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Zor zamanlardan geçiyoruz. Covid-19 olarak tanım-
lanan korona virüsü tüm dünyada etkisini gösteri-
yor ve insanlık büyük bir sınavla karşı karşıya. Kı-
zılay-Kızılhaç Hareketi’nin kurulma safhası savaş 

meydanında acı çeken insanların ıstıraplarını dindirmeyi 
amaçlıyordu. Solferino Muharebesi’nde yaşanan acılar insan-
lık için büyük dersler içerdi ve modern savaşın yıkıcı etkile-
rine karşı dil, din, ırk gözetmeden bir merhamet hareketi or-
taya çıktı. Kızılay olarak bu hareketin içinde istisnai bir yere 
sahibiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de kurucu ilkelerimize 
bağlı kalarak insanlığın ayakta kalmasına gayret gösteriyo-
ruz. Bireyler ve toplumlar için tüm Kızılay ailesi tek vücut 
oldu ve bu zorlu günlerde elinden geleni yaptı, yapıyor ve 
yapmaya devam edecek. Türkiye’de ve dünyada insanlar ev-
lerinde kalarak, uluslararası dolaşımda olanlar da geldikleri 
noktada karantina altına alınarak virüsün yayılma hızı yavaş-
latılıyor. Kızılay olarak karantina altına alınan vatandaşları-
mızın sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, maddi 
imkanları kısıtlı kişilerin ihtiyaç sahiplerinin de yardımına 
koşmaya çalışıyoruz. Gönüllü ordumuz Türkiye’nin her nok-
tasında kapıları çalıyor ve gönüllere giriyor. Kızılaycı kadın-
lar tarihi misyonlarının bilincinde olarak her noktada aktif 
görev alıyorlar. Türkiye’nin her noktasındaki Vefa ekipleriyle 
yaşlılarımızın ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösteriyoruz.  
Yüksek kapasitede dezenfektan üretimiyle hijyen konusunda 
elimizden gelen desteği veriyoruz. Devletimizin birçok ülke 
ile dayanışma kapsamında gönderdiği medikal yardımların 
içinde Kızılay olarak hepimiz yer alıyoruz. Korona virüsüne 
karşı kan plazmasıyla verilecek çalışmalar için de Kızılay Kan 
Hizmetleri tüm gücünü seferber ediyor ve Sağlık Bakanlığı-
mızla birlikte çalışıyoruz. 
Türkiye’de nereye baksak Kızılay hizmetlerini görüyoruz, 
ihtiyaç duyduğu bugünlerde insanlarla insanlıkla bir arada 
olmak görevimizi yerine getirmenin huzurunu veriyor. İna-
nıyoruz ki bugünler geride kalacak. Türkiye ve Kızılay bu zor 
zamanlardan güçlenerek çıkacak. Önümüzde Ramazan ayı 
var ve kardeşliğin dayanışmanın en güzel örneklerinden biri-
ni bu süreçte sergileyeceğimize inancım tam. 
Solferino Savaşı insanlık için nasıl evrensel bir uyarı olduysa 
Covid-19 da aynı şekilde insanlık olarak dersler çıkaracağı-
mız bir süreç olacak. Türkiye evde kalsın, güvende olsun diye 
fedakarca çalışan tüm Kızılay ailesine sevgi ve şükranlarımı 
sunuyorum. 

Unutma, iyilik #SensizOlmaz!

Dr. KEREM KINIK
Genel Başkan

Kıymetli Kızılaycılar,
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Türk Kızılay’dan Koronavirüs’le 
Mücadeleye Büyük Destek

Koronavirüsle mücadele kapsamında 150 bin aileye gıda paketi, 100 bin aileye hijyen setleri ulaştırmayı 
hedefleyen ve bu hedefin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Kızılay, geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye 

400’er TL nakit sosyal destek ödeme yapma kararı aldı. 

HABERLER

Koronavirüs salgını Türkiye’de yayılmadan hemen önce planlarını hazır-
layan, ilk günden bu yana hem devlete hem de ihtiyaç sahiplerine des-
tek olmaya devam eden Kızılay, ülke genelindeki şubeler, temsilcilikler, 

Genç Kızılay, gönüllüler, kadın kolları, üyeler ve çalışanların dahil olduğu 30 
bin Kızılaycı ile vatandaşların ihtiyacını karşılıyor ve bilgilendirme çalışmaları 
yapıyor.
Yurt dışından gelen ve gözlem altına alınan yaklaşık 20 bin kişiye üç öğün 
beslenme hizmeti vermeye devam eden Kızılay, 65 yaş üstü veya kronik rahat-
sızlığı bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılıyor. Kızılay 
ayrıca üniversite hastanelerindeki sağlık personelinin ihtiyaçlarının karşılan-
masına da destek oluyor.
150 bin aileye gıda paketi, 100 bin aileye hijyen setleri ulaştırmayı hedefle-
yen ve bu hedefin önemli bir bölümünü gerçekleştiren Kızılay, geçim sıkıntısı 
çeken 75 bin aileye 400’er TL nakit sosyal destek ödeme yapma kararı aldı. 
Aşevlerinin kapasitesini de arttıran Kızılay, Kurban paylarından hazırlanan 
1 Milyon kutu kavurma konservesini de yurt genelindeki ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyor. 

SAĞLIK BAKANLIĞINA DESTEK

İhtiyaç halinde kullanılması için Sağlık Bakanlığı’na sahra hastanesi için ça-
dırlar üreten Kızılay, İstanbul ve Ankara Ulusal Kan Bankası Referans Labo-
ratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesini de Sağlık Bakanlığının hizmeti-
ne sundu. Hastanelerde ihtiyaç duyulabilecek tulum, gözlük, maske, eldiven, 
galoş ve benzeri malzemeler başta olmak üzere kişisel koruyucu ekipmanları 
da hazırlayan Kızılay, koronavirüs ile mücadele kapsamında görev yapan sağ-
lık çalışanlarına da yardım eli uzattı.

TÜRK KIZILAY ŞUBELERİ SAHADA

Belli bir yaş grubundaki ve kronik rahatsızlığı bulunan insanların sokağa çık-
masının sınırlandırılmasının ardından göreve başlayan Genç Kızılay, Türk Kı-
zılay Şubeleri, üye, gönüllü, kadın kolları ve çalışanlarıyla birlikte bir yandan 
Vefa Sosyal Destek Grupları’na dahil olarak bir yandan da tespit çalışmaları 
ve Koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğü diğer çalışmalarla, va-
tandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Koronavirüse karşı alınan tedbirler 
çerçevesinde temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ihtiyaç sa-
hiplerine bağışçıların desteğiyle gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulu-

nan ekipler, tespit ettikleri ailelerin tek tek evlerine gidiyor. İhtiyaç sahiplerine 
nakdi yardımda da bulunan şubeler, maddi durumu iyi olup da evinden çıka-
mayan vatandaşların ise alış veriş ihtiyacını gideriyor.

TOPLUM MERKEZLERİNDE MASKE ÜRETİLİYOR

Bölgelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet veren Toplum Merkezleri 
de, vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere maske üretimine 
başladı. Yurt genelinde gerçekleştirilen üretimde aylık kapasitenin 100 bine 
ulaşması hedefleniyor.

TÜRK KIZILAY’DAN PLAZMA YÖNTEMİYLE
KORONAVİRÜS TEDAVİSİNE BÜYÜK KATKI

Türk Kızılay ilk günden beri salgının açtığı sosyal sorunlara çare olurken di-
ğer yandan da hastalığın tedavisi için önemli bir girişime başladı. Koronavi-
rüs salgınında ağır durumdaki hastaların bağışıklık sistemi, Kızılay tarafın-
dan aferez yöntemiyle temin edilen içerisinde virüse karşı antikor barındıran 
kan plazmaları ile desteklenecek. 

BAŞKAN KINIK: KIZILAY OLARAK TÜM 
KAYNAKLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Tüm dünya gibi ülkemizin de zor günlerden geçtiğini belirten Genel Başkan 
Dr. Kerem Kınık, toplum olarak daha fazla dayanışmaya ihtiyaç olduğunun 
altını çizdi. Kınık, “Gündelik işlerde yevmiyeli çalışıp evine o gün kazandığını 
ekmek parası olarak götüren seyyar satıcılar, gündelik işçiler, geri dönüşüm 
emekçileri, sigortasız çalışan vasıfsız işçiler başta olmak üzere hayatın dura-
ğanlaşması ile işi duran küçük esnaf ile daha fazla dayanışma göstereceğiz. 
Bu zor sürecin üstesinden ancak birbirimize destek olarak gelebiliriz. Varlık-
lının yoksulla, gencin yaşlıyla, sağlıklının hastayla, işverenin emekçiyle, tüm 
toplumsal kesimlerin birbiri ile her şeyi bir kenara bırakarak dayanışması 
gerekiyor. Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı 
ihtiyaç sahipleri için seferber ettik. Yoksullara ihtiyaç sahiplerine ulaşmak 
için tüm Kızılay teşkilatı seferberlik ilan etti. 152 yıllık tarihimiz bize zor gün-
leri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti.” dedi.
Kızılay, hayat normale dönene kadar yardım çalışmalarını sürdürecek.
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Koronavirüs’ü yenen ve gönüllü bağışçı olan sağlık çalışanı Op. Dr. Kürşat 
Demir, Kızılay’ın ilk plazma bağışçısı oldu. Dr. Demir’den alınan plazma 
ağır durumdaki vakaların tedavisine katkı sağlayacak. Türk Kızılay Orta 

Anadolu Bölge Kan Merkezinde yapılan bağış işlemi canlı olarak yayınlandı. 
Plazmaferez denilen aferez sistemiyle, kanın içinden 400 ml plazma alındı-
ğını belirten Kınık, “Çok sayıda koronavirüs hastamız, yaklaşık yüzde 98-99 
oranında iyileşiyor. İyileştikten sonra bu savaştan çıkmış bünyenin içinde çok 
sayıda savaşçı bulunuyor. İyileştikten sonraki 14. günde bu savaşçılar vücutta 
en üst seviyeye çıkıyor. Daha sonraki 3 hafta boyunca da bu antikorlar kanda 
en yüksek seviyede seyrediyor” dedi.

İYİLEŞTİKTEN SONRA GEÇEN 14 GÜNÜN ARDINDAN 
3 KEZ BAĞIŞ YAPILABİLİYOR

Kınık, “Koronavirüsü yendikten sonra 14 gün geçen bütün kahramanlarımızı, 
cephede savaşan diğer hastalarımızın da kahramanı olmaya davet ediyoruz” 
dedi. Kınık, bağışçıların haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 
koronavirüs hastasına umut olabileceğini söyledi ve şöyle devam etti: “Ba-
ğışçılarımızın hastalığı geçirdikten sonraki 14. günü bizim için çok önemli. 
Biz iyileşmiş vatandaşlarımızı 14 gün sonra, kan verme şartlarına sahipler-
se Kızılay’ın kan merkezlerine bekliyoruz. İyileşen bir hastadan 400 ml kan 
alıyoruz. Özellikle yoğun bakımlarda tedavi görenlere fazla yükleme olmasın 
diye bir hasta için önerilen doz 200ml. Bu 400 ml kan, yoğun bakımda kritik 
durumdaki 2 hastaya şifa oluyor. Böylece 3 hafta boyunca iyileşen her bir 

kişiden alınan plazma bağışları toplamda 6 hastanın umudu 
oluyor. Yani bir iyileşmiş bir kahraman, 6 hastanın kahramanı 
oluyor.”

“İYİLEŞEN BAĞIŞÇILARIN AYAKLARINA 
GİDİLECEK”

Sağlık Bakanlığı’nın şu an için iyileşen 400 hastanın bilgisini 
kendileriyle paylaştığını belirten Kınık, iyileşme oranlarının en 
fazla görüldüğü 10 ilde bu kişilerin ayaklarına kadar gidilece-
ğini söyleyerek şöyle devam etti: “İstanbul, Gaziantep, Trabzon, 
İzmir, Ankara, Adana, Bursa, Samsun, Antalya ve Denizli ile-
rimizdeki merkezlerde bağışlar alınacak. Bu 10 ilimizi başta 
olmak üzere iyileşmiş hasta sayımız ilerleyen günlerde geo-
metrik olarak artacak. Uyguladığımız testlerin miktarı arttıkça 
semptom göstermeden hastalığı atlatmış olanların da farkına 
varılacak. Şu anki kapasitemizle günde 750 bağışçımızdan 
plazma alabileceğiz. Kan vermek isteyen bağışçılarımız bizim-
le temasa geçtikten sonra şartları uygunsa kan verebilirler. 
İyileşmiş bütün kahramanlarımızı cephede savaşmakta olan 
diğer hastaların da kahramanı olmaya davet ediyoruz” dedi. 

“DEVLET BÜTÜN MASRAFLARI 
KARŞILIYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın bir bekleme listesi oluşturduğunu ve top-
lanan plazmaların bu listeye göre hastalara ulaştırılacağını be-
lirten Kınık, “Bu tedavi bir mucize değil, tamamlayıcı bir tedavi. 
Yoğun bakımdaki entübe olan vakalarımızın iyileşmesini hız-
landırıyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Devletimiz bu teda-
vinin bütün masraflarını karşılıyor. Bu işi Sağlık Bakanlığımız 

yönetecek. Bizler de onların gösterdiği noktalara bu dağıtımları yapacağız. 
Bağışçılarımızın biraz daha fedakârlık yapmasını bekliyoruz. Kesinlikle kendi 
sağlıkları için bir risk yok. Kanver.org’da konuyla ilgili bütün soruların yanıt-
larını bulacaksınız. Öte yandan kan, acil değil sürekli ihtiyaç. Kan olmazsa 
hayata devam edemeyecek insanların, yavrularımızın ihtiyaçları devam edi-
yor” dedi. 

DR. KÜRŞAT DEMİR, “BU ŞEKİLDE DE FAYDALI OLMAK 
GERÇEKTEN FARKLI BİR DUYGU”

Koronavürüsü hastalığını atlatarak ilk plazma bağışında bulanan Ankara’daki 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. 
Kürşat Demir ise şunları söyledi: “Hastalık sürecim grip gibi başladı, bir süre 
sonra ateşim yükseldi ve ateşin ardından da öksürük başladı. Bu aşamalar 
çok hızlı gerçekleşti. Böyle olunca birde saha çalışmanın da verdiği etkiyle 
örnek vermem gerektiğini düşündüm. Akciğer tomografisi çekildi. Orada bul-
gulara rastlandı. Hemen geçici karantina odasına alındım.  Örnek verdim ve 
pozitif çıktı. Henüz Türkiye’de 200 civarı vaka varken başıma gelmiş olması 
bir gerginlik oluşturdu. Tedirginlik de yoktu diyemem. Süreci direk yaşamış 
olmam insanlardaki tedirginliği anlamamı sağladı. Ben bu bağışı bir vatan-
daşlık görevi olarak görüyorum. Plazma bağışının da basit bir kan vermeden 
farklı olmadığını söyleyebilirim. Sahada çalışmanın yanı sıra bu şekilde de 
faydalı olmak gerçekten farklı bir duygu. Kızılay’a çabaları için teşekkür ede-
rim. Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği kurallara herkesin uyması gerekiyor.”

“İmmün Plazma” Tedavisi ile
İyileşen 1 Hasta, 6 Koronavirüs 
Hastasının Kahramanı Olacak
İyileşmiş hastalardan alınan ve Covid-19’a karşı antikor içeren plazmayla kritik durumda olan hastaların 
tedavisine destek verilmeye başlandı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, “immün plazma” tedavisi için 
ilk aşamada günde 750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını bildirdi. Kınık, bağışçıların 
haftada bir, toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasının kahramanı olabileceğini söyledi.

HABERLER
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HABERLER

Türk Kızılay, koronavirüs ile mücadelede de üzerine düşen görevi yerine ge-
tiriyor. Yurt dışından gelen ve gözlem altına alınan yaklaşık 20 bin kişiye üç 
öğün beslenme hizmeti vermeye devam ediyor. Toplum olarak daha fazla 
dayanışmaya ihtiyaç olduğunu belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kı-
nık, “Bizler Kızılay olarak bu olağanüstü dönemde tüm kaynaklarımızı ih-
tiyaç sahipleri için seferber ettik. Gönüllülerimiz ve profesyonel ekibimizle 

sahada çalışmalarımız sürüyor. Gözlem altındaki vatandaşlarımıza Kızılay 
olarak yemek desteğimizi eksiksiz yerine getiriyoruz. Yurt genelinde bugü-
ne kadar milyonlarca öğün beslenme desteği sunduk. Sunmaya da devam 
ediyoruz. Hepsine şifa ve sağlık dileklerimizi iletiyoruz.  152 yıllık tarihimiz 
bize zor günleri atlatmada dayanışmanın önemini öğretti.” dedi. Kızılay, ha-
yat normale dönene kadar yardım çalışmalarını sürdürecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatın akışını değiştiren Kovid-19 
nedeniyle hijyen ürünleri kullanımının önemi de arttı. Bu kapsamda 
yoğun talep gören hijyen ürünleri yok satarken, başta el dezenfektanı 
olmak üzere hijyen ürünlerine maddi sıkıntılar sebebiyle ulaşamayan 
vatandaşlar için Türk Kızılay hareket geçti.  Türk Kızılay, ülke genelinde 
ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılmak üzere “Kızılay El Dezenfektanı” 
ürettirmeye başladı.   

“GÜNLÜK ORTALAMA 80 BİN ADET ÜRETİLİYOR”

Dezenfektanların Türk Kızılay şubeleri aracılığıyla dağıtılacağını belir-
ten Kınık, “Günlük 80 bin adet 100 ml’lik el dezenfektanlarından üre-
tim yapılıyor. Şu an aktif olarak 40 kişi çalışıyor ama ihtiyaca göre bu 
kapasite arttırılabiliyor. Bu hafta için 250 bin adet üretim planlaması 
yaptık. Çözüm ortağı olan firma da 100 bin adet bağış yaptı. Toplam-
da 350 bin adet 100 ml’lik el dezenfektanları tamamen ücretsiz bir 
şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacak. Kızılayımızın 81 il ve ilçelerdeki 
şubeleri aracılığıyla, yaşlılarımız ve hastalarımız öncelikli olmak üzere 
dağıtılacak.” diye konuştu. 

“GÜNLÜK ORTALAMA 80 BİN ADET ÜRETİLİYOR”

Koronavirüs salgını sürecinde de “Bu Hilal Seninle Var” kampanyası-
nın gerek bireysel gerekse de kurumsal bağışlarla destek gördüğünü 
belirten Kınık, “Bu yıl yaşanan biyolojik afetten sonra Kızılay olarak 
uluslararası operasyonlarımızı büyük oranda minimize ettik. Elimiz-
deki bütün kaynakları ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine bu anlamda se-
ferber ettik.” dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında devlete 
desteğini sürdüren Türk Kızılay, yurtdışından 
gelen ve gözlem altında tutulan yaklaşık 20 bin 
kişiye 3 öğün beslenme desteği veriyor.

Yüzbinlerce insana yardım ulaştıran Türk 
Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını ile mücadele kapsamında 
ürettirdiği el dezenfektanlarını ülke 
genelinde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz 
dağıtacak.  

Gözlem Altındaki 
Yaklaşık 20 Bin Kişiye 
Üç Öğün Yemek

Türk Kızılay İhtiyaç Sahipleri için 
Dezenfektan Üretiyor
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İhtiyaç Sahiplerine 
Destek İçin Genç 
Kızılay Sahada

Kızılay’dan KOVİD-19 
ile Mücadeleye Maske 
Desteği

Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine gerekli 
desteği vermek için çabalayan Türk Kızılay’ın sahada 
en etkili görevleri üstlenen teşkilatlarından biri de 
Genç Kızılay.

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumdayken ülkemizde-
ki vatandaşların en az hasarla virüsü atlatması için Türk Kızılay ekipleri canla 
başla çalışmaya devam ediyor. Genç Kızılay teşkilatı da sahada yürüttüğü fa-
aliyetleriyle göz dolduruyor. 
Genç Kızılay, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış ağıyla tüm illerde evin-
den çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın market ve pazar ihtiyaçlarını 
karşılıyor, yerel düzeyde Valilik bünyesinde oluşturulan “Vefa Sosyal Destek 
Grupları”na katılarak vatandaşlarımızın bu zor günlerinde yanında oluyor. 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde KYK Yurtlarındaki vatandaşlarımızın da her 
ihtiyacına cevap veren Genç Kızılay ekipleri, karantina altındaki vatandaşla-
ra günde 3 öğün yemek desteği veriyor. KOVİD-19 ile mücadele kapsamında 
tüm saha operasyonlarında yer alan ekipler, ayrıca şehirlerin meydanlarında 
virüsten korunma ve kişisel temizlik ile ilgili bilgilendirmeler yaparak, Evde-
Kal kampanyasına destek vererek çalışmalarını tüm hızıyla yürütmeye de-
vam ediyor.

Türk Kızılay, Türkiye genelinde bulunan 15 Toplum 
Merkezinde seri üretime geçerek maske ihtiyacına 
cevap vermeyi planlıyor.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri Koronavirüse karşı alınan tedbirler dolayı-
sıyla faaliyetlerine ara verenek, gönüllü çalışanlarıyla beraber vatandaşların 
maske ihtiyacına cevap verebilmek için seri üretime geçerek canla başla ça-
lışmaya başladı. Günde 300, ayda ise 100.000 adet üretim yapmayı planlayan 
Biçki-Dikiş eğitmenleri ve çalışanlar aracılığıyla İstanbul, Kayseri ve Kon-
ya’da bulunan Kızılay hastanelerine gönderilen maskeler, steril hale getiril-
dikten sonra sağlık çalışanları ve vatandaşlara ulaştırılacak.
Maske üretimi hakkında konuşan Türk Kızılay Sultanbeyli Toplum Merkezi 
Yöneticisi Oğuzhan Bostancı, “KOVİD-19 kapsamında alınan tedbirlerden 
dolayı kurslarımıza bir süre önce ara verdik. Bu arada da ihtiyaç sahibi in-
sanların kullanımına sunmak üzere diğer ekip arkadaşlarımızın da destek-
leriyle tek kullanımlık ve hijyenik maske üretmeye başladık” dedi. Gaziantep 
Toplum Merkezi Geçim Kaynağını Geliştirme Sorumlusu Hayriye Tırnova 
Yazıcı ise Türk Kızılay ailesi olarak, koronavirüsle mücadele çalışmalarına 
ellerinden geldiğince katkı sağladıklarını belirtti.

HABERLER

Tüm dünyada hızla yayılarak binlerce in-
sanı etkileyen Koronavirüs’e karşı pek çok 
ülke geniş çapta tedbirlerini yürürlüğe ko-
yarken Türkiye’de de alınan tedbirler kap-
samında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulu-
nanlar ile yurtdışından gelerek karantina 
altına alınan vatandaşlara yardımlarını 
ulaştırmak için Kızılay ekipleri seferber-
liğini sürdürüyor. Kızılay, ülke genelindeki 
şubeler, temsilcilikler, gönüllüler, üyeler ve 
çalışanların dahil olduğu yaklaşık 10.000 
Kızılaycı ile vatandaşların ihtiyacını karşılı-
yor ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Bu 

Koronavirüs’e karşı mücadelede Türkiye’de alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımız için seferber 
olan Türk Kızılay, Kadın Kolları ile de sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılay Kadın Kolları Koronüvirüse Karşı Seferber Oldu

çalışmalara Türk Kızılay Kadın Kolları da 
sahada aktif olarak destek vermeye devam 
ediyor. 
Vefa Sosyal Destek Grupları’na da dahil 
olan Kadın Kolları üyeleri ve gönüllüleri, 
tespit çalışmaları ve Koronavirüsle mü-
cadele kapsamında yürüttüğü diğer çalış-
malarla, vatandaşların temel ihtiyaçlarını 
karşılıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayama-
yacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine de, 
bağışçıların desteğiyle gıda ve hijyen mal-
zemesi yardımında bulunan Kadın Kolları, 
tespit ettikleri ailelerin tek tek evlerine gi-
derek ihtiyaçlarına cevap veriyor. 
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“Kızılaycı’dan Gözlem Altındaki
Minik Asel’e Duygulandıran Jest” 

Koronavirüs salgını nedeniyle yurtdışında gelen ve KYK yurtlarında gözlemal-
tına alınan vatandaşların beslenme ihtiyacı Türk Kızılay ekipleri tarafından 
karşılanmaya başlanmıştı. Almanya’nın Stuttgart şehrinden İstanbul’a ge-
tirildikten sonra 14 günlük karantina sürecini Güngören ilçesinde bulunan 
Fatih Sultan Mehmet Yurdunda geçiren Erol ailesinin Türk Kızılay’a yazdığı 
mektup herkesi duygulandırdı. Kızılay ekiplerine, 4 yaşındaki kızı Asel’in sa-
bahları sadece haşlanmış yumurtayla kahvaltı yaptığını belirten anne Nurten 
Erol, ekiplerden kahvaltılıkların paket olarak geldiğini ve haşlanmış yumurta 
bulunmadığını öğrendiğinde hayal kırıklığına uğradı.
Durumu öğrenen 4 çocuk babası Kızılay çalışanı İsmail Elemen’in, her gün 
kendi evinde haşladığı yumurtayı minik Asel’in yemesi için Erol ailesine ge-
tirmesi üzerine Kızılay ekiplerine teşekkür mektubu yazan anne Nurten Erol, 
“Takmış oldukları maskelerden yüzlerini tam göremesek de gülen gözlerini 
gördük, hoşgörülü ve yardımsever seslerini hep duyduk. Kızılay’ımızı zaten 
severdik, bu süreçte ailece güven ve saygımız daha da arttı. Bizim için kendi 
evinizden haşlayıp getirdiğiniz yumurtayı hiç unutmayacağız” dedi.

Türk Kızılay, ülke genelinde faaliyet gösteren 432 şube ve temsilciğiyle 
bir yandan koronavirüs salgını sonucu gözlem altında tutulanlara bes-
lenme hizmeti verirken bir yandan da Vefa Sosyal Destek Grupları ile 
birlikte evinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Belli bir 
yaş grubundaki ve kronik rahatsızlığı bulunan insanlara verilen alış veriş 
hizmetinin yanı sıra ihtiyaç sahipleri için hazırladığı gıda kolileri ve hijyen 
kolilerini ulaştıran Kızılaycılar, yardım faaliyetleriyle yüzbinlerce ihtiyaç 

sahibine destek oldu. Gıda kolileri ile hijyen kolilerini ara vermeksizin 
dağıtan şubeler, farklı ihtiyaçlara yönelik de çözüm üretiyor. Giyim ve ev 
eşyası da ulaştıran şubeler nakdi yardımda da bulunarak ailelere maddi 
destekte sağladı.
Kızılay, koronavirüsle mücadele seferberliği kapsamında 150 bin gıda 
kolisi, 100 bin hijyen seti dağıtımı planlamış, 75 bin aileye de 400 TL yar-
dımda bulunmayı öngörmüştü.

Kızılay Şubeleri Yüzbinlerce İhtiyaç Sahibine Ulaştı
Kızılay şubeleri ve temsilciliklerinin yardım faaliyetleri ile yüzbinlerce kişiye ulaşan Kızılay, dağıttığı 65 

bini aşkın gıda kolisi ve 72 binin üzerinde hijyen kolisiyle ihtiyaç sahiplerine destek oldu.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra tüm dünyayı 
etkisi altına alan Koronavirüs, ülkeleri salgını en az hasarla atlatabilmek 
adına çeşitli önlemler almaya itti. Alınan önlemler kapsamında vatan-

daşları evlerinde kalmak konusunda uyaran Türkiye’de ise Türk Kızılay ara-
cılığıyla bir yardım seferberliği başlamış durumda.

P&G VE ÜLKER’DEN KIZILAY’A BAĞIŞ

Türk Kızılay, salgının ilk gününden bu yana tüm şube ve temsilcilikleriyle ge-
rek karantinada olan vatandaşlarımıza gerek evinden çıkamayan veya kronik 
hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her türlü yardımı sağlama-
ya devam ediyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın yanı sıra Kızı-
lay’ın üst düzey yöneticileri de yardım çalışmalarına eşlik ediyor. 
Kızılay’ın bu özverili çalışmalarına pek çok markadan da destek geldi. P&G 

Türkiye ise bakım ve hijyen ürünlerinden oluşan bağışları Kızılay aracılığıyla 
KYK yurtlarında karantinada kalan vatandaşlara ulaştırdı. Öte yandan Ülker 
de Kızılay ile işbirliği yaparak Koronavirüsle mücadelede aktif rol alan sağlık 
çalışanlarına ürünlerini gönderdi.

FUTBOLCULARDAN KIZILAY’A ANLAMLI DESTEK

Spor camiasının önde gelen futbolcuları da Kızılay’ı bu mücadelede yalnız bı-
rakmadı. Merih Demiral, Altay Bayındır, Umut Nayir, Furkan Soyalp, İrfan Can 
Kahveci, Çetin Mert, Ahmet İlhan, Selçuk Şahin, Okan Kocuk’un da araların-
da bulunduğu pek çok isim bu süreçte gıda kolisi bağışında bulunarak ihtiyaç 
sahibi ailelere Türk Kızılay aracılığıyla yardım elini uzattı.
Yardımlarını aralıksız sürdüren Türk Kızılay, desteklerinden ötürü markalara 
ve futbolculara teşekkürlerini ileterek dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Koronavirüs salgınının ülkemizde de sebep olduğu olumsuz etkileriyle mücadelede Kızılay’a 
destek yağıyor. Aralarında elektronik ticaret de dahil kurumsal markaların bulunduğu 
kuruluşlar ile pek çok sporcu, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için Kızılay’la işbirliği yapıyor.

Koronavirüs ile Mücadele Sürecinde 
Türk Kızılay’a Destek Yağıyor

Türk Kızılay’dan Emine Nine’nin Kuzularına Yardım Eli
Afyonkarahisar’da da yasak sebebiyle dışarı çıkamayan 72 yaşındaki Emine 
Kılıçarslan, evinde beslediği kuzuların yemi bitince 112’yi arayarak “Kuzu-
larıma yem istiyorum” diyerek yardım talebinde bulundu. Haberi alan Türk 
Kızılay ekipleri, gıda yardımında bulunmak için Emine nineye ulaştı. Kızılay-
cıların, gıda kolisi eşliğinde Kılıçarslan’ın evine gitmesiyle büyük bir yanlış 
anlaşılma olduğu fark edildi. Kızılay ekiplerinin getirdiği koliyi almak isteme-
yen Emine Kılıçarslan, “Ben gıda kolisini almak istemedim, çünkü benden 
daha çok ihtiyacı olanlar vardır. Haram olur diye düşündüm. Allah razı olsun 
verdiler gittiler.” dedi.
Afyonkarahisar’da yaşanan olayın güzelliğine dikkat çeken Türk Kızılay Af-
yon Şube Başkanı Fatih Okyar, “Teyzemiz dün 112 çağrı merkezimizi aramış. 
Kuzularına yem istemiş. Bizim gönüllü arkadaşlarımız da bunu yanlış anla-
mışlar gıda paketi talep ettiğini düşünmüşler. Teyzemiz Kızılay’ın yardımlarını 
kabul etmiyor. Benden daha fazla ihtiyaç sahibi insanlar olabilir diyerek bunu 
geri çeviriyor. Sadece yem istediğini söylüyor. Daha sonra yine valiliğimizce 
oluşturulan birimler çerçevesinde yem ihtiyacı da karşılandı. ” dedi. 
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Sanatçılar “Sensiz Olmaz” Diyerek 
Beraberlik Mesajı Verdi

HABERLER

Koronavirüs ile mücadelesine destek faaliyetlerini ilk günden bu yana sürdüren Kızılay’a 
ünlülerden büyük destek geldi. Sanatçılar kamera karşısına geçerek “sensiz olmaz” dediler. 

Minik Bilge
Sağlık
Çalışanlarını 
Duygulandırdı

Türkiye’nin her bölgesinde Koronavirüs hastalarını tedavi ederek onla-
rı eski sağlığına kavuşturmak için gece gündüz mücadele eden sağlık 
çalışanları her kesim tarafından takdir edilirken Manisa’da yüzleri gü-
lümseten bir olay yaşandı. 
Türk Kızılay Manisa Şubesi’nde çalışan babasının Manisa Merkezefendi 
Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personellerine kumanya dağıtıla-
cağını söylemesi üzerine 5 yaşındaki Bilge Zavlak’ır aklına bir fikir geldi. 
Minik Bilge sağlık çalışanları için kek yapmak isteyen Bilge, annesinin 
yardımıyla yaptığı kekin de kumanyaya dâhil edilmesini istedi. Yaptığı 
kekin üzerine “Bu keki sizin için yaptık, afiyet olsun, sizi çok seviyorum” 
notunu ekleyen Bilge’nin güzel sürprizi karşısında duygulanan hastane 
personeli çektikleri bir videoyl 5 yaşındaki Bilge’ye teşekkürlerini iletti.

Koronavirüs ile mücadelede destek ve eylem planlarıyla milyonlarca 
kişinin yardımına koşan Kızılay’a destek devam ediyor. Gönüllüleri ve 
profesyonel kadrosuyla her türlü riske rağmen ilk günden beri sahada 
olan ve insanların yardımına koşan Kızılay önemli bir projeye daha imza 
attı. “Kızılay Sensiz Olmaz” filmi ile ünlü sanatçıları bir araya getirdi.
Türkiye’nin tanınmış sanatçıları hiçbir karşılık beklemeden kamera 
karşısına geçerek, Kızılay’ı anlattılar. Kızılay’ın “Sensiz Olmaz” mesajı 
ile yardımsever insanlara seslendiği filmlerde ünlü sanatçılar;  Haldun 
Dormen, Hülya Koçyiğit, Demet Akbağ, Mert Fırat, Oktay Kaynarca, Ata 
Demirer, Açelya Akkoyun, Fikret Kuşkan, Bahtiyar Engin, Erkan Can, 
Menderes Samancılar, Güven Kıraç, Gizem Karaca, Bahadır Yenişehir-
lioğlu, Bülent İnal, Hakan Boyav, Hasan Kaçan, Kadir Doğulu, Levent 
Ülgen, Tilbe Saran, Serdar Gökhan yer alıyor. Beş seri halinde devam 
eden filmlerde oyuncular Kızılay’ın toplum için önemine dikkat çekiyor. 

Kızılay’a desteklerini gönüllü olarak dile getiren sanatçılar “Senin kök 
hücre bağışın olmasa umutla bekleyen binlerce hastanın hayalleri de 
olmaz. Senin gibi yardımsever insanlar olmasa milyonlarca ihtiyaç sa-
hibinin yüzündeki gülümseme de olmaz. Senin eğitime desteğin olma-
sa okumaya can atan binlerce çocuğun geleceği de olmaz. Senin iyi kal-
bin olmasa Kızılay da olmaz. Sensiz olmaz” mesajlarını paylaşıyorlar. 

“BENCE KIZILAY” SERİSİ DE HAZIRLANDI

Ülkemizin tanınmış sanatçıları, Kızılay’a verdikleri gönüllü desteğin di-
ğer versiyonunda ise Kızılay ile olan anılarını anlatıyorlar. Birbirinden 
ilginç ve yer yer komik anılardan oluşan seri, Kızılay’ın sosyal medya 
hesaplarında yer alıyor.
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Türk Kızılay Tartıcılık 
Yapan Çocuğa Yardım 
Elini Uzattı

Koronavirüs’le 
Mücadelede Kızılay’ın 
Acı Kaybı

Sokağa çıkma sınırlandırmasına rağmen tartıcılık 
yapan 11 yaşındaki Yılmaz Yayasit, tüm Türkiye’yi 
derinden etkilemişti. Kızılay ekipleri bu görüntülerin 
ardından harekete geçerek Yılmaz’a ve ailesine 
yardımda bulundu.
Koronavirüs’ün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından alınan bir dizi ön-
leme geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Türkiye’de ilk olarak 65 yaş 
ve üzeri olan ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları 
sınırlandırılmıştı. Vakaların ve virüse bağlı ölümlerin artmasıyla birlikte 20 
yaşın altındaki vatandaşlarımızın da dışarı çıkmaları sınırlandırıldı. Ancak 
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tartıcılık yaparak harçlığını çıkaran 11 yaşın-
daki Yılmaz Yayasit’in sokakta çekilmiş görüntüleri sosyal medyada herkesi 
derinden etkiledi. Sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını belirten Yaya-
sit’in yardımına Kızılay ekipleri yetişti. 
Vefa Sosyal Destek gruplarıyla işbirliği içinde çalışan Türk Kızılay ekipleri kü-
çük çocuğa kırtasiye ve oyuncak hediye ederken ailesine de gıda yardımında 
bulundu. Sosyal medyada yayılan görüntüleri fark ettikten sonra harekete 
geçtiklerini belirten Kızılay çalışanı Berfin Sürücü, Yılmaz’ın ailesine hemen 
ulaşarak yardımda bulunduklarını söyledi.

Koronavirüs ile mücadelede ihtiyaç sahiplerine 
yardım ulaştırmak için canla başla çalışan Türk 
Kızılay personeli Kabil Başer, KOVİD-19 tedavisi 
gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk Kızılay, ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ara-
larında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkeye yayılan yeni tip Korona-
virüs ile mücadele etmek için Türkiye’nin dört bir yanında faaliyetlerini 
aralıksız sürdürürken Düzce’den acı bir haber geldi. Türk Kızılay Batı 
Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğü’nde baş aşçı olarak çalışan 
Kabil Başer 1 hafta önce yapılan test sonucu Düzce Üniversitesi Araş-
tırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Başer’in 2 gün 
önce taburcu edilmesi beklenirken, kronik rahatsızlıkları nedeni ile ani-
den yoğun bakıma alındı. 46 yaşındaki Başer, 4 Nisan sabahında da kal-
dırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. 
Kızılaycıların her koşulda ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdığını hatırla-
tan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Korona ile savaşta çok 
değerli Kızılaycı Kabil Başer arkadaşımızı kaybettik. Kendisine Allahtan 
rahmet, kederli ailesine sabır, camiamıza başsağlığı diliyorum. Fedakâr-
lıkların unutulmayacak Kabil kardeşim” dedi.

HABERLER

Salgın önlemleri kapsamında vatandaşların çoğu temel ihtiyaçlarını kar-
şılamak dışında evlerinden dışarı çıkmıyor. Ancak bu durum yardıma 
muhtaç ve engelli hayvanların bulunduğu barınakları da olumsuz etkile-
miş durumda. Sosyal medyada hayvan dostlarımız için temizlik malze-
mesi, battaniye ve kırpıntılara ihtiyaç olduğunu belirten Engelli ve Muhtaç 
Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği’nin çağrısına cevap veren Türk 
Kızılay, barınağa bir kamyon yardımda bulundu. 
Kızılay olarak yıllardır Silivri’deki engelli hayvanlara mama, bez, kırpıntı 
sünger, kırpıntı yatak ve kırpıntı kumaş yardımında bulunduklarını hatır-
latan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, “Koronavirüs nedeniy-
le insanların kendi dertleriyle mücadele ettiği bir dönemde Kızılay olarak 
yine sahalardayız. İnsanımıza yaptığımız destekler gibi buradaki özel hay-
vanlarımızın da yanında olmak için geldik. Şu anda bir kamyon kırpıntıyı 
getirdik. Daha sonra mama takviyelerini yapmaya çalışacağız” dedi. Ku-
rulduğu günden bu yana Türk Kızılay ile işbirliği içinde olduklarını belir-
ten Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı 
Zühal Kadıoğlu ise yardımlarından ötürü Kızılay’a teşekkürlerini iletti. 

Türk Kızılay Hayvan Dostlarını Unutmadı
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KAÇ İLDEN GÖNÜLLÜ DESTEĞİ SAĞLANDI?

Gönüllüler ( 41 Farklı Şehir)

Türk Kızılay Gönüllüleri : 5790

Diğer STK’lar : 1676

Toplam Gönüllü: 7466

21.02.2020 TARİHİ İTİBARIYLA

YAPILANMA HABERLERİ

2020 Yılı ilk ayından başlayarak deprem, çığ, mülteci akını, koro-
navirüsü gibi pek çok afet haberleri ülke ve dünya gündemine 
girdi. Kızılay ailesi olarak bizlerde ülkemiz ve sınırları aşan 

afetlerin neden olduğu insani yardım temelli operasyonlara destek ver-
mek için büyük çaba veriyor ve sorumluluklarımız ekseninde doğrudan 
müdahale ediyoruz. 152 yıllık tarihimizin bizi getirdiği noktada şüphesiz 
en temel hedefimiz, kurumun ihtiyaç duyduğu insan kaynağının karşı-
lanması konusunda bize destek olan Kızılay gönüllüleridir.  
Stratejik hedeflerimizde de belirliliği gibi, Kızılay için en önemli değer, 
çalışmalara gönüllü katılımının en üst seviyeye çıkartılmasıdır. Kızılay 
2030 Stratejisi bağlamında tüm süreçlerinde gönüllü katılımını sağla-
mış olup, gönüllülerinin aktif ve nitelikli katkılarını verimli kullanabilen 
sistemler ile gönüllülüğü bir müessese olarak da teşvik etmeyi amaç-
lamaktadır. Bu hedef doğrultusunda yeni kurulan Gönüllü Yönetimi 
Direktörlüğü koordinesinde hem sistem, hem ihtiyaç duyulacak insan 
kaynağımızın profesyonel çalışanlarımıza destek olacak, alanımızla il-
gili doğrudan saha operasyonları gerçekleştirecek, eğitimli Kızılay gö-
nüllülerinden sağlanması için çalışmalarımız devam ediyor. 
2020 yılı sonunda devreye alınması planlanan Kızılay Gönüllü Yönetim 
Sistemi de dünyada benzerlerinden kendini ayıran teknolojik yenilikler 
içermesi açısından da bir ilk olacak. Kızılay ailemizin tüm birimlerinin 
tek bir sistem üzerinden tüm gönüllü süreçlerini yöneteceği (eğitimleri, 
hakları, görevlendirmeleri, Gönüllü motivasyonu, raporlamaları, bildi-
rimleri vb) dijital sistem aynı zamanda bir sosyal ağ olması açısından 
da önem taşıyor. 
Gönüllülük konusunda yakalanan ivmenin bir yansıması yaşanan pek 
çok felakette gönüllüler profesyonel ekiplerimizin de en önemli destek-
çileri oldu. Elâzığ, Van, Malatya, Edirne mülteci krizi, koronavirüs salgını 
dahil tüm Türkiye’de yaşanan son afetlerde Genç Kızılay gönüllülerimiz, 
Kadın kollarımız, işbirliği yaptığımız kurumsal gönüllülerimizin tüm in-
sani yardım faaliyetlerimize doğrudan yoğun emek ve katkısı var. 
Peki bu afetlerde planlama, yönetim, eğitim, kontrol ve gönüllü yönetim 
süreçleri nasıl yönetildi? 

GÖNÜLLÜ PLANLAMASI VE GÖNÜLLÜ YÖNETİMİ
NASIL YAPILDI?

Sahada aktif görev yapan Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinasyo-
nunda, Genç Kızılay Teşkilatları ve Kadın Kolları teşkilatları harekete 
geçirildi. STK’lar ve Üniversiteler ile iş birlikleri geliştirildi. Şube gönül-
lüleri ile gönüllü olmak isteyenler operasyona dahil edilerek afet böl-
gelerinde doğrudan mahalle gönüllüleri ekipleri kuruldu.  İlgili birim-
ler ile istişareler edilerek, ihtiyaç duyulan gönüllü sayısı ve özellikleri 
öğrenilerek günlük planlamalar yapıldı. Günlük olarak gönüllü sayıları, 
kayıtları takip edilerek raporlandı.

GÖNÜLLÜLER SAHADA HANGİ EĞİTİMLERİ NASIL ALDI?

KIZILAYCILIK ORYANTASYONU: Gönüllülere afet bölgesinde Kızılaycı-
nın uyması gereken davranış kuralları ve 7 temel ilkemiz anlatıldı. Afet 
bölgeleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Halkın durumu ve Kızılaycılar 
olarak onlara yaklaşımımızın nasıl olması gerektiğine dair detaylı açık-
lamalar yapıldı.
GÖREV BAŞI EĞİTİMİ: Yapacakları görev ve dikkat etmeleri gereken ko-
nusunda eğitim verildi.
YANGINA VE GAZ KAÇAKLARINA MÜDAHALE EĞİTİMİ: Gönüllülere 
yangın söndürme ve gaz kaçaklarına müdahale eğitimi verildi. Eğitimin 
ardından çadırda yaşayan depremzedelere binlerce broşür dağıtıldı, ye-
rinde bilgilendirmelerde bulunuldu.
PSİKOLOJİK İLK YARDIM: Gönüllülere Psikososyal Destek ekiplerimiz 
tarafından verilen eğitimde Psikolojik ilk yardım nedir, ne zaman, nere-
de, kimlere yönelik olarak uygulanabilir, temel ilkeleri nelerdir ve nasıl 
gerçekleştirilir konuları işlendi. 
SAHA ÇALIŞMALARI VE HANE ZİYARETLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN KURALLAR: Gönüllüler, katılım sağladıkları saha çalışma-
larında hassasiyet göstermeleri beklenen hususlar hakkında bilgilen-
dirildi, ziyaretleri sırasında dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında 
bilinçlendirildi.

152 yıllık tarihimizin bizi getirdiği noktada şüphesiz en temel hedefimiz, kurumun ihtiyaç 
duyduğu insan kaynağının karşılanması konusunda bize destek olan Kızılay gönüllüleridir.

Yeni Gönüllülük Sistemi ve Afet 
Bölgelerinde Gönüllü Yönetimi Süreçleri

ELAZIĞ-MALATYA DEPREMİ
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Türk Kızılay’ın “Kan 
Dostum” Kampanyası 
Büyük İlgi Topladı 

İnsani yardım çalışmalarının yanı sıra ülkemizin 
kan ihtiyacının tamamını gönüllülerden karşılamak 
üzere çalışan tek kurum olan Türk Kızılay’ın, 
“İyi ki Varsın Kan Dostum” sloganıyla başlattığı 
kampanyaya ilgi büyük oldu. 

İyi ki varsınız!

İnsanlık tarihinin seyrine yön veren dönüm noktaları bir 
şekilde insan ıstırabının arttığı dönemlere rastlamaktadır. 
Savaşlar, siyasi iç karışıklıklar, ekonomik buhran dönemle-
ri, büyük doğal afetler ve ölümcül salgınlar tarih boyunca 

insanlar için en büyük tehlike olmuştur. Bu tehlikeler karşısın-
da insan ıstırabını dindirmek gayesiyle hareket eden cemiyetler, 
kurumlar ortaya çıkmıştır. Kızılayımız da böyle bir gayenin eseri 
olarak kurulmuş, ayrım gözetmeksizin ve tarafsız faaliyetleriyle 
insan hayatına dokunan ve bugün 152 yaşında bir kurum ola-
rak dimdik ayakta devletimize yardımcı görevini ifaya devam 
etmektedir.
Kızılay, kuruluşundan bu yana geçen 152 yılda savaşlar, doğal 
afetler ve toplumsal olaylarda her zaman rol almış devletimiz-
le dirsek temasını hiç kesmemiştir. Yeri gelmiş cephede yara-
lı askerlerin sevk ve tedavisi ile görevlendirilmiş, yeri gelimiş 
toplumsal sağlığı muhafaza için gaz maskesi fabrikası kurmak-
la görevlendirilmiş. Evet, 1934 yılında Kızılay’ın kurduğu bir 
gaz maskesi fabrikası vardı. Dahası, Kızılay o dönemde halkın 
bilinçlenmesi için zehirli gazlardan korunma eğitimleri dahi 
düzenliyordu. Çünkü Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle 
dünya devletleri şiddetli bir silahlanma yarışına girmiş, 1930’lu 
yıllardan itibaren yeni bir savaşın çanları çalmaya başlamıştı. Bu 
savaşta en ölümcül silahlardan birinin de zehirli gazlar olacağı 
aşikardı ve devlet buna karşı önlem almak için Kızılay’a bir gaz 
maskesi fabrikası kurma görevi vermişti.
Dün olduğu gibi bugün de salgınlarla mücadelede Sağlık Ba-
kanlığımızın en önemli partnerlerinden biri olarak Yeni Koro-
navirüs (Kovid-19) salgınında aynı özveri ve bilinçle toplumsal 
rolümüzün gereğini yapıyoruz. Profesyonel kadromuz bilinç-
lendirici materyaller ile çalışanlarımızı ve halkımızı salgına kar-
şı bilinçlendiriyor. Gönüllülerimiz sahada halkla birebir temas 
kurarak almaları gereken önlemleri anlatıyor. Şubelerimiz ve 
temsilciliklerimiz ulaşabildikleri son kişiye kadar salgınla mü-
cadele bilincinin aşılanması için gerekenleri yapıyor. Göç hiz-
metleri ile ilgili bölümlerimiz de ülkemizde misafir ettiğimiz 
mültecilere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerini yürütüyor.
Salgınla mücadelenin en önemli koşulu halkın ve devletin ilgili 
otoritelerinin birlikte hareket etmeleridir. Otoritelerin yapılma-
sı gerekenlere dair bilgilendirmeleri benimsenmeli ve bu yönde 
her bir vatandaşımız hassasiyetle üzerine düşeni yerine getir-
melidir. Tam da bu aşamada Kızılaycıların çabalarının ne anla-
ma geldiğini görmek mümkün oluyor. Yazıma son vermeden, 
büyük bir özveri ile tarihi bir misyonun gereğini yapan tüm Kı-
zılaycıların her türlü övgüyü hak ettiğini söylememiz gerekiyor. 
İyi ki varsınız iyilik erleri, merhamet neferleri!

Hüseyin Can
Genel Sekreter

KAN MERKEZİ HABERLERİ

Her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulan ülkemizde yaklaşık 9 bin insanın 
durumu yapılan kan bağışlarına bağlı. Mevsim şartlarından dolayı azalan 
kan bağışlarına dikkat çekmek isteyen Kızılay, başlattığı kan bağışı kampan-
yasıyla pek çok hastaya umut olmaya devam ediyor. 2005 yılından bu yana 
Ulusal Güvenli Kan Temini programını yürüterek Türkiye’nin kan ihtiyacı-
nın %90’ını karşılayan Kızılay, 2019 yılında toplam 2.809.237 ünite kan bağışı 
topladı. 2020 yılında ise 2.932.000 ünite kan bağışı toplamayı hedefleyen Kı-
zılay’ın ülke çapında 18 bölge kan merkezi ve 68 kan bağışı merkezinde yak-
laşık 3000 personel hastalara umut ışığı olabilmek için canla başla çalışıyor 
ve her gün 1137 hastaneye kan bileşeni transferi gerçekleştiriyor. 

“ÜLKEMİZİN HAYATİ SORUNUNA GÖSTERDİĞİNİZ
İLGİ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Türkiye’nin dört bir yanında şube ve temsilciliklerin teşvikiyle beraber bir 
kan bağışı seferberliği başladığını anlatan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, “Ülkemizde kan bağışı bilincinin gelişmesi ve düşen kan bağış 
stoklarının yeniden yükselmesi büyük önem taşıyor. Acil durumlarda yapıla-
cak kan bağışının, o acil durumun ortaya çıkardığı ihtiyacı gidermeye hiçbir 
katkısı bulunmuyor. Bir hasta veya yaralıyı acil durumda verilecek kan de-
ğil, daha önce verilmiş, testleri yapılmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş 
kan kurtarabiliyor. Tüm olumlu gelişime rağmen, ülkemizdeki ‘düzenli’ kan 
bağışı oranı hâlâ dünya ortalamasının altında ve gönüllü kan bağışı mev-
sim şartlarından etkileniyor. Kızılay olarak bu nedenlerle “İyi ki Varsın Kan 
Dostum” adıyla bir ulusal duyarlılık kampanyasını yürüttük. Hem düzenli 
kan bağışçısı oranını artırmak hem de içinde bulunduğumuz kış koşulları 
nedeniyle düşen kan bağışlarının azalttığı stok seviyesini istenilir rakamlara 
çıkarmayı amaçladığımız kampanyamıza büyük destek geldi. Vatandaşları-
mıza ve kurumlarımıza, Kızılay ile ülkemizin bu hayati sorununa gösterdiği 
ilgi için teşekkür ediyor, kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır mesajımı yineli-
yorum.” dedi. 
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RÖPORTAJ

Merhaba. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım.

1954 Tekirdağ merkez doğumluyum. İlk, orta 
ve lise öğrenimimi Tekirdağ’da tamamladım. 1973-
1974 eğitim-öğretim yılında Tekirdağ Kız İlk Öğret-
men Okulu’ndan derece ile mezun oldum. 1988 yı-
lında Eğitim Önlisansı bitirdim. Edirne ve Tekirdağ il 
emrinde Milli Eğitim Camiasında 31 yıl hizmet ettim. 
Uzun yıllar yönetim kadrolarında çalıştım. 2005 yı-
lında taşımalı merkez okul müdürlüğünden emekli 
oldum. Kızılaycılık yolundaki gönüllü hizmetime de 
2012’den bu yana devam ediyorum.

Tekirdağ Şubesi’nde çalışmaya başladığınızdan 
beri neleri değiştirdiniz? Neleri yenilediniz? Genel 
anlamda ne gibi adımlar attınız?
Bizim “Kadın eli değmeli” diye bir tabirimiz var. Te-
kirdağ Şubesi’nin ilk kadın başkanı olarak şube hiz-
met binamızdan başlayarak birçok alanda yenilikler 
yaptık. Eğitimci kökenli olduğum için şube bünye-
mizde bir eğitim salonu oluşturduk. Öğrencilerimiz 
başta olmak üzere velilerimize, öğretmenlerimize 
ve çeşitli gruplara Kızılaycılık ve Afet Bilinçlendirme 
Eğitimleri gibi pek çok alanda eğitim veriyoruz. Bir 
tanesi üniversite binamızda, biri de şube binamızda 
olmak üzere ihtiyaç sahipleri için alışveriş merkezle-
rindekinden hiçbir farkı olmayan iki tane butik açtık. 
Bağışlarımızı artırdık, yardımlarımızı çeşitlendirdik 
ve sıklaştırdık. Hâlâ değiştirmek ve yenilemek adına 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü büyüyoruz.

Kızılay’da ilk çalışmaya başladığınız andan bu za-
mana kadar “iyi ki yapmışım” dediğiniz neler var?
Her sene 13-18 Mart tarihleri arasında ilimizden 
başlayıp Çanakkale Şehitliği’nde son bulan, şehitle-
rimizi ve 57. Alay’ı anmak üzere gerçekleştirilen bir 
program var. Biz de şube olarak Tekirdağ’dan Ça-
nakkale’ye kadar yürüyen 57. Alay anma ekibine her 
sene eşlik ederek ikramlarda bulunuyoruz. Bu anma 
etkinliğinin bir parçası olmaktan mutluyum. Şubemi-
zin afetlerde kullanacağı, her koşulda her yere ula-
şabilecek bir afet aracına ihtiyacımız vardı. Şubemize 
bu afet aracını kazandırmış bulunuruyoruz. Şimdi sel 
olsun, kar olsun, deprem olsun hiç fark etmiyor. Afet 
bölgesine nasıl ulaşırız diye bir tedirginliğimiz kal-
madı. Her yere ulaşabiliriz. Bir de bağış olarak ikram 
aracı aldık. İçi de çok güzel bir şekilde dizayn edildi. 
Şu anda daha fazla alanda daha fazla bölgeye ulaşa-
biliyoruz. Bunları iyi ki yapmışım, diyorum.

Kızılay’ın kadın şube başkanlarından biri olarak 
Dünya Kadınlar Günü sizin için ne ifade ediyor? 
Bir ülkede kadın ve erkek ne kadar eşit şartlara sa-
hip olursa o ülke o kadar gelişip iyiye gidiyor. Kadının 

aktif olarak içerisinde yer aldığı herhangi bir işin veya 
herhangi bir oluşumun kötü olma ihtimali pek bulun-
muyor açıkçası. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
söylediği gibi, “bir toplum, bir millet erkek ve kadın 
denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün 
müdür ki bir toplumun yarısı topraklara, zincirlere 
bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin?”.

Türk kadınının sosyal hayatta ve çalışma hayatında-
ki varlığını yeterli buluyor musunuz?
Ben iş hayatına çok genç yaşta başladım. Emekli ol-
duktan sonra da bir kenara çekilmek yerine insan-
lar adına, hizmet adına çalışmaya hiç ara vermedim. 
Sürekli olarak hem sosyal hem de çalışma hayatının 
içerisindeydim. Seçme ve seçilme hakkını veren ilk 
ülke kadınlarından biri olmama borçluyum. Fakat 
ne yazık ki kadınlarımızın hem iş hayatında hem de 
sosyal hayattaki varlığını yeterli bulmuyorum. Yeterli 
olamıyor çünkü kadının hayattaki sorumlulukları çok 
fazla ve genellikle tek başına göğüslemek durumun-
da kalıyor kadınlar bu sorumlulukları. Çocuğu olan 
kadınların birçoğu hâlâ çalışamıyor mesela. Çocu-
ğun bakımı konusunda sıkıntı çekiyorlar. Çalışma ve 
sosyal hayat birlikte el ele gidiyor. Çalışan kadınlar 
sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alırken çalı-
şamayanlar pek yer alamıyor.

Tekirdağ Şubesi olarak kadınlar için genel anlamda 
yaptığınız bir çalışma, faaliyet var mı?
Elbette var. Aslında rutin faaliyetlerimizin çoğu zaten 
kadınlar adına. Bir de çocukları… Şubemize başvu-
ran ve yardımcı olduğumuz ihtiyaç sahiplerinin çoğu 
kadınlardan oluşuyor. Başvuranlar genelde yalnız 
kalmış, çocukları olan ve çalışamayan kadınlar. On-
lara düzenli olarak gıda, hijyen malzemesi, giysi ve 
ayakkabı yardımında bulunuyoruz. İhtiyaç durumun-
da nakdi yardımlarımız da oluyor. İşin bir de şu tara-
fı var: yardım ederken yine kadınlarımızdan yardım 
alıyoruz. Çok güçlü ve faal bir kadın kollarımız var. 
Kadınlar olarak sürekli dayanışma halindeyiz. 

Son olarak Kadınlar Günü ile alakalı iletmek istedi-
ğiniz bir mesajınız var mı?
İnsan Kızılay’dan aktif olarak uzaklaşsa bile zihninde 
hep çalışır. Dönemlerini doldurmuş olan arkadaşla-
rımızın hâlâ Kızılay ile kafalarında ve gönüllerinde 
çalıştıklarına inanıyorum. Bu vesileyle Türk Kızı-
lay’da çalışmış olan ve hâlâ çalışan kadın arkadaşla-
rımızın gününü kutluyorum ve kendilerine kolaylıklar 
diliyorum. Eğer ebediyete intikal etmiş olan kadın 
arkadaşlarımız varsa onlara da Allah’tan rahmet di-
liyorum. Kadın gönüllülerimizin çoğalması ve kadın 
çalışanlarımızın yönetim kurulunda daha aktif rol al-
ması dileğiyle herkese saygılarımı sunuyorum.

“Benim hamurumda yardımseverlik var. Hem yakın çevremde hem de ulaşabileceğim her mesafede “İhtiyacım var!” 
diyen herkesin yardımına yetişme arzum var. Vicdan ve merhamet duygularını çok yoğun olarak yaşıyorum.

Türk Kızılay, bana tam olarak ihtiyacım olanı, yani, insanlara yardım edebilme imkânını sunuyor.
Bu anlamda Kızılay hayatımın merkezinde diyebiliriz.

“

Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen: 
Türk Kızılay bana, insanlara yardım 

edebilme imkânını sunuyor.
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Türk Kızılay’ın Elbisesi 
Kurumsal Kimlik 
Kılavuzu Tamamlandı

Kızılay Akademi 2019’da 20.000 Vatandaşımıza 
Afetlere Hazırlık Eğitim ve Semineri verdi

“Türk Kızılay” markasının kurumsal kimlik 
kılavuzu titiz bir çalışmanın ardından 
tamamlanarak geçtiğimiz ay yayımlandı. 

Anadolu coğrafyası tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle 
sıklıkla yüz yüze kalmaktadır. Afetlerin neden olduğu maddi ve manevi kayıplar ülkemizde 
afet yönetiminin ve koordinasyonunun titizlikle ele alınması gerektiğinin bir kanıtıdır.

ELAZIĞ-MALATYA DEPREMİ

“Türk Kızılay” markasının kurumsal kimlik kılavuzu titiz bir çalış-
manın ardından tamamlanarak geçtiğimiz ay yayımlandı. Türk 
Kızılay Kurumsal Kimlik Kılavuzu, 152 yıldır her bir Kızılaycının 
üzerine titrediği ve isimsiz kahramanların özverili katkılarıyla 

bugünlere getirdiği kıymetli markamızın dış yüzünü temsil ediyor, başka bir 
ifadeyle “Kızılay’ın Elbisesi”. Bir süredir fiili olarak yürürlükte olan kurumsal 
kimlik kılavuzumuz, Türk Kızılay markasının geçmişine, vizyonuna, kişiliğine 
ve anahtar değerlerine ilişkin bilgiler veren, kurumsal kimliğimizi oluşturan 
logo, logotype, renk paleti ve diğer öğelerin nasıl kullanacağına ilişkin yö-
nergeleri içeren bir rehber olarak hazırlandı. Türk Kızılay Kurumsal Kimlik 
Kılavuzu’na iç iletişim portalımız biz.kizilay.org.tr üzerinden dijital olarak ula-
şabilirsiniz; basılı kitabımız ise en yakın zamanda tüm birimlerimize dağıtı-
lacak. Marka bütünlüğümüzü korumak bundan sonraki aşamada en fazla 
hassasiyet göstereceğimiz nokta olacak. 

Afetlere ilişkin vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, olumlu tutum ve dav-
ranış kazandırılması açısından tüm kurum ve kuruluşlara önemli gö-
revler düşmektedir. Birleşmiş Milletlerin saptamalarına göre toplumu 

afetlere karşı bilinçlendirme faaliyetlerinin maliyeti 1 birim iken afet olduktan 
sonra yapılan iyileştirme çabalarının maliyeti ise 7 birim olarak hesaplan-

mıştır. Ancak daha da önemli olan; hazırlık ve zarar azaltma faaliyetleri ile 
önlemlerin arttırılması sonucunda değeri parayla ölçülemeyen insan hayatı 
ve sağlığının da büyük oranda güven altına alınacağıdır.
Bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde ülkemizde de 1-7 Mart tarihle-
ri ‘‘Deprem Haftası’’ olarak belirlenmiş ve topluma deprem olmadan önce 
alınması gereken önlemlerin her sene hatırlatılması hedeflenmiştir. Son dö-
nemlerde daha sık deprem yaşanan ülkemizde özellikle deprem öncesi, sı-
rası ve sonrası yapılması gereken güvenli davranış hareketlerinin bilinmesi 
ve uygulanabilmesi hayati önem taşımakta, Kızılay Akademi Başkanlığımız 
tarafından da toplumun tüm kesimlerine buna yönelik eğitim ve seminer faa-
liyetlerine devam edilmektedir.
Afetlerden Korunma Bilinci eğitim ve seminerleri kapsamında deprem ko-
nusunun yanı sıra sel, kütle hareketleri, çığ ve orman yangını konuları ele 
alınmakta; 1 saatten 5 saate kadar varan sürelerde katılımcılara afet önce-
si, sırası ve sonrasında yapmaları gerekenler ile güvenli davranış hareket-
leri konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır. Deprem konusu özelinde ise 
ana başlıklar depremlerin oluşumu ve ölçümü, yapısal bilinç, yapısal olma-
yan tehlikelerin azaltılması, güvenli davranış hareketleri ve sigorta bilinci-
dir. Konular ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgilendirmeler, konusunda uzman 
eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir. 2019 yılı içerisinde yaklaşık 20.000 
vatandaşımıza eğitim ve seminer programları ile ulaşılmıştır.
Ülkemizin nüfusu ve toplumun ihtiyacı göz önüne alındığında eğitimlerin top-
luma hızla yayılabilmesi için Kızılay Akademi Başkanlığı tarafından kısa bir 
zaman içerisinde uzaktan eğitim sistemi hayata geçirilerek toplumda afet-
lerden Korunma bilincinin artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede kurumu-
muz; insanı ve toplumu güçlü kılmak, afetlerin oluşturduğu insan ızdırabını 
dindirmek yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Toplumsal dayanıklılığı 
arttırmak stratejik hedefini gerçekleştirmek amacı ile afetlere hazır bireyler 
ve dirençli toplum oluşturmak için çalışmalarımız devam etmektedir. 
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