgilendirme sistemi yok. Buradaki afetin 
boyutunu bölgeye ulaşan ilk ekiplerimizin de-
ğerlendirmesiyle öğreniyor ve ona göre hareket 
ediyoruz. Türkiye’nin dokuz noktasında bulu-
nan bölge afet yönetim merkezlerimizde 7/24 
izleme yapan haberleşme ekiplerimiz var. Bu 
ekipler, herhangi bir olayın etkisini, alanını izle-
yen birim olarak ilk bilgiyi bize aktarır. Bu bilgi-
ye göre yoğun yağışın olduğu alanda ekipler ve 
araçlar hazırda beklemeye başlar. Herhangi bir 
afet durumunda, bölgeye yönlendirilen en yakın 
ekibin bizlere ilettiği bilgilerle hazırda bekleyen 
araç ve personelimiz yola çıkar.” dedi.

DERELİ’YE VARDIĞIMIZDA YOL VE 
KÖPRÜLER HASARLIYDI

Selin yaşandığı geceyi anlatan Özer, “O akşam 
saat 19.30 sularında başlayan afet için 19.45’te 
Trabzon Yerel Afet Yönetim Merkezi iki araçla 
yola çıktı. Bu esnada diğer arkadaşlarımız ku-
rulan kriz masasına yönlendirildi, ayrıca Türk 
Kızılay Giresun Şube Başkanı ve yardımcısı bil-
gilendirildi. Bir ikram ve bir öncü haberleşme 
aracıyla Giresun’a varan Trabzon ekibimiz De-
reli girişinde yolun ve köprülerin hasar gördü-
ğünü fark etti. Biz de mülki amirlerle sağlanan 
güçlü koordinasyon ve doğru değerlendirmeler 
sayesinde ikincil yolları tespit ettik. Böylece eki-
bimiz, mülki amirlerden izin alarak alternatif ve 
girişi zor addedilen yollardan Dereli’ye giren ilk 
ekip oldu.” şeklinde konuştu.

GÜN AĞARMADAN HEPİMİZ 
ORADAYDIK

Özer, çalışmaları şöyle anlattı: “Bölgeye intikal 
eden ilk ekibimizden alınan bilgiler doğrultu-
sunda Erzurum, Elazığ ve Ankara’dan ekipleri-
miz ile gönüllü birimimiz harekete geçti. Genel 
Müdürümüz ve ben de o sabah oradaydık. Gün 
ağarmadan arkadaşlarımız gelmiş ve çalışma-
lara başlamıştık. Afetin boyutu değerlendirile-
rek 6 ikram, 8 öncü ve haberleşme, 3 hizmet 
aracı; 50 personel ve 30 gönüllü ile sahada yer 
aldık. O sabah geniş kapsamlı beslenme ihtiyaç 
tespiti gerçekleştirdik. Yemek üretim ağının ne-
reye kurulacağı, lojistik hizmeti için deponun 

Giresun Sel Felaketinin Ardından
Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer ve Giresun’daki sel felaketi 
sonrasında görev yapan Kızılaycılar, afetin değerlendirmesini yaptı.

Alper Güler
Afet Yönetim 
Direktör Vekili
“Burada afet ekiplerinin 
koordinasyonundan 
sorumluyum. Sel suları, 
beraberinde tüm taşı toprağı 
ilçe merkezine sürüklediği için 
ortada ciddi bir enkaz vardı. 
Ekiplerin bir kısmı enkazı 
kaldırmaya çalışırken bir kısmı 
da arama kurtarma faaliyetleri 
yapıyordu. Bizim görevimiz 
tüm bu ekiplerin ve afetten 
zarar gören vatandaşların 
beslenmesini karşılamaktı. 
Bunu ikram araçlarımız, 
kurduğumuz mutfak ve yemek 
dağıtım noktalarımız ile 
çözmeye çalıştık.”

Mehmet Mülayim
Lojistik Yönetim 
Direktörü
"Burada lojistik çalışmalarından 
sorumluyum. Afetin ayni bağış 
kabul ve dağıtım sorumluluğu 
Kızılay’a verilince hemen geçici 
bir lojistik merkezi kurduk ve 
çalışmalara başladık. Gelen 

tüm ayni bağışları kontrol ettik, 
uygunsa tutanakla kabul edip 
sistemimize girdik. Talepler 
doğrultusunda, depodaki her 
malzeme yine tutanaklar 
eşliğinde dağıtıma gönderildi.”

Emre Aldemir
Türk Kızılay Erzurum 
Afet Yönetim Müdürü
“Giresun bizim sorumluluk 
alanımızda olduğu için afetten 
hemen sonra Trabzon’u 
bilgilendirdik ve ardından 
Erzurum’dan buraya geldik. Şu 
an iyileşme süreci tamamlanmış 
durumda. İhtiyaçların neredeyse 
yüzde 90’ı tamamlandı. Artık 
yavaş yavaş çekileceğiz." 

Gökhan Şimşek
Gençlik Hizmetleri ve 
Genç Kızılay Yönetim 
Müdürü
“Burada gönüllülerin afet 
bölgesine transferini ve 
koordinasyonunu sağlıyorum. 
334 gönüllümüz sahada 
faaliyetlere katıldı. İlk etapta 
Giresun olmak üzere Rize, Sivas, 

Trabzon, Samsun ve Zonguldak 
gibi illerden gönüllülerimizi 
programlı şekilde çalışmaya 
dahil ettik.”

Nazif Nazmi Erdal
Kızılay Çalışanı
“Afetin ilk saatlerinden itibaren 
yemek üretimi ve dağıtımının 
koordinasyonuyla ilgileniyorum. 
Sabah saat 06.00 gibi başlayan 
kahvaltı, öğle yemeği ve akşam 
yemeği sürecimiz akşam 
21.30’da kadar devam etti.” 

Feyza Karabacak
Gönüllü 
“Gönüllü arkadaşlarımızla 
her sabah kahvaltı dağıtımına 
çıkıyor, ardından araçlarımızda 
çay ve atıştırmalık ikramında 
bulunduk. Öğle ve akşam 
yemeği ile ara öğünlerde de hep 
birlikte hareket ettik.
 O günün programına göre bazı 
arkadaşlarımız gıda veya hijyen 
dağıtımına gidebiliyor. Hep 
birlikte, bölgedeki insanların 
yaralarını sarabilmek için 
çalıştık.”

seçimi, gelen ekiplerin ulaşımı ve konaklaması 
gibi tüm süreçleri hemen bir çözüme ulaştırdık.
Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre beslen-
me ana çözüm ortağı olarak beslenme des-
teği veren tüm STK’ların koordinasyonunu ve 
yönlendirmesini yaptık. Böylece zarar gören 
vatandaşlarımız ile sahada çalışmalar yürüten 

tüm ekiplerin beslenme faaliyetleri sorunsuz 
şekilde halledildi. Ayrıca ayni yardımın da ko-
ordinasyonunu sağladık. Zamanla sıcak yemek 
üretimini azaltıp gıda kolilerini devreye soktuk. 
Kurulan kriz masası, ihtiyacın kalmadığını bil-
dirinceye kadar Giresun’daki çalışmalarımız 
devam edecek.”
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Acil Yardım, Afet Yönetimi ve İnsani Yardım alanında uzman yetiştirmek 
üzere açılan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü bu yıl ilk öğrencilerini 
alacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi 
bünyesinde kurulan bölümden mezun olanlar, acil yardım, afet ve insani 
yardım sektörlerinde görev alacaklar. Staj ve istihdam olanaklarının faz-
lalığı ile dikkat çeken bölümün mezunları gerçek bir “kahraman” olarak 
yetişecekler ve insani yardım ve afet alanında uzmanlaşarak en zor za-
manlarında insanların yardımına koşacaklar. 
Türkiye’nin sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet ERDÖL “Burada afet durumlarında 
insanların yardımına koşacak, uluslararası bilgi ve beceriye sahip acil 
yardım ve afet yönetimi liderleri yetiştiriyoruz. Bir başka ifadesiyle; vatan 
sevgisini insan sevgisiyle buluşturuyoruz” diye konuştu. 
Afet Tıbbı Uzmanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yö-
netimi Bölümünü, ilk yüz bin içerisinden tercih edecek adaylara Kızılay 
tarafından öğrenim süresince burs verilecek. Bu bölümde eğitim alacak 
öğrenciler, Ulusal ve Uluslararası İnsani Yardım, Acil Durum ve Afet ku-
rum ve kuruluşlarında staj ve istihdam fırsatına sahip olacaklar.
Ayrıca sahayı yöneten hocalar ile birlikte gerçek uygulamalar ve tatbikat-
larda pratik eğitim alacaklar.

HABERLER

Türk Kızılay, pandeminin yol açtığı sosyal sorunların çözümüne ve 
sağlık çalışanlarına destek olurken diğer yandan da hastalığın 
tedavisi için çalışmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınında ağır 

durumdaki hastaların bağışıklık sistemi, Kızılay tarafından aferez yön-
temiyle temin edilen, içerisinde virüse karşı antikor barındıran immün 
plazmalar ile destekleniyor. Türk Kızılay, kritik durumda olan hastalar-
da kullanmak amacıyla COVID-19'u yenen kişilerden bağış yoluyla kan 
plazması topluyor. Hastanelere ulaştırılan plazmalar, ağır durumdaki 
vakaların tedavisine katkı sağlıyor.

İMMÜN PLAZMADA SON DURUM

İmmün plazma bağışları konusunda son verileri paylaşan Türk Kızılay 
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Türk Kızılay tarafından bugüne ka-
dar; 13.698 plazma bağışı alındı. Bunların 11.306’sı Kızılay birimlerine 
bağışlandı. 30.964 plazma bileşeni ihtiyacı olanlara ulaştırıldı. 89 bin 
iyileşmiş hastayla temas kuruldu. 17.471 uygunluk bekleyen bağışçı 
bulunuyor. Plazma bağışı için randevu verilen kişi sayısı ise 2348. Kızılay 
şu anda 22 ilde 24 noktada 50 aferez cihazıyla plazma bağışı alıyor. Ba-
ğış kabul oranı %90’larda. Dünyadaki en fazla oranlardan biri. Türkiye 
genelinde 68 sabit 170 seyyar birimde kan bağışı alınıyor.
Tam kan bağış şartlarını taşıyan kişilere, COVID-19'u atlattıktan sonra 
Türk Kızılay yetkilileri tarafından ulaşılıyor. Gerekli diğer şartların sağ-
lanması durumunda bağışçılardan plazma bağışı kabul edilebiliyor ve 
hastanelerden gelen talepler doğrultusunda plazma ürünlerinin trans-
feri gerçekleştiriliyor. Uygun olan bağışçı adaylarından aferez adlı yön-
temle bağışçının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşen-
leri 45 dakika içinde alınıyor” dedi.

PLAZMA SATIŞI YASADIŞIDIR! 

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, konuşmasında sosyal med-
ya üzerinden immün plazma bağışı arayan ya da immün plazmasını ba-
ğışlayacağını duyuran kişilere yönelik de önemli bir uyarı da bulundu. 
Kınık, “Türkiye’deki bütün provizyon sistemi Kızılay üzerinden yürütül-
mektedir. Yani herhangi bir hastaya bir immün plazma bağışlanacaksa 
bu Kızılay üzerinden yapılmaktadır. İmmün plazma bağışında şartlı bir 
bağış da yapılmamaktadır. Bir immün plazma havuza alınmaktadır, tet-
kikleri yapılıp, ilgili hastalara ağırlıklarına göre derecelendirilerek illere 
sevk edilmektedir. Lütfen, sosyal medya üzerinden plazma bağışı talep 
etmeyin, bu teklifi yapan insanlara itibar etmeyin. Ayrıca plazma tedavisi 
her hastada uygulanmaz. Hasta yakınları da bu anlamda sağlık siste-
mi üzerinde lütfen baskı kurmasınlar. Hekimlerimiz immün plazmanın 
hangi durumlarda uygulanabileceğini zaten detaylı bir şekilde biliyor-
lar.” diye konuştu. 

KAN BAĞIŞLARINDA SON DURUM

Her geçen gün artarak devam eden kan ihtiyacı için de Türk Kızılay ça-
lışmalarını yoğunlaştırdı. 2020 Ekim ayına kadar 1.703.354 ünite kan 
bağışı alındı. Kızılay’ın stoklarında şu anda 35.302 ünite kan bulunuyor. 
En çok kan bağışı lise mezunlarından geldi. Onu sırasıyla lisans, ilkokul, 
ortaokul, ön lisans takip ediyor. Kan bağışlayanların yüzde 48’i 26-44 
yaş aralığında yer alıyor. En çok kan bağışlayanlar ise 20 yaşındakiler.

Türk Kızılay tarafından toplanan immün 
plazmalar, ağır durumdaki COVID-19 
hastalarının tedavisine katkı sağlamaya 
devam ediyor. 

Plazma ve Kan Bağışlarıyla 
İnsanlık Kazanacak

Kızılay ve SBÜ işbirliğiyle 
Kahramanlar Yetişecek
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Milli Eğitim 14 Eylül günü Çobanbey ile El Bab 
arasında seyir halinde olan Türk Kızılay aracı-
na plakasız iki araçtan açılan çapraz ateş so-
nucu Türk Kızılay’ın El Bab Sevgi mağazası ça-
lışanlarından Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu, 
iki personel ise yaralandı. Türk Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık, Genel Müdür Dr. İb-
rahim Altan ve Genel Müdür Yardımcısı Alper 
Küçük haberi alır almaz bölgeye hareket etti.

KIZILAYCILAR YALNIZ BIRAKILMADI

Olayın ardından Kilis Devlet Hastanesi’ne ge-
tirilen yaralı iki personele bir ziyaret gerçek-
leştiren Kızılay yöneticileri duydukları derin 
üzüntüyü dile getirerek personellere acil şifa 
diledi. Akşam saatlerinde ise devlet yetkilileri 
Gaziantep Havalimanı’nda Şehit Mehmet Arif 
Kıdıman için düzenlenen törene katıldı. Tören-
de Kızılay yöneticileri, çalışanlar ve gönüllüler 
hazır bulundu.

HİLALİ GÖĞSÜNDE TAŞIYAN İSİMSİZ 
KAHRAMANLAR

Gaziantep Havalimanı’ndaki törende Şehit Kı-
zılaycı Mehmet Arif Kıdıman’ın vefatını derin 
üzüntüyle karşıladıklarını ve Kızılay olarak 
her daim ailesinin yanında olduklarını belirten 
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, “Bugün bir 
Kızılaycı görev bilinciyle geldiği binlerce Kızı-
laycı gibi görevini ifa ederken, bayraktan aldığı 
o hilali göğsünde taşırken insanlık düşmanla-
rının saldırısı sonucu şehit oldu. Arkadaşımız 
insanlığın acısını dindirmek için, 2011’den bu 
yana inim inim inleyen Suriye’nin sivil halkına 
yardım etmek için oradaydı. Başka hiçbir ga-
yesi yoktu. Tek bir tarafı vardı o da insanlıktı. 
Bugün eğer üzerinde bayrak taşıyan arabasıy-
la Kızılay, üzerinde hilal taşıyan üniformasıyla 
Kızılaycılar hedef alınıyor ve öldürülüyorsa in-
sanlık için korkmanın vakti gelmiştir. 152 yıldır 

bu hilali göğsünde taşıyan ve dünyanın dört bir 
yanında insanlık için çalışan isimsiz kahra-
manlarımızdan bir diğeri olarak şehidimizi son 
yolculuğuna uğurluyoruz. Acımız büyük. Ümit 
ediyoruz ki Cenab-ı Hak onu şehitlik mertebe-
sine alacaktır. Yaralanan diğer iki kardeşimize 
de acil şifalar diliyoruz. Devletimiz bu işlenen 
zulmün hesabını soracaktır” dedi.

ŞEHİT KIZILAYCININ CENAZESİ 
DUALARLA DEFNEDİLDİ

Gaziantep’te düzenlenen tören sonrası uçak-
la İstanbul Havalimanı’na nakledilen şehit 
Mehmet Arif Kıdıman’ın cenazesi Kızılaycılar 
tarafından karşılanarak memleketi Düzce’ye 
uğurlandı. 15 Eylül sabahı Düzce’deki cenaze 
evinde taziyelerin kabul edilmesinin ardından 
Düzce Merkez Büyük Camii’nde cenaze na-
mazı kılınan Şehit Mehmet Arif Kıdıman daha 
sonra Düzce Şehir Mezarlığı’na defnedildi. 
Cenaze töreninde Aile Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, 
Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Belediye Baş-
kanı Faruk Özlü ve Düzce Cumhuriyet Başsav-
cısı Sedat Çelik de Türk Kızılay’ı ve şehidin ai-
lesini yalnız bırakmadı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 
Genel Başkan Vekili Dr. Naci Yorulmaz, Genel 
Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı, Genel 
Müdür Dr. İbrahim Altan, Kan Hizmetleri Ge-
nel Müdürü Nurettin Hafızoğlu, Genel Müdür 
Yardımcıları Alper Küçük, İbrahim Özer, Ek-
rem Şahin ve Süleyman İslamoğlu ile Kızılay 
gönüllülerinin yer aldığı cenaze töreninde Şe-
hit Mehmet Arif Kıdıman’ın ailesine başsağlı-
ğı dileğinde bulunuldu. Şehidin ailesini yalnız 
bırakmayan Türk Kızılay, aileye psikososyal 
destek verdi. 

El Bab’ta seyir halindeki 
Kızılay aracına açılan 
çapraz ateş sonucu şehit 
olan Kızılaycı Mehmet 
Arif Kıdıman’ın cenazesi 
Kızılay yöneticileri ve 
gönüllülerinin de katıldığı 
cenaze töreninin ardından 
memleketi Düzce’de 
defnedildi

Kızılay Şehidi Mehmet Arif Kıdıman 
Son Yolculuğuna Uğurlandı

Suriye'nin El Bab bölgesinde yardım faaliyet-
leri yürüttüğü esnada uğradığı saldırı sonucu 
şehit olan Kızılaycı Mehmet Arif Kıdıman, 7 
Mart 1980 tarihinde Düzce’de gözlerini dün-
yaya açtı. Düzce İli Merkez İlçesi Camikebir 
Köyü nüfusuna kayıtlı olan Kıdıman, 2006 yı-
lında Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Kan 
Merkezine bağlı Düzce Kan Bağış Merkezinde 
Destek 2 personeli olarak çalışmaya başladı. 
Suriye İnsani Yardım Operasyonu kapsamında 
ise, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren Çobanbey 
Dağıtım Ekip Başkanlığında dağıtım sorum-
lusu olarak görev yaptı. 
Birkaç gün önce kardeşini evlendiren Kıdı-
man aynı zamanda 17 Ağustos ve 12 Kasım 
1999 depremlerinin ardından binlerce fotoğ-
raf çeken merhum gazeteci Mehmet Kıdı-
man’ın oğluydu. Babasından kalan fotoğraf 
arşivine emanet gözüyle bakan Mehmet Arif 
Kıdıman, arşivi özenle saklıyor ve depremlerin 
yıldönümünde halk sergisine açıyordu.

Mehmet Arif 
Kıdıman Kimdir
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HHedef 2030 adı verilen planlama ile 10 yıllık hedeflerini “Toplumsal Daya-
nıklılığın Geliştirilmesi” ve “Güçlü Yönetişim ve Kurumsal Güven” başlıkla-
rı altında toplayan Kızılay, belirlediği hedeflere ulaşmak için yol haritasını 

çıkardı. Seyrüsefer Çalıştayı kapsamında 3 gün süren ve gönüllü, üye, çalışan gibi 
değişik kategorilerde binlerce Kızılaycının fikirleriyle katıldığı gelecek vizyonu için 
stratejiler oluşturuldu. Çalıştay süresince “Dünyanın Meseleleri”, “İnsanın Me-
seleleri”, “İnsani Finans ve Sürdürülebilirlik”, “Kurumsal Gelişim ve Dönüşüm” 
başlıklarında paneller düzenlendi. Çalıştay’da Kamu Yönetimi ve Afet, Afeti Top-
lumla Yönetmek, Çevre ve Çevremizin Geleceği, Afet Yönetişimi, Açlık ve Yoksul-
luk, Sağlığa mı Hastalığa mı Yatırım, İnsanın Anlam Açlığı ve Sonuçları, Küresel 
Krizler ve Müdahale Aktörleri, Gençlik Ne Diyor Bu İşlere?, Bilgi, Yetenek ve Öğ-
renmenin Matematiği, Küresel Krizler ve Sağlık Hizmetleri, Gayrimenkul Dünya-
sı ve Kızılay, Sosyal Finans ve Yoksulluğun İktisadı, Neden Kızılay Yatırım, Finans 
Dünyası Nereye Gidiyor?, Hayırseverler Dünyası Nereye Gidiyor, Kızılay Şubeleri 
Nasıl Gelişir, Yönetişimin Geleceği, Büyümenin Yönetimi, Yönetişimin Kızılaycası, 
Dönüşümün İletişimi, Stratejik Plan Sonuç Çıktıları, Genel Değerlendirme baş-
lıkları da işlendi.
 
GELECEĞİNİ PLANLAYAN BİR KIZILAY’I HEDEFLEDİK
 
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 
“2030 stratejimiz toplumsal katılım ve etkileşimi amaçlamaktadır. Kızılay bütün 
bu hareketini oluşturan paydaşlarının ne dediğini önemser. Kızılay’a kalbinin bir 
tarafında gönül vermiş insanların şundan emin olması gerekiyor ki Kızılay bugün 
yönetimi, şubeleri, gönüllükleri iyi niyetli bir şeklide ‘bu topluma nasıl daha iyi 
hizmet ederim’ diye düşünüyorlar. Bu kurumun mensupları ve çalışanları ‘daha 
erken, daha detaylı nasıl hesap verebilirim’ diye çalışıyorlar. Kızılay gibi kurumlar 
en şeffaf kurumlardır.” diye konuştu. 
Türk Kızılay’ın 2030 stratejisinde net adımlar, net hedefler ve bunların net tarih-
leri olacağını açıklayan Kerem Kınık, “Topluma on yıllık taahhüdümüz çok net 
tanımlanmış olacak. Kızılay toplumla en üst seviyede hesap verebilir olması ge-
reken bir yapıdır. Hazırladığımız sistemle çok yakın zamanda toplumumuz kendi 
bağış ve katkısının akıbetini en detaylı şekilde görebilecek” dedi.
Toplumsal dayanıklılık için çok daha çevik bir kurum olma hedefini ortaya koy-
duklarını açıklayan Kınık şunları söyledi: “31 Aralık’ta 10 yıllık olan stratejimizin 
temel yol haritasını toplum ile paylaşacağız. Diğer taraftan da önceki 5 yıllık stra-
tejik planımızın kapsamında hangi somut adımları attığımızı açıklayacağız. 2030 
planını yaparken iki ana amacımız var. Bir tanesi güçlü toplum diğeri de güçlü 
Kızılay. Biz hep daha çevik olmaya, daha fazla hesap vermeye çalışacağız. Buna 
yönelik bir taahhüdümüz var. 
Bugün yoksulluğun ortadan kaldırılması için geçmişte ortaya konulmuş klasik 
yardım modelleri ortadan kalkıyor. Asıl olan onurlu bir meslekle onurlu bir ka-
zanç kaynağı yaratabilmektir. Kızılay Kart ile 2 milyon insanın aldığı yardımlar 
yaygınlaştırılacak. İnsanların onurunu koruyacak şekilde nakit destek sağlamak, 
ayni yardımlara göre çok daha verimli bir yöntem. Bir yandan Kızılay ayni yardım 
da alıyor. Bu alınan yardımların daha uygun teslimat şartlarıyla dağıtılması için 
lojistik imkanlarımızı geliştiriyoruz. Diğer taraftan baktığımızda bugün insanlara 
karşılıksız nakit destek vermenin de çok etkili olmadığı bilimsel çalışmalarda 
görülüyor. Yapacağımız sosyal desteklerle insanı hayata tutundurmak, meslek 
sahibi yapmak, kendi emeğiyle değer yaratmasını sağlamayı hedefliyoruz.”
 
GÜÇLÜ YÖNETİŞİM VE KURUMSAL GÜVEN
 
‘Güçlü yönetişim ve kurumsal’ güven için topluma söz verdiklerini anlatan Dr. 
Kerem Kınık şöyle devam etti: “Güçlü yönetişim modelinin sürdürülebilir olması, 
modelimizin örnek olması için çalışacağız. Ar-Ge ve inovasyona kaynak ayıra-
cağız. Kızılay iş ve kalite kurallarıyla yönetilir. Kızılay’da onlarca yönetmelik ve 
kurullar vardır. Kızılay’ı bu kurullar yönetirler. Kızılay’ın her bir ekibi, işlerini kendi 
iş kurallarına göre yönetirler.
Finansal sürdürülebilirliği sağlamak da bizim için olmazsa olmazdır. Kızılay’ın 
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Kızılay 2030 Yol Haritasını Belirledi
“Hedef 2030” stratejisini “Toplumsal Dayanıklılığın Geliştirilmesi” ve “Güçlü Yönetişim ve Kurumsal Güven” başlıkları 

altında toplayan Kızılay 10 yıllık yol haritasını çıkardı. 2021-2030 stratejisinde net hedefler ve tarihlerin olacağını 
açıklayan Başkan Dr. Kerem Kınık, “Topluma on yıllık taahhüdümüz çok net tanımlanmış olacak." dedi.

8,5 kat büyümesi bizim için çok zor olmadı. Biz her yıl 3,5 milyon tekil bağış alıyo-
ruz. Toplumsal katılımın ve desteğin oluşturduğu bu güven bizi büyüttü. Bağışları-
mızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve hayırseverlik pastasını büyütmek istiyoruz.
 
ÖN YARGILARI, GRİ ALANLARI SİLECEĞİZ
 
Bir başkasının derdi bizim için derttir. ‘Ben insanlığa bir değer sunmak istiyo-
rum’ diyen herkese Kızılay’ın kapısı açıktır. Her gün bir başka mazlum diyardan 
talep alıyoruz. İnsanlığın ne kadar çok derdinin olduğunu görüyoruz. Dünya insani 
yardım liginde lideriz. Bunları gördükçe özgüvenimiz artıyor. Bugün Kızılay odak-
larını genişletebiliyorsa bu milletin Kızılay’a olan güvenindendir. Bu potansiyelin 
harekete geçmesi için önyargıları, gri alanların silinmesi için taahhütte bulunuyo-
ruz. Bir Kızılay şubesine girip içeceğiniz bir acı kahveyle dünyanız değişecek. Bu 
hareket toplum için var, bu hareket insan için var.”
Çalıştay’a Genel Başkan Kınık’ın yanı sıra, Türk Kızılay yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri, akademisyenler ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, genel müdür-
lük yöneticileri ve Genç Kızılay da katıldı.
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Gıda, kışlık kıyafet, ayakkabı, battaniye, cer-
rahi maske, hijyen malzemeleri, muhtelif 
tıbbi sarf malzemeleri ile oyuncak yüklü 11 

TIR dolusu insani yardım malzemesini taşıyan 3. 
konvoy Türk Kızılay’ın Marmara Bölge Afet Yönetim 
Merkezi’nden uğurlandı. Yardım malzemelerinin 
uğurlama törenine Türk Kızılay Genel Başkan Yar-
dımcısı İsmail Hakkı Turunç, Genel Müdür Dr. İb-
rahim Altan, Genel Sekreter Hüseyin Can ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı eşlik etti.
 
“YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”
 
Azerbaycan için yapılan yardımlara devam edilece-
ğini belirten Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı 
İsmail Hakkı Turunç, “Bölge için elzem olan ihtiyaç 
malzemelerini ulaştırıyoruz. 3. Sevkiyatımız için 
hazırladığımız 11 tırın içerisinde gıda malzeme-
si, giyim malzemesi, temizlik malzemesi, hijyen 
malzemesi gibi değişik türde malzemeler var. Te-
mennimiz kardeş Azerbaycan’ın işgal altında olan 
topraklarının biran önce özgürlüğe kavuşması ve 
insanların huzur içinde yaşamasıdır.” dedi.
Kızılay’ın Türk milleti adına yardımlarına devam 
ettiğini anlatan Turunç, “Uzun yıllardan beri de-
vam eden bu sıkıntı sadece Azerbaycan halkını 
değil Türk milletini de derinden yaralamıştır. Bu-
gün başlayan özgürlük mücadelesi, toprakların 
yeniden azadı, bizi de sevindirdi. Kardeşlik vazifesi 
olarak bugün ihtiyaçları olan konuda geçmişte ol-
duğu gibi elimizden gelen ve kendilerinin de ihtiyaç 
duyduğu malzemeleri, Türk milletinin gönül dün-
yasından topladığı malzemeleri, Türk Kızılay aracı-
lığıyla göndermek istedikleri malzemeleri gönde-
riyoruz." diye konuştu. 
Türk Kızılay'ın yaptığı yardım çağrılarına destek 
olan herkese teşekkür eden Türk Kızılay Genel 
Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, "Birçok 
ülke nasıl yardım edelim diye düşünürken Kızılay 
hemen nerede bir sıkıntı varsa, anında yardım eli-
ni oraya ulaştırıyor. Milletimize teşekkür ediyorum. 
Nerede bir sıkıntı olsa hemen yardım kampanyası 
açsak hemen Kızılay’a katkılarını sunuyorlar.” dedi.
Törenin ardından yardım malzemelerini taşıyan in-
sani yardım konvoyu Azerbaycan’a uğurlandı.

Azerbaycan’ın Dağlık 
Karabağ bölgesindeki 
çatışmalardan etkilenenler 
için yardım malzemelerini 
bölgeye ulaştıran ve 
dağıtımlarını yapan Türk 
Kızılay, 11 TIR’lık 3. 
konvoyunu da İstanbul’dan 
bölgeye yola çıktı.

Türk Kızılay Bu Yıl Öğrencilere 
EBA TV’den Ulaşacak

11 Tırdan oluşan 3. Yardım Konvoyu 
Azerbaycan’a Uğurlandı

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerine yayılan hizmet 
ağıyla ihtiyaç sahiplerine yardım elini uza-
tan Kızılay, bu yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri 
arasında kutlanacak olan Kızılay Haftası’nda 
yürüttüğü faaliyetlere dair kamuoyunda far-
kındalık oluşturmak, Kızılaycılık ruhunu öğ-
rencilere aşılayarak gönüllülük ve sosyal so-
rumluluk konularında bilinç oluşturmak için 
çalışmalar yürütecek.
Tüm dünyanın aylardır mücadele ettiği CO-
VID-19 pandemisinden en çok etkilenenler 
arasında öğrenci ve gençlerin olması sebebiy-
le “Senin Desteğin Oldukça Her Ev Bir Okul” 
kampanyasını başlatarak uzaktan eğitime 
destek veren Kızılay, hafta boyunca yine öğ-

rencilere Kızılaycılık ruhunu aşılamak için ça-
lışacak. Toplu etkinliklerin yapılamadığı pan-
demi döneminde, anaokulundan liseye kadar 
her gruptan öğrenciyle EBA sistemi üzerinden 
bir araya gelecek olan Kızılay, hazırladığı ba-
sit ve eğlenceli illüstrasyonlarla hem haftanın 
önemini ve Kızılaycılığı anlatacak hem de bil-
gilendirici ve eğitici dokümanlarla öğrenciler-
de farkındalık oluşmasına yardımcı olacak. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlana-
cak olan Kızılay Haftası, Kızılaycılık felsefesi 
ve temel ilkelerini öğrencilere tanıtmak ve be-
nimsetmek, gerçekleştirdiği yenilikleri ve he-
defleri konusunda kamuoyunu bilinçlendirme 
imkânı sunuyor. 
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Nusr-Et ve Kızılay’dan 
Beyrut’a Uluslararası 
Destek Çağrısı

Kızılay  Lübnan’a
Uzman İnsani Yardım 
Ekibi Gönderdi 

Türk Kızılay, Suriye’nin Cerablus Bölgesi’nde 
içerisinde cami, okul, sosyal tesis ve 
konutlardan oluşan yetimhane kompleksinin 
açılışını yaptı. Lübnan’ın Beyrut Limanı’ndaki depoda meydana gelen şiddetli patlamanın ar-

dından Türk Kızılay harekete geçti. Lübnan Kızılhaçı’yla irtibata geçen Türk Kı-
zılay, bölgeye biri acil tıp uzmanı olmak üzere 4 kişilik insani yardım ekibi ve acil 
tıbbi malzemelerini gönderdi. Türk Kızılay, Lübnan’da yaşanan ve binlerce insa-
nın etkilendiği patlamayla birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için bölgeye 
ekiplerini ve acil yardım malzemelerini gönderiyor. Bugün yola çıkacak olan acil 
tıp uzmanı doktorunun da yer aldığı 4 kişilik Türk Kızılay ekibi, beraberindeki acil 
tıbbi malzemelerle bölge halkına destek olacak. İhtiyaca göre yeni sevkiyatlar 
için hazırlıklarını da tamamlayan Türk Kızılay, bölgeye ulaştırdığı ekibiyle Lüb-
nan Kızılhaçı’nın alandaki faaliyetlerinde ortak hareket edecek.

Dünyaca ünlü Nusr-Et, Beyrut’ta meydana gelen talihsiz patlamanın ardından 
Lübnan’da yardım çalışmaları yürüten Türk Kızılay’a destek olmak amacıyla 
“Biz Bir Aileyiz” sloganıyla uluslararası bir yardım çağrısında bulundu. Nusr-
Et, yaptığı çağrıya da ilk desteği kendisi verdi. Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül 
Cumartesi günü gerçekleşecek tüm gelirleri Lübnan’daki ihtiyaç sahipleri için 
Türk Kızılay’a bağışlanacak.  
Beyrut limanında 4 Ağustos tarihinde meydana gelen elim patlamanın ardından 
bölgedeki yaraların hızla sarılması amacıyla harekete geçen dünyanın en köklü 
insani yardım kuruluşu Türk Kızılay, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Yürüt-
tüğü yardım çalışmalarını bağışlarla gerçekleştiren Türk Kızılay’a bir destekte 
Nusr-Et makasından geldi. Türkiye’de olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde 
bulunan ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi görev edinen ve yaptığı yardımlarla 
100 binden fazla kişiye ulaşan Nusr-Et, “Biz Bir Aileyiz” sloganıyla Türk Kızılay 
iş birliğinde uluslararası bir kampanya başlattı. Küresel ölçekteki kampanyaya 
Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek tüm gelirlerini 
bağışlayacak olan Nusr-Et, Lübnan halkının yaralarını sarmak için tüm dünyaya 
destek çağrısında bulundu.
Patlamada zarar gören Lübnan halkının yaralarının en kısa sürede sarılması 
için düzenlenen yardım kampanyasına dünyanın her yerinden bağış yapabilmek 
mümkün.

Kızılay Cerablus’a 
Yetimhane 
Kompleksi Açtı

Cerablus ilçe merkezinde inşa edilen yetim kompleksi cami, 
okul, sosyal tesis ve konutlardan oluşuyor. El Emel Kam-
püsü ismiyle açılışı gerçekleştirilen yetimhane kompleksi 

içerisinde bulunan 34 adet 1+1 ve 22 adet 2+1 olmak üzere top-
lam 56 evin bakım onarımlarını yapan Kızılay, elektrik, su, solar 
panel gibi ihtiyaç duyulan eksikleri de tamamladı. Kızılay, tadilatı 
tamamlanan evlerin içerisine yatak, battaniye, mutfak eşyası, hij-
yen malzemesi gibi temel ihtiyaç malzemeleri de yerleştirilerek 56 
ailenin barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için hazır hale getirdi. 
Yerleşkede ayrıca 950 metrekarelik iki katlı sosyal tesis içerisinde 
el sanatları eğitimlerinin verileceği 12 adet sınıf ve 3 idari bina 
bulunuyor.  Ayrıca tesis içerisinde 640 metrekarelik okul, 4 idari 
oda ve 8 eğitim öğretim sınıfı yer alıyor. Kızılay, 495 metrekarelik 
camiyi de tamamlayarak ibadete hazır hale getirdi. Yetim çocuk-
lar ve aileleri için tam donanımlı hale getirilen komplekse ihtiyaç 
sahibi aileler de yerleştirildi. Bununla birlikte İdlib başta olmak 
üzere Suriye'nin çeşitli yerlerinde Kızılay'ın gözetiminde olan 14 
yetimhane bulunuyor. Buralarda 6 binden fazla çocuk, kadın ve 
yaşlı barınıyor.

“BİR İNSANIN SOSYAL HAYATTA 
İHTİYAÇ DUYABİLECEĞİ HER ŞEY MEVCUT”

Yetimhanenin açılışında konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Hü-
seyin Can, “Hepimizin bildiği gibi bu krizden en fazla etkilenenler 
masum yavrularımızdır. Bu ihtiyacı görerek paydaşlarımızla bu ko-
nuda çalışmalar yapmaya karar verdik ve hızlı bir şekilde harekete 
geçtik. Bugün ise El Emel Kampüsü’nün açılışını gerçekleştiriyo-
ruz. 56 ailenin daha iyi koşullarda yaşayacağı bu tesisin yapımında 
emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.
Yetimlere verilen bu desteğin maddi boyutundan öte anlamlar ta-
şıdığını belirten Gaziantep Valisi Davut Gül de “Katarlı, Pakistan-
lı dostlarımıza, hayırseverlerimize, Kızılay’a burada buna imkân 
sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İhtiyaçların çok 
iyi analiz edildiği bu komplekste meslek atölyesinin de çok önemli 
olduğunu görüyoruz. Yetim çocukların anneleri ile beraber bura-
da yaşarken, okula devam etmeleri, meslek edinmeleri ve kendi 
ayakları üzerinde durmaları en az bu evler kadar kıymetli.” dedi.
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Afetlerde Beslenme 
STK Koordinasyon 
Toplantısı Yapıldı

Johnson&Johnson 
Vakfı’ndan Kızılay’a 
Anlamlı Bağış
Johnson&Johnson Vakfı, Koronavirüsle mücadele 
kapsamında görev yapan 18 bin sağlık çalışanına 
kişisel koruyucu ekipman sağlanması için Türk 
Kızılay’a 200 bin dolar tutarında bağışta bulundu.

Afet ve acil durumlarda afetzedelere verilen beslenme hizmetinin yönetimi ve 
koordinasyonu hususunda planlama ve sorumluluklar ile paydaşların etkile-
şiminin nasıl geliştirebileceğine ilişkin İstanbul’da Kızılay Kart Koordinatörlük 
Ofisi’nde Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan başkanlığında bir araya 
gelen yardım kuruluşları fikir alışverişinde bulundu. Afet Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı İbrahim Özer’in Türkiye’de afet yönetim sistemi, afetlerde beslenme 
hizmeti ve pilot bölge olarak başlatılan Manisa Beslenme Hizmeti Stratejik Pla-
nı sunumunu gerçekleştirdiği toplantıya aralarında İHH, Deniz Feneri, TDV, Beşir 
Derneği Hayrat Vakfı ve İnsan Vakfı kuruluşlarının da bulunduğu STK’lar katıldı. 
Toplantı sonunda; beslenme hizmetinde paydaşlar ile bölgesel ortak menü kul-
lanılması, israfın önlenmesi, mükerrer yardımların önüne geçilmesi, ihtiyaç 
fazlası yardımların alana gönderilmemesi belirtilerek afetlerde beslenme plat-
formu oluşturulması ve ortak hareket edilmesi hususlarının altı çizildi. 

Pandeminin ilk gününden bu yana hijyen kiti yardımlarından immün plazma 
tedavisinin uygulanmasına kadar birçok konuda seferber olan Kızılay’a bir des-
tek de Johnson&Johnson Vakfı’ndan geldi. Johnson&Johnson Türkiye’nin Ge-
nel Müdürü Demet Russ ile bağış için düzenlenen protokol çerçevesinde bir 
araya gelen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yardımları hayırsever 
bağışçıların destekleriyle ulaştırdıklarını ifade ederek, “Yeni tip koronavirüsün 
başladığı andan bugüne mücadeleyi en ön safta sürdüren ve en çok fedakârlık 
gösteren gruplarımızdan olan değerli sağlık çalışanlarımız için elimizden ge-
len her türlü desteği vermek için çabalıyoruz. Tüm bu yardımlarımızı hayırsever 
bağışçılarımızın desteğiyle yapıyoruz” dedi. Kınık, bu zamana kadar ülkemizde 
koronavirüsle mücadeleye yönelik toplam 4 milyon TL bağışta bulunan John-
son&Johnson VakfıTürkiye’nin Genel Müdürü Demet Russ’a anlamlı destekle-
rinden ötürü teşekkürlerini iletti.

HABERLER

Her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü 
çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya İlk 
Yardım Gününde bu yıl, hastanelerde 
koronavirüse maruz kalmamak ve pandemi 
sürecinde ufak yaralanmalara karşı ilk 
yardım konularına vurgu yapıldı. 

Dünya İlk Yardım 
Günü’nün Teması 
Pandemi

Dünya İlk Yardım Gününde “İlk Yardım Uygulamalarının Pan-
demiye Uyarlanması” konusunda bilinçlendirme faaliyetleri 
yürütülecek. Farkındalığın küçük yaşlarda kazanıldığından 

hareketle bu yılki hedef gruplar çocuklar, gençler, öğretmenler ve 
ebeveynler olarak belirlendi.

KIZILAY İLK YARDIM EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

2000 yılından bu yana yüz yüze yapılan eğitimler ile 570 bin 306 ki-
şiye ilk yardım farkındalık eğitimi ve 207 bin 828 kişiye ilk yardımcı 
sertifikalı ilk yardım eğitimi veren Türk Kızılay İstanbul, Ankara 
ve İzmir başta olmak üzere 24 ilde 32 İlk Yardım Eğitim Merkezi,  
16 Toplum Merkezi kapasitesi ve Genç Kızılay Teşkilatı İlk Yardım 
Akran Eğitimcileri ile hizmet vermeye devam ediyor. Son dönem-
de ise yeni tip koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kuru-
lu tarafından yayınlanan rehbere göre kavramsal konular online 
eğitim olarak verilirken pratik uygulama gerektiren tüm konular 
ise yüz yüze eğitimler ile rehberde yayınlanan koruyucu önlemler 
alınarak yapılıyor.

KORONOVİRÜS HASTALARINA VE YAKINLARINA 
PSİKOLOJİK İLK YARDIM

Koronavirüs hastaları ve yakınları için de temel psikolojik ilk yar-
dım desteği sağlayan Kızılay ekipleri, pandemiye uyarlanmış ilk 
yardım uygulamalarının yanı sıra insanları koronavirüs semptom-
ları konusunda bilinçlendirmeyi de hedefliyor. Koronavirüsle ilgisi 
olmayan yaralanmalar ve hastalıklar sırasında virüs bulaşma ris-
kinin yüksek olduğu hastanelere gitmek yerine hızlı bir ilk yardım 
yönetimi sağlanmasını amaçlayan ekipler, hem sosyal mesafenin 
korunduğu güvenilir ve hijyenik ortamlarda hem de online eğitim-
lerle insanlarda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 
Türk Kızılay’ın, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Fede-
rasyonu (IFRC) ile birlikte geliştirdiği ilk yardım uygulaması “First 
Aid” ile IOS ve Android mağazalarından ilk yardım hizmetlerine 
kolaylıkla ulaşılabiliyor. Kızılay, bu uygulama ile vatandaşların ilk 
yardım başlığına ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşmasını amaçlıyor.
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İstanbul’un fethinin sembolü olan 
Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar camiye 
dönüştürülmesi tüm Türkiye tarafından 
coşkuyla karşılanırken Türk Kızılay ekipleri 
de Cuma namazı kılmak için gelen halka 
ikramlık dağıtan Kızılay yüzleri gülümsetti.

Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dön-
meme kararı alan Fadime Kayacı, 36 yıldır yaz-kış 1900 rakımlı Karakısrak Yay-
lası'nda tek başına yaşıyor. Yörede ‘Robinson Nine’ olarak tanınan 85 yaşındaki 
Kayacı’ya ziyarette bulunan Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Oğuz Kara, Fa-
dime Nine’nin hikayesini dinleyip eksiklerini sordu. Gıda, hijyen malzemesi gibi 
ihtiyaçları karşılanan Fadime Nine’ye bir de buzdolabı hediye edildi. 
Fadime Kayacı’nın hüzünlü bir hikayesi olduğunu anlatan Türk Kızılay Trabzon 
Şube Başkanı Oğuz Kara, “Fadime Ninemiz yalnızca yaz aylarında buraya ge-
lirdi. Fakat 1984 yazında yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı, o evde yokken 
sara nöbeti geçirdi. O esnada yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde 
yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı. Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümü-
ne çok üzülen Kayacı, o tarihten sonra yakınlarının ısrarına karşın yaz-kış bir 
daha yayladan inmedi. Kışın herkes döner, yalnızca o kalır. Burayı kendisine yurt 
edindi.” dedi.
Fadime Nine’ye en yakın evin yarım saat ötede olduğunu söyleyen Oğuz Kara 
şöyle konuştu: “Aslında Fadime Nine yazın da yalnız çünkü çevresinde hiçbir ev 
yok. Herkese küstüğü için köye dönmediğini söylüyor fakat ben dahası olduğunu 
düşünüyorum. Yalnız bırakıp ot toplamaya gittiği yeğenini dönüşte ölü bulmuştu 
ve o yıldan beri yayladan ayrılmıyor. Belki de yeğenini bir kez daha yalnız bırak-
mak istemediği için dönmüyordu. Biz buraya geldiğimizde çok mutlu oldu, bazı 
ihtiyaçlarını paylaştı ve hemen karşıladık. Bundan sonra kendisini sık sık ziyaret 
edip ihtiyaçlarını soracağız.”

İstanbul’un 1453 yılında fethedilmesinin ardından camiye dö-
nüştürülen Ayasofya, 1934 yılında müze olarak kullanılmaya 
başlanmıştı. Danıştay’ın, Ayasofya’nın müze olarak kullanıl-
masına dair Bakanlar Kurulu kararını kaldırması ve ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayınladığı kararnameyle Ayasof-
ya’nın cami olarak kullanılması kamuoyuna duyuruldu. Aya-
sofya-i Kebir Camii 24 Temmuz 2020'de kılınan ilk Cuma Na-
mazı ile birlikte tekrar cami olarak hizmet vermeye başladı. 
Ayasofya-i Kebir Camii’ne namaz kılabilmek için gelen yaklaşık 
350 bin vatandaş içinse Türk Kızılay ekipleri seferber oldu. 
Ayasofya-i Kebir Camii’nin açılış sevincine ortak olmak ama-
cıyla gelen vatandaşlara eşlik eden Kızılaycılar su, meyve suyu, 
çeşitli ikramlıklar ile maske ve dezenfektan dağıtımı gerçek-
leştirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türk Kızı-
lay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Yönetim Kurulu Üyele-
ri’nin de katıldığı Cuma Namazı büyük bir coşkuyla eda edildi. 

Tonyalı Robinson Nine
Kızılay’a Emanet

Kızılay Ayasofya’da 
İlk Cuma Namazı’nda 
Görevdeydi

Türk Kızılay Seydişehir Temsilciliği, Şanlıurfa ve Suriye’den çalışmak için ge-
len tarım işçilerine salgından korunmaları için hijyen kiti dağıttı. Çocuklara 
ise kek ve meyve suyu ikram ederek çeşitli hediye ve oyuncaklar dağıtan Kızı-
laycılar neşe kaynağı oldu. Tarım işçilerini bir an bile yalnız bırakmadıklarını 
ifade eden Türk Kızılay Seydişehir Koordinatörü Tevfik Balcı, “Geleceğimiz 
olan çocuklar bir günde olsa eğlenceli oyunlarla neşeli bir gün geçirerek 
keyifli anlar yaşadılar. Zor koşullarda aileleriyle birlikte çadırlarda yaşayan 
çocuklara kadın kollarımızın el emeğiyle yaptıkları oyuncakları dağıttık. Se-
vinçlerini paylaştık. Halaylar çektik, oyunlar oynadık. Onların yüzlerinin gül-
mesi bizleri de mutlu etti. Ayrıca çocuklara ve ailelerine 1354 paket giyim 
malzemesi verdik” dedi.

Kızılay Seydişehir 
Temsilciliği'nden Tarım 
İşçilerine Yardım
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SEYİR VE SEFER BİZDEN…
Kurumlar yaşayan organizasyonlardır. Tüm canlılar gibi doğar 
yaşar ve gelişirler. Gelişim ve dönüşümünü sağlayarak yaşadık-
ları devirlerin şartlarına ayak uydurabilen kurumlar kurumsal bir 
kimlik ve kültüre sahip olurlar. Ülkemizde kimlik ve kültür sahibi 
bir kurum adı söyler misiniz deseler hiç düşünmeden Kızılay’ın 
ismini veririz. Zira bir buçuk asrı aşan bir yürüyüşle günümüze 
ulaşan Kızılay, bugün de geleceğe yeni kapılar açmanın peşinde. 
Bugünlerde Kızılay’ın yöneticileri, bu yürüyüşün bir seyrüsefer 
olarak kurgulandığı toplantılarda bir araya gelerek kurumun gele-
cek vizyonunu masaya  yatırıyor.
Bu gelecek vizyonu içerisinde tartışılan en hayati konulardan biri 
de Anadolu’nun dört bir yanına kırmızı hilalin gücünü taşıyan 
kılcallarımız Kızılay Şubeleri. Kızılay şubelerinin gelecekte hangi 
kabiliyetleri haiz, ne tür görevler gören kollarımız olarak tanım-
ladığımız aslında Kızılay’ı nasıl tanımladığımızla alakalı. 2030 
hedeflerimize giderken Kızılay’ı toplumsal dirençliliği artıran bir 
kurum olarak tanımlıyorsak toplum ile teması güçlendirmemiz, 
dolayısıyla şubelerimizi tahkim etmemiz gerekecek. Bu anlamda 
şubelerimizin içerisinden geçmekte olduğu dönüşüm ve gelişim 
sürecinin dinamikleri neler olmalıdır buna bakmak gerekiyor.
Şubelerimiz için birincil önceliğimiz şartların iyileştirilmesi; her 
anlamda şartların iyileştirilmesi. Şube süreçlerinin en hızlı işleye-
cek biçimde kurgulanması ve çalışanın üzerinden yük almak ön-
celikli amacımız. Bunun için inovatif projeler hayata geçiriyoruz, 
otomasyon projemiz gibi. Bu proje ile teknolojik altyapılarımıza 
yatırım yapıyor, deyim yerindeyse bu teknolojik ağ ile Anadolu’yu 
sarıyoruz. Bunun sonucunda daha çevik, hızlı ve çabuk karar ala-
bilen şubeler ortaya çıkacak. Ben bunun adına “şube teknolojisi” 
diyorum. Getirdiğimiz bu şube teknolojisi sayesinde yüzlerdeki 
tebessümü artıracağımıza inanıyorum.
Şube çalışmaları açısından bir diğer kritik konu ise segmentasyon 
konusu. Başka bir ifade ile her bir şubenin bir “Genel Merkez” 
olması. Genel merkezimizdeki iş süreçleri ya da başka bir ifadeyle 
segmentler şubelere taşınıyor. Bu, uzmanlaşmaya yol açacak ve iş-
lerin ehil eller tarafından daha doğru, düzgün ve etkili bir biçimde 
yerine getirilmesini sağlayacak. Deyim yerindeyse şubelerimizin 
profesyonel kadroları daha da profesyonelleşecek.
Uzun lafın kısası, Kızılay’ın şube ve temsilciliklerinin geleceğe 
yürüyüşü bize yeni kapılar, yeni ufuklar açarken, seyrüseferdeki 
gemimizin güvenli limanlara demir atması için çalışmaya devam 
ediyoruz. Önümüze çizilen vizyon sayesinde gemimiz güven ve 
umutla seyrederken, kaptanımız ve mürettebat arasındaki muhab-
bet sayesinde yelkenlerimiz rüzgarla dolmaya devam ediyor. 

Kızılay’ın iyilik seyrüseferi kutlu olsun!

Hüseyin Can
Genel Sekreter

ŞUBE HABERLERİ

Aydın Şubesi’nden Engelleri 
Aşan Maske

Türk Kızılay Aydın Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları, işitme engelli vatandaşların 
yararlanması için yaklaşık 100 adet özel maskeyi Türkiye Beyazay Derneği’ne 
teslim etti. Özel üretim maskeleri, Türkiye Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı 
Demet Pilevneli’ye teslim eden Türk Kızılay Aydın Şubesi Kadın Kolları Başkanı 
Gönül Şahin Mezkit, işitme engelli vatandaşların aileleri ile daha rahat iletişim 
kurabilmesi için bu özel maskelerin üretildiğini ifade ederek, “Salgın hastalık 
döneminde maske kullanımı zorunluluğu açısından işitme engelli bireylerimizi 
düşünerek hareket ettik ve Ankara’da bulunan toplum merkezimizden bu özel 
maskelerden temin ettik. İşitme engelli bireylerimizin aileleri ile iletişimlerinde 
kolaylık olması ve daha rahat dudak okuyabilmeleri için şeffaf maskeleri bugün, 
şube başkanımıza teslim ettik” dedi.

Ankara Şubesi “Yemeğin 
Benden” Projesiyle İhtiyaç 
Sahiplerinin Yanında

1919'da kurulan ve 101 yıldır ihtiyaç sahipleri için aralıksız ücretsiz yemek 
dağıtımı yapan Ulucanlar Dr. Cevat Naki Akkerman Aşevi’nde “Yemeğin Ben-
den” projesini hayata geçiren Türk Kızılay Ankara Şubesi, hayırsever vatan-
daşlara çağrıda bulunarak "www.yemeginbenden.com" internet sitesi üze-
rinden ihtiyaç sahipleri için bağış yapabileceklerini duyurdu. Sıcak yemek 
pişirme imkânı olmayan dar gelirli vatandaşların evlerine ulaştırılmak üzere 
3 çeşit yemekten oluşan yemek paketinin bedeli ise 15 lira olarak belirlendi.
Normal günlerde 5 bin kişiye, olağanüstü günlerde ise 14 bin 500 kişiye her 
gün sıcak yemek paketleyerek ihtiyaç sahiplerine servis edildiğini belirten 
Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Sema Yetiş, “101 yıldır kaynayan iyilik 
kazanımız değerli bağışçılarımızın destekleri sayesinde kaynamaya devam 
ediyor. Kurduğumuz bu bağış sitesi ile herkesin iyilik kazanlarımıza katkı ver-
mesini sağlamış olacağız. İyilik severleri sitemiz üzerinden aşevimize destek 
vererek daha fazla sayıda ihtiyaç sahibinin evine sıcak yemek desteği verme-
ye davet ediyoruz” dedi.
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Evi Yanan Aileye Menteşe 
Şubesi Yetişti
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Türk Kızılay Batman Şubesi’nin, Batman Belediyesi iş birliğiyle hazırladığı 
“Okul Yolu İrfan Yolu” projesi kapsamında çalışmalar başladı. Batman Be-
lediyesi’nin de desteğiyle şehirde tespit edilen 80 okulun duvarlarını kamu 
spotlarıyla renklendiren olan Kızılay, vatandaşların da takdirini topladı. Proje 
ile çocukların küçük yaştan itibaren farkındalıklarının artmasına yardımcı 
olmayı amaçlayan Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, “Eğitim 
kurumlarına yakışmayan görüntüler silinecek, eğitim amaçlı ifadelerle süs-
lenecek. Okullara yakışacak bir görüntü kazandırılacak. Bir resim öğretme-
ninin nezaretinde, Kızılay Gönüllülerimizin desteğiyle yürütülen çalışmalar 
6 ay içinde tamamlanacak. Şartların elverişli olması halinde önümüzdeki 
günlerde projenin tanıtımı yapılacak” şeklinde konuştu. Proje kapsamında 
80 okulda boyama çalışmalarının yapılması planlanıyor.

Batman Belediyesi ile iş birliği yaparak 
“Okul Yolu İrfan Yolu” projesini başlatan 
Türk Kızılay Batman Şubesi, kamu 
spotlarıyla okul duvarlarını boyayarak 
farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Batman Şubesi Okulları Renklendiriyor

Farklı yaş gruplarından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için şube ve temsilcilikleri ara-
cılığıyla çeşitli projeler yürüten Türk Kızılay, Ağrı’da ayakta alkışlanacak bir yar-
dımın altına daha imza attı. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde “Asırlık Çınarlar İçin 
El Ele” projesini hayata geçiren Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, ilçede yalnız 
yaşayan yaşlıların temel ihtiyaçlarının düzenli şekilde karşılanması için büyük 
bir özveriyle çalışmalarını yürütüyor.Durumu iyi olmayan yaşlıları tespit ettik-
ten sonra harekete geçen Kızılay gönüllüleri, yaşlıların yaşadığı evleri haftanın 
bazı günleri ziyaret ederek, evin genel temizliği, badana ve tadilat işlerini yapıyor. 
Yaşlılara ihtiyaçlar doğrultusunda gıda kolisi yardımında da bulunan gönüllüler, 
ayrıca gidilen her evde yanlarında getirdikleri gıda malzemeleriyle yaşlılar için 
sıcak yemek hazırlıyor. İhtiyaçların karşılanması için büyük çaba gösterdiklerini 
belirten Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, “Proje kapsamın-
da düzenli olarak evinde yalnız yaşayan büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Evlerinin 
temizlik, badana, tadilat işlerini yapıyoruz. Her gittiğimiz evde kendi getirdiğimiz 
malzemelerle onlara sıcak yemek de çıkarıyoruz” dedi.

Yaşanan yangında banka taksidini ödemek için çektiği 40 bin lirası ile birlikte 
evi ve tüm eşyalarını kaybeden Ünal ailesi’nin durumunu öğrenen Türk Kızılay 
Menteşe Şubesi ekipleri, afetzede ailenin ev eşyası, gıda ve giyim malzemesi 
gibi acil ihtiyaçlarını karşıladı. Ekiplere Menteşe Şubesi Başkanı Kenan Gürbüz 
de eşlik etti. 
Menteşe Şube Başkanı Gürbüz, “Ailemizin başına gelenler hepimizi üzdü. 
Çiftçilikle uğraşan bir hemşerimiz. Duyar duymaz harekete geçtik. Bugün bir 
hayırsever savcımızın bize ulaşması sonrası bir mobilya takımı getirdik. Onun 
dışında gıda paketi ve çocuklar için kıyafet getirdik. AFAD ise burada bir pre-
fabrik çalışması yapacak. Konteyner yerleştirecek. Menteşe Kaymakamlığımız 
ve Valiliğimiz Mehmet Amca için seferber oldu. Amacımız onların sıkıntılarını 
bir an önce gidermek. Kış yaklaştığında da onlarla irtibatı koparmadan gerekli 
desteği vereceğiz.” ifadelerini kullandı. 
Yangınzede Mehmet Ali Ünal ise, "20 yıldır Karabağlar Yaylası'nda yaşıyorum. 
Pazar günü Muğla'ya gitmiştim. Geldim. Kapıdan içeri hayvan girdi zannettim. 
Çıtırtı duyunca ateş olduğunu fark ettim. 3 senedir biriktirdiğim 40 bin liram 
yandı. Hayvanlarımı satmıştım. Bankaya borcum vardı. Ben de faizler düşsün 
diye bekletiyordum. Paramı yatırayım diye düşünmüştüm. Param da gitti" dedi.

Doğubayazıt Şubesi Asırlık 
Çınarlar İçin El Ele
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İstanbul Büyükşehir 
Şubesi Projelerini Tanıttı

Kırıkkale Şubesi İhtiyaç 
Sahiplerinin Yanında

Türk Kızılay Adana'da 
Yaraları Sarıyor

Yeniden yapılanarak teşkilatını güçlendiren Türk 
Kızılay İstanbul Büyükşehir Şubesi, Tanışma ve 
2020-2023 Proje Tanıtım Toplantısı’nı Türk Kızılay 
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Yönetim Kurulu 
Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

İstanbul’da 39 ilçedeki şubelerini koordine etmek amacıyla organizasyon yapı-
sını reforme ederek teşkilatlarını güçlendiren Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir 
Şubesi, Tanışma ve 2020-2023 Proje Tanıtım Toplantısı’nı Üsküdar’da bulunan 
Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirdi. 
2020-2023 yılları için planlanan projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Türk 
Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi, “Kızılay İstanbul afetlere 
dirençli kentler vizyonu ile afet zararlarının azaltılması ve deprem risklerinin 
bertaraf edilmesi için çalışıyor. Şehrimizde kriz yönetiminden risk yönetimine 
doğru geçiş için güvenli yaşam eğitimlerini 39 ilçemizde başlatacağız” şeklinde 
konuştu. Tanışma ve Proje Tanıtım Toplantısı’nda Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Genel Sekreter Yar-
dımcısı Murat Ellialtı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan da yer aldı.

Gönüllüleriyle evi kullanılamaz durumda olan yaşlı vatandaşın evini tamir eden 
Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi, ihtiyaç sahibi bir ailenin çocuğunu ise Ankara’ya 
götürerek tedavi ettirdi. Maddi imkânı bulunmayan yaşlı bir vatandaşın evini ta-
mir etmek için sosyal medya hesaplarından gönüllülere çağrıda bulunan Kı-
rıkkale Şubesi’nin bu çağrısı cevapsız kalmadı ve kısa bir süre içerisinde tamir 
işleri için gerekli malzemeler toplanarak ev baştan aşağı yenilendi. 
İhtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten Kırıkkale Şube Başkanı Musta-
fa İşler, “Tek başına yaşayan 65 yaşına merdiven dayamış amcamızın gecekon-
dusunun tamiri için Türk Kızılay Kırıkkale Şubesi olarak kolları sıvadık. Sosyal 
medya hesaplarımızda mağduriyetini dile getirdiğimiz amcamızın evi için gerekli 
malzemeler, bağışçılar tarafından karşılandı. Gönüllülerimiz tarafından evinin 
önüne taşındı. Kimi mühendis, kimi öğretmen kimi üniversite kimi lise öğrencisi 
olan fedakâr gönüllülerimizle gecenin karanlığına aldırmadan malzemeleri ta-
şıdık. Sevinç gözyaşları döken amcamız bağışçılarımıza devamlı dua etti” dedi.

Türk Kızılay, Adana’nın Kozan ilçesinde başlayan ve yaklaşık 200 dönüm 
arazinin yok olmasına sebep olan yangınlara müdahale etmek için hare-
kete geçen ekiplere ve yangından etkilenen vatandaşlara 3 öğün yemek 
dağıtıyor. Kızılay Adana ve Kozan şubeleriyle birlikte koordineli şekilde ha-
rek eden Afet müdahale ekipleri, Kozan’ın kırsal kesimlerinde yangından 
etkilenen vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek dağıttı. Afetzedelerin her türlü 
gıda ve su ihtiyacını karşılayan Kızılaycılar vatandaşların hayır duasını aldı.
Yangının ilk anında bu yana mağdur olan köylere yardım ulaştırdıkları-
nın altını çizen Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana 
Şube Başkanı Ramazan Saygılı, “Ciğerlerimiz yanıyor, cennet vatanımızın 
her karış toprağına, ormanlarına sahip çıkmak bir vatandaşlık görevidir. 
Bize emanet edilen ve gelecek nesillerimizin yegâne miraslarından olan 
orman arazileri, şehrimizin, ülkemizin akciğerleridir. Nasıl vatanımızın 
taşına toprağına sahip çıkıyor canımız pahasına koruyorsak, bu ormanla-
rı da korumak başlıca görevlerimizdendir” dedi. 800 evin tahliye edildiği, 
12 evin kullanılamaz hale geldiği yangından büyük üzüntü duyduklarını 
ifade eden Saygılı, afetzedelere ve canlarını ortaya koyarak afetin önüne 
geçmeye çalışan itfaiye memurlarına ve işçilere 3 öğün yemek ikramında 
bulunduklarını belirtti.
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Hatay Şubemizde 
Karantina Mesaisi
Yeni tip koronavirüs ile mücadelesini her alanda sürdüren Türk Kızılay, 
tüm şubeleriyle çalışmalarına devam ediyor. Reyhanlı Şubesi ve Hatay 
Toplum Merkezi tarafından Batıayrancı Mahallesi’nde karatinaya alınan 
vatandaşlara hijyen kiti ve gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde alınan önlemler kapsamında ise karantina uy-
gulanan Batıayrancı Mahallesi’nde Türk Kızılay Reyhanlı Şubesi ve Hatay 
Toplum Merkezi tarafından vatandaşlara içerisinde maske ve dezenfekta-
nın da bulunduğu hijyen kiti ile temel yiyecek ihtiyacını karşılayacak gıda 
kolisi yardımında bulunuldu. Vatandaşlara koronavirüs salgını kapsamında 
alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirme 
de yapan ekipler, ilçe genelinde yeni tip koronavirüs salgınından korunmak 
için hazırlanan bilgilendirme broşürlerini dağıttı. Kumlu Kaymakamı Er-
can Kayabaşı da Kızılay çalışlarına eşlik ederek vatandaşlara maske, sos-
yal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.
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Muradiye Temsilciliği 5 
Okulu Eğitime Hazırladı

Ordulu iş insanlarının desteğiyle Afrika’daki insanların içme suyu ihtiyacını 
karşılamak amacıyla bir kampanya başlatan Türk Kızılay Ordu Şubesi’ne 
destek çığ gibi büyüyor. Ordulular su kuyusu kampanyasına destek olmak 
için seferber oluyor.
Pek çok Ordulu iş insanının yanı sıra vatandaşın da kampanyaya destek 
verdiğini belirten Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, 
“Türk Kızılay hayırsever vatandaşların eliyle Afrika'da su kuyuları açıyor. Açı-
lacak su kuyuları sondaj sistemli olup yıllarca bölgedeki insanların temiz 
içme suyu ihtiyacını karşılayacak, ayrıca depolama özelliği ile suya erişim 
kolay olacak. Açılacak su kuyusuna Ordulu hayırsever vatandaşların isim-
leri verilecek. Bu zamana kadar kampanyamıza çok güzel bağışlar aldık. 
Tüm bağışçılarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Türk Kızılay Muradiye Temsilciliği, Van’ın Muradiye ilçesine bağlı Gö-
recek, Kuşçu, Kemerköprü, Yalındüz ve Uluşar Zincirli ilkokullarında 
yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde yenileme çalışmaları başlattı. 
Öğretmenlerle birlikte okulların duvarlarını boyayan, sıraları onara-
rak sınıfları daha güzel görünüme kavuşturan gönüllüler, gösterdikleri 
duyarlılıkla mahalle sakinlerinin takdirini topladı.
Her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirten Türk Kızılay 
Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay, “21 Eylül'de okulların açılmasıyla 
birlikte öğrencilerimiz daha temiz ve hijyenik ortamlarda derslerine 
başlayacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın okullarında 
boya ve tadilat işlerini gönüllerimizle gerçekleştirdik. Her zaman öğ-
rencilerimizin yanındayız” dedi.

5 Eylül günü dünya evine giren Bahanur ve Kadir Vergili çifti, davetliler 
için nikâh şekeri dağıtmak yerine Türk Kızılay Sarıyer Şubesi’ne nakdi 
bağışta bulunarak ihtiyaç sahiplerine destek oldu. 5 Eylül Cumartesi 
günü dünya evine giren Bahanur ve Kadir Vergili çifti aralarında Kızı-
lay Sarıyer Şube Başkanlığı’nın da bulunduğu davetlilere nikâh şekeri 
dağıtmak yerine ayırdıkları 1750 TL tutarındaki nakdi bağışı Kızılay’a 
vererek bir vefa örneği sergiledi. Gelin ve damadın bu anlamlı davra-
nışı sonrası düğüne katılan davetlilere Kızılay rozeti ve yeni evli çifte 
de teşekkür belgesi takdim eden Türk Kızılay Sarıyer Şube Başkanı 
Fatih Türk, “İhtiyaç sahiplerini düşünerek bu anlamlı bağışta bulunan 
çiftimize teşekkürlerimi sunuyor ve onlara bir ömür mutluluklar dili-
yorum” şeklinde konuştu.

2030 hedefleri doğrultusunda toplumsal dayanışma stratejilerini geliştirmek 
için çeşitli şenlendirme uygulamalarına başlayan Türk Kızılay’a tüm şube ve 
temsilciliklerinden destek geliyor. Bölgesel Şenlendirme Projesi kapsamın-
da “Kızılay ile Gençler Sporda El Ele” etkinliği başlatarak ilçede bulunan 
9-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere yaz dönemi boyunca başta yüzme 
olmak üzere farklı spor aktivitelerine ücretsiz katılma imkânı sağlayan Türk 
Kızılay Yunusemre Şubesi, çocukların sevincine ortak oldu. Projelerine de-
vam edeceklerini belirten Türk Kızılay Yunusemre Şube Başkanı Serdar Se-
vim, “Yunusemre Kaymakamlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Genç-
lik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilen yüzme eğitmenimiz 
ile çocuklara bir ay boyunca haftada iki gün ücretsiz yüzme dersi verilecek. 
Projelerimize katkılarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimiz Belkıs Çakar 
ve Melek Günnur Girginoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ordu’dan Afrika’ya 
Uzanan İyilik Yolculuğu

Yeni Evli Çiftten Sarıyer 
Şubesi’ne Anlamlı Bağış

Yunusemre Şubesi’nden 
Spora Teşvik




