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020 yılı hızlı başladı ve biz Kızılay ailesi olarak bu hızın içinde
üzerimize düşen görevleri ifa etme imkânı bulduk. Zorluklar toplumumuzu daha kuvvetli hale getiriyor. Kurumlarımızın değerini
daha iyi anlamamıza vesile oluyor, Kızılayımızın bu kurumlardan biri
olduğunu Türkiye’ye ve dünyaya tekrar anlatma, gösterme fırsatımız
oldu.
Elazığ depreminin hemen ardından Avrupa’ya yönelik kitlesel göç ve
akabinde COVID-19 olarak tanımlanan süreci yaşadık ve yaşamaya
devam ediyoruz. Ramazan ayını ve Bayramımızı evlerimizde geçirdik.
23 Nisan’da Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşununun yüzüncü yılını, 19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak
basışının 101. yılını hep evlerde yaşadık. Bizim için kendi hayatlarını
hiçe sayan sağlık görevlilerine desteklerimizi evlerimizden gönderdik.
Şimdi daha umutlu bir durumdayız. Milletimizin basiret ve feraseti bu
zorlu süreçten daha kolay çıkmamızı sağlayacak. Kızılay ailesi olarak
bizler evlerimizde değildik. Evlerde olan vatandaşlarımızın yanındaydık, yurtdışından Türkiye’ye dönüşte karantina sürecinde olan vatandaşlarımızın yanındaydık, plazma bağışı yapanların ve bu bağışla şifa
uman hastalarımızın yanındaydık. Kan bağışçılarımızı karşıladık, hepsi
birer kahraman olan Kızılay ailesi bir destan yazdılar. Sokağa çıkma
yasağının olduğu zamanlarda kâh pide dağıttılar kâh maske dağıttılar.
İhtiyaç neredeyse orada oldular, ihtiyaç duyulan neyse onu buldular.
Sadece insanların değil hayvanların da imdadına koştular. Hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine götürdüler, götürdük. Az iş değildi
yaptığınız ama yapılacak diğer işleri, tıklanacak diğer kapıları ve girilecek gönülleri düşündükçe yeniden yola düştük. Evden çıkmak zor
dendi, bağışçılarımızla sosyal medya üzerinden buluştuk, maddi değeri
on milyonlarla ölçülen ama manevi değeri paha biçilemez olan desteklerle şevk kazandık. Milletimizin merhametinin yankılandığı bir şefkat
vadisi olmak bizi mutlu ediyor. Hızla geçen bu günlerde telefonlarımız
hiç susmadı, Cumhurbaşkanımız dahil olmak üzere Türkiye’nin her bir
ferdi bizi çalışmalarımızda yüreklendirdi. Koca Yusufumuz ile devletimizin dünyaya uzattığı şefkat elinde yer aldık, Vefa Destek Grupları’nın
neferleri olduk. Şefkatin merhametin olduğu her yerde biz de olmaya
gayret gösterdik.
Haziran ayının 11’inci günü 152. Kuruluş yıldönümümüz. Fiziken bir
arada olup kutlayamasak da gönüllerimiz bir, gayemiz bir. Tüm dünyanın evlere kapandığı bu süreç bize şartlar ne olursa olsun görevimizin
sürdüğünü gösterdi. 152 yıldır görev listemiz belki değişti ama maddeleri hiç eksilmedi. Şimdi bundan sonra gelecek yüz yıla, yüz elli yıla
ilham vermek için yeni yollar açmakla mükellefiz. Gelecek nesiller, bugün bizlerin yaptığı çalışmalardan ilham alacak ve merhamet bayrağını
daha yukarılara taşıma gayreti için gerekli morali bugünlerdeki insanlık
hikayelerinde bulacaklardır.
Gün hepimizin; hepimiz için elinden gelen her şeyi yapma günüdür. Bu
sayede Türkiye ve insanlık için daha huzurlu bir geleceği hep birlikte
inşa etmiş olacağız.
Bu vesileyle Kızılay defterinin şanlı sayfalarından birini alın terleriyle
dolduran tüm Kızılay ailesine şahsım ve 152 yıllık tarihimiz adına teşekkürü bir borç biliyoruz.
İyi ki varsınız Kızılaycılar, iyilik sizsiz olmaz.

Dr. KEREM KINIK
Genel Başkan
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Türk Kızılay Ramazan Kampanyası'nda
Hedeflenen Bağış Miktarını Aştı
Koronavirüs salgınının başından bu yana
yardım çalışmalarıyla yüzbinlerce insana
ulaşan Kızılay, Ramazan yardımları
kapsamında da belirlediği hedefleri
geçmeyi başardı.

D

ertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna” sloganıyla başlattığı Ramazan kampanyasıyla hedeflediği 10 milyon insana
yardım etmek için çalışmalarını hızlandıran Kızılay, ülke genelindeki yardım ağıyla ihtiyacı olanların yüzlerindeki tebessüm oluyor.

GIDA VE HİJYEN MALZEMELERİ ULAŞTIRILIYOR
Şubeleri, temsilcilikleri, Genç Kızılaycıları, kadın kolları ve gönüllüleriyle birlikte Anadolu’nun her bölgesine, ihtiyacı olan her insana ulaşmak için cansiperane bir şekilde çalışan Kızılay, ihtiyaç sahiplerinin
kapısını pide, su, gıda ve hijyen malzemelerini vermek için çalmaya
devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarındaki çalışmalarına da devem eden Kızılay ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için
çalışıyor.

AŞEVLERİNDE KAZANLAR KAYNIYOR
Yurt genelindeki aşevleri ve şubeleri aracılığıyla her gün 100 bin kişiye
sahurluk ve iftarlık yemek hizmeti veren Kızılay’ın kazanları Ramazan’da da aralıksız kaynamaya devam etti. Hayırseverlerin de desteğiyle her gün kaynayan kazanlarda pişen yemekler, ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaşmasının yanı sıra kimi zaman bir tarlada çalışan
mevsimlik işçinin, kimi zaman da doğal afetler sebebiyle yolda kalan
sürücülerin aşı oldu.
Bu yıl yardımlarının büyük bir çoğunluğunu yurt içine ayıran Türk
Kızılay, yurt dışındaki ihtiyaç sahipleri için yerinden temin ettiği gıda
malzemelerini ulaştırmaya devam ediyor. Yardımlarla yarım milyon
insana ulaşacak olan Kızılay, ulaştığı ailelerden de yapılan yardımlardan dolayı hayır duası alıyor..

Türk Kızılay’ın Ramazan Yardımları Sınır Tanımıyor
Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs sebebiyle Türkiye’deki yardımlarını kapı kapı dolaşarak dağıtan Türk Kızılay, bir taraftan yurtiçi
yardımlarını sürdürürken diğer taraftan da yurtdışında bulunan delegasyonları aracılığıyla farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çoğunlukla yurtiçine
odaklanan Kızılay, farklı ülkelerde bulunan delegasyonlarının desteğiyle
yurtdışında da Ramazan yardımlarına başladı.
Bosna Hersek, Filistin, Somali, Yemen, Sudan ve aralarında Türkmenlerin de yoğun olarak bulunduğu Irak başta olmak üzere toplam 16 ülke
ve 81 dağıtım bölgesinde yarım milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak olan
Kızılay, bulunduğu coğrafyalarda sadece yerel halka yardım götürmekle kalmıyor aynı zamanda yerinden edilmiş insanlar ve mültecilere de
destekte bulunuyor.
İçerisinde un, pirinç, şeker, yağ, tuz, makarna, konserve, mercimek,
meşrubat, bisküvi ve muhtelif gıdalara kadar pek çok temel ihtiyacın
bulunduğu toplam 80 bin 556 gıda kolisinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması planlanıyor. Türk Kızılay, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da
Ramazan ayının sonuna kadar yardımlarını dağıtmaya devam edecek.
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Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a 152 Yıl
11 Haziran’da
kuruluşunun 152’nci
yılını kutlayan Türk
Kızılay, bir buçuk asrı
geride bırakırken
Türk milleti adına ilk
günkü misyonuyla
hizmet vermeye;
savaş, afet, deprem,
açlık ve yoksullukla
mücadele eden
coğrafyalarda
merhametin ve
şefkatin temsilcisi
olmaya devam ediyor.

Hilal-i Ahmer’den

Kızılay’a

İ

sviçreli yazar, iş adamı Jean Henry Dunant (1828-1910) Kuzey İtalya’daki Solferino Savaşı’nda (1859) sefalete, kıyıma, yaralıların içler acısı
hâline tanık olur ve ülkesine dönünce, barış zamanında yetiştirilecek
ve savaş zamanlarında hiçbir ayrım gözetmeden yaralıların tedavisiyle
meşgul olacak bir cemiyet kurulması için girişimlerde bulunur. Savaşın
ardından harekete geçer, 16 devletin katılımından oluşan 1864 Cenevre
Konvansiyonu ile Kızılhaç Teşkilatı’nın kurulmasına önayak olur. İşte Osmanlı’da Kızılay’ın kuruluş süreci de dünyada Kızılhaç teşkilatının kurulduğu bu yıllara uzanır.
Osmanlı hükümeti, Salib-i Ahmer yani Kızılhaç’ın kuruluşunu gerçekleştiren bu kurula delege göndermemiş; 5 Temmuz 1865’te Cenevre Sözleşmesi’ni imzaladıktan sonra 1867’de Paris’te düzenlenen sağlık sergisine
ve Milletlerarası Kızılhaç Sıhhiye Konferansı’na katılmak üzere Mekteb-i
Tıbbiye muallimi Miralay Abdullah Bey’i görevlendirmiştir. Milletlerarası
Yaralılara Yardım Komitesi Başkanlığı, Cenevre Sözleşmesi’nin tatbiki
için Abdullah Bey’e yetki verir; 11 Haziran 1868’de Mecrûhîn ve Marda-yı
Askeriyeye İmdat ve Muavenet Cemiyeti (Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti) Dr. Abdullah Bey, Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa, Marko Paşa ve Kırımlı Aziz Bey’in girişimleri ile kurulur.

yaralı ve hasta asker burada tedavi görür. Bir yıl içerisinde cemiyet adına
hem ülke içinden hem de İslam ülkelerinin bazılarından yardım başlar;
bu yardımlarla toplanan paralarla Anadolu Kavağı Hastanesi, Beylerbeyi
Hastanesi ve Yıldız Hastanesi gibi hastaneler açılır.
Balkan Savaşı’nın başlaması ile yaralı askerlere, göçmenlere, yoksullara, göçlerle gelen savaş dullarına, yetimlere yardım ve elverişsiz koşullar dolayısıyla hızla yayılan bulaşıcı hastalıklarla mücadele için cemiyet
çalışmalarda bulunur. İstanbul’un Cerrahpaşa, Topkapı, Eyüp, Üsküdar,
Cibali semtlerinde aşevleri açılır. Çoğu 1000 yataklı on beş Hilal-i Ahmer
Hastanesi’nde yaralılar tedavi edilir, Gülnihal Vapuru seyyar bir hastaneye dönüştürülür.
Hilal-i Ahmer, Osmanlı İmparatorluğu’nun birçok cephede savaştığı Birinci Dünya Savaşı’nda açılan her cephede askerin sağlık sorunları, yaralıların bakımı, beslenme ve giyim gereksinmelerini etkin şekilde karşılamak için devletin en önemli destekçisi olur. Cemiyet, harp boyunca üç
kıta gibi geniş bir coğrafyada imkânsızlıklar içerisinde faaliyet yürütmüş,
ordusunun ve halkının yanında yer almıştır. Hilali-i Ahmer tüm bu faaliyetlerini Osmanlı’nın üç kıtadaki geniş coğrafyasında yürütür. Çanakkale,
Filistin Cephesi, Suriye Cephesi, Irak Cephesi, Doğu Cephesi’ne sağlık
heyetleri gönderilir. Erzurum, Erzincan, Sivas, Samsun, Gelibolu, Şarköy,
Tekirdağ, Medine, Bağdat, Kudüs, Şam ve İstanbul’da tesis edilen hastanelerin yanı sıra sahra hastaneleri (çadır hastane), çayhaneleri, nekahethane ve hastane gemileri ile hizmetler kesintisiz biçimde sürdürülmeye çalışılır.
I. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’da başlayan Millî Mücadele yılları Hilal-i Ahmer’in hizmet ve fedakârlığının zirveye ulaştığı, kesintisiz
24 saat çalıştığı, tarihinin en şerefli dönemleridir. Anadolu nüfusunun
savaşlar ve yokluklarla günbegün azaldığı Milli Mücadele döneminde
33.172 yaralı ve hasta tedavi edilmiş; birçok yerde çok kısa zamanda kurulan Hilal-i Ahmer hastaneleri, nekahethaneleri, dispanserleri, aşhaneleri, çayhaneleri o günün olağanüstü şartları içinde ilaç ve malzeme
kıtlığına ve tüm zorluklara rağmen Türk milletinin yaralarını saran en
büyük destekçisi olmuştur. Kızılay, kurulduğu günden beri tam 150 yıldır,
savaşlarda, mübadele yıllarında, depremlerde; yüzlerce afet bölgesinde, açlık ve yoksullukla mücadele eden topraklarda, ülkemizde ve uzak
coğrafyalarda merhametin ve şefkatin temsilcisi olmaya devam ediyor.
Geçmişte Osmanlı’nın üç kıtasında sürdürdüğü faaliyetlerini bugün tüm
dünya vatandaşlarına taşıyor. Nerede bir felaket olsa, Türk milleti adına,
önce o yardıma koşuyor. Kırmızı Hilal; kan temini, afet, sosyal hizmetler,
uluslararası yardım, göç, ilk yardım, sağlık, eğitim ve gençlik hizmetleri
alanlarında tarihine yakışır izler bırakmaya devam ediyor.

HİLAL’İ DÜNYAYA ARMAĞAN EDEN KURUM
Kırmızı ay sembolü, Dr. Besim Ömer Paşa tarafından Londra’dan sonra
Lahey Konferansı’nda da önerildikten sonra, 10 Mayıs 1912’de toplanan
9. Washington Salib-i Ahmer Konferansı’nda resmen bütün devletler tarafından onaylandı.
Bugün Uluslararası Kızılay-Kızılhaç hareketinin etkin bir üyesi olan aynı
zamanda Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu Başkan
Yardımcılığı’nı yürüten Türk Kızılay, 1868 yılında dünyadaki ilk Kızılay olarak kuruldu. Osmanlı İmparatorluğu’nun en zor döneminde askerlere
yardım amacıyla kurulan Hilal-i Ahmer, uluslararası harekete “kızıl ay”
amblemini de kazandırmış, “Hilal”i dünyaya armağan eden kurum olmuştur.

SAVAŞLARDA HİLAL-İ AHMER
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti, kurulduğu günden itibaren özellikle
savaştaki yaraların sarılmasında aktif rol alır. 1877-1878 Osmanlı-Rus
Harbi (93 Harbi) ile ilk büyük sınavını verir. Cemiyet, cephe gerisinde dokuz seyyar hastane ile İstanbul’da dört hastane açar ve 25.000’den fazla
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Türk Kızılay’ın Gizli Kahramanları
Türk Kızılay Akşehir Şubesi'ne bağlı aşevinde her gün 1500 ihtiyaç sahibi için yemek
pişirilip ev ev dağıtılıyor.

“KIZILAY’IN BANA YAPTIĞINI
AKRABAM YAPMADI”
İhtiyaç Sahibi Mustafa Kılıç (68 yaşında)

“Yıkılmak üzere olan bir barakada kalıyorum.
Yemeğim Kızılay’dan geliyor. Evimdeki eşyaları
Bekir buldu. Sağ olsun gelip gidiyor, paraya ihtiyacım olup olmadığını soruyor. Yedi kardeşiz, bir
kızım var. Hiçbiri sormaz, Bekir gelip halimi hatırımı sorar. Doktora götüreyim mi diye sorar. Onun
bana yaptığını hiçbir akrabam yapmadı.”

K

ızılay’ın Türkiye’nin dört bir yanında aynı samimiyetle çalışan
Kızılay şubelerinden biri de Akşehir’de. Burada bulunan Kızılay
Aşevi’nde her gün 1500 ihtiyaç sahibi için yemek pi- şirilip ev ev
dağıtılıyor. Akşehir’de Kızılay Hareketi’nin 1916 yılında Çanakkale Savaşına lojistik destek sağlamak üzere kurulduğunu hatırlatıyor Türk
Kızılay Akşehir Şube Başkanı Yalın Sümer ve devam ediyor: “Cumhuriyetin ilk yıllarında burası tüm bölgede merkez bir üs haline gelip Kızılay’ın ana merkezlerinden biri olmuş. Son yıllarda genel merkezimizin
büyük destekleri ile aşevi faaliyetleri de yapılıyor. 55 yıldır yetim, yoksul
ve ihtiyaç sa- hipleri için tenceresini kaynatan Hilâl, en çok da öğle
yemeklerinde öğrencilerimiz ile buluşmayı kendine amaç edinmiştir.”

“EŞİM 4 YILDIR KAYIP. ÖLDÜ MÜ KALDI MI
BİLMİYORUM.”
İhtiyaç Sahibi Melek (38 yaşında))
“Eşim 4 yıldır kayıp. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Şimdi dört çocuğumla
yalnızım. Kızılay’dan sürekli gıda ve yemek yardımı alıyorum. Sağ olsun
ev eşyası da buldular. Şimdi bir çamaşır makinesi lazım, onun da sözünü
verdiler.

57 NUMARALI ÇADIRIN HATRI
Bekir Candan, 16 yıldır Türk Kızılay’da çalışıyor. 41 yaşında, Akşehirli.
İşi Kızılay’ın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olsa da o bununla yetinmiyor. Gittiği her evde tüm ihtiyaçları öğreniyor ve ilçe esnafıyla, tanıdıklarıyla bu eksikleri gidermeye çalışıyor.
“Çocukluğum yoksulluk içinde geçti. Bu yüzden hep ihtiyaç sahiplerine
yardım etmek istedim. Akşehir’de bir deprem olmuştu. Ailemin kaldığı
evde hasar oluştu. Bizi Kızılay’ın kurduğu 57 numaralı çadıra yerleştirdiler. Ertesi gün uyandığımda kar yağıyordu. Ailem o kışı Kızılay’ın
çadırında geçirmişti. Askerden dönünce ben de Kızılay’da çalışmaya
başladım. Kalorifer yaktım, aşevinden yemek dağıttım, ihtiyaç sahiplerine gittim. İnsanların gözlerindeki o ışığı görmek çok başka bir şey. İhtiyaç sahiplerinin ekmekten çok sevgiye, ilgiye ihtiyacı var. Gittiğimizde
bizi tutar, saatlerce konuşmaya çalışırlar. İnsanları kimsesiz bırakmayın. Birçoğu çevresi tarafından yalnızlığa itilmiş. Beni görünce bile bu
kadar mutlu olan insanlar, öz çocuklarını görünce neler hisseder diye
merak ediyorum. İnsanlara yardım ettiğimizde değil, onların hayatını
değiştirdiğimizde “Kızılaycı” oluyoruz.

5 YILDA KENDİNE BAKAMAZ
HÂLE GELDİ.
Hayrani Civelek (37 yaşında)

'Türk Kızılay’ın sürekli gıda ve nakdi yardım yaptığı
Hayrani, 5 yıl öncesine kadar güvenlik görevlisiydi. Yakalandığı bir hastalık sonucu günden güne
dengesini yitirmeye başladı. Vücudunu kontrol
edemeyen Hayrani, Türk Kızılay’ın yardımlarıyla
geçiniyor. Bekir’in çocukluk arkadaşı. Bekir her
gün evini ziyaret ediyor, gerekenleri alıyor. Ev eşyalarını sürekli kullanılamaz hale getirdiği için
Bekir 3-4 ayda bir evindeki her şeyi yeniliyor, evini
temizletiyor."

“BELKİ DE GİDECEĞİMİZ SON KİŞİ
EN ÇOK İHTİYACI OLANDIR”

“NE İSTESEM BULUP
GETİRİRLER”
Şerife Savrul (62 yaşında))

15 yıl önce gelin arabalarının önünü kesen üç çocuk vardı. Bir gün çağırıp “Arabaların önünü keseceğinize bana yardım edin, ne kadar kazanıyorsanız size o kadarını vereceğim.” dedim. O çocuklar Kızılay’da
gönüllü oldular. Şimdi biri mühendis, diğer ikisi farklı görevlerde çalışıyor. Çiçek bir defa sulanabilir ama yetiştirmek ayrı bir şeydir. Belki de
gideceğimiz son kişi en çok ihtiyaç sahibi olabilir bu yüzden duramayız.
Eskiden yemeğimizi yiyenler şimdi bağış vermeye geliyor. Onlar bizi
unutmuyor.”

Gelini ve oğlu başkasıyla evlenen
Şerife teyze, üç torununa bakıyor.
“Bekir olmasa açlıktan ölürüz. Ne
lazım olsa onu ararım, mutlaka
bulup getirir. O olmasa ne yapacağımı bilemezdim.”
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Kızılay Gençleri 19 Mayıs İçin
Gençlik Marşlı Film Hazırladı
Türk Kızılay, 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Ulusal Egemenlik,
Gençlik ve Spor Bayramı için
hazırladığı videoda sahada
görev yapan Genç Kızılay
gönüllülerini bir araya getirdi.
Her yıl Türkiye’nin dört bir yanında spor
gösterileri ve törenlerle coşkuyla kutlanan
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı bu sene içinde bulunduğumuz süreç sebebiyle yine büyük bir heyecanla bu
kez evlerden kutlandı. Toplum için yürütülen faaliyetlerde her zaman sahada olan
Genç Kızılay gönüllüleri de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Ulusal Egemenlik, Gençlik ve
Spor Bayramı için hazırlanan videoda bir
araya geldiler.
Kızılay gençliğini buluşturan videoda Gençlik Marşı, Türkiye il il gezilerek gönüllüler
tarafından tek tek ve hep bir ağızdan okundu. Duyma engelliler için işaret diliyle de
aktarılan Gençlik Marşı sosyal medyada da
ilgi gördü.

Genç Kızılay "19 Mayıs 1919 Koşusu" Programında
Gençlik Çalışmalarını Anlattı
Kızılay’ın enerji kaynağı genç gönüllüleri, “19 Mayıs 1919 Koşusu” programında sahadaki faaliyetlerini kamuoyuna aktarma fırsatı buldu.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm
Federasyonu ve Türk Kızılay paydaşlığında 19 Mayıs 00.00’da başlayıp
aynı gün saat 19.19’da biten ve 19 saat 19 dakika süren koşu programı

düzenlendi. Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi Aykut Çelikbaş’ın öncülüğünde gerçekleşen tarihi koşu programı, Sports TV, S Sport ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.
Ünlü isimlerin, milli atletlerin ve 12 ülke ile 71 şehirden 1800 koşucunun
yer aldığı programın canlı yayınına Genç Kızılay Başkanı Emre Koç ve beraberinde

Sağlık Çalışanlarına Koruyucu Ekipman Desteği
Koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlıkçılarımız için cerrahi önlük, dezenfektan, siperlik, maske, eldiven,
gözlük, tulum ve galoştan oluşan koruyucu tıbbi malzemeler, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine teslim edildi.
Türk Kızılay ile Coca Cola Vakfı iş birliğinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne medikal malzeme
desteği yapıldı. Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Ljubo Grujic ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’le
bir araya gelen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık,
Coca Cola Vakfı'nın Kızılay ile birlikte yaptığı iş birliği çerçevesinde 10 bini aşkın sağlık çalışanının ihtiyaç duyduğu
nitelikli kişisel koruyucu ekipmanları, 24 farklı üniversite
hastanesine teslim edeceklerini aktardı.
Kızılay ile uzun yıllardır iş birliği içinde olduklarını aktaran
Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Ljubo Grujic de “Çok özel
bir şey yapmıyoruz. Bu yaptığımız zaten bizim DNA'mızın parçası. Bu krizin en önemli kahramanları olan bizim için savaşan sağlık çalışanlarına destek olmak mutluluk verici.'' dedi.

POSTASI

İki kuruma da teşekkürlerini sunan İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise şunları kaydetti: “Bu
pandemi sürecinde gerçekten hastaneler olarak çok iyi bir
sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bu başarıda sağlık sistemimizdeki güzel gelişmelerle birlikte gerçekten, Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın
her zaman yanımızda olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar
hiçbir malzeme sıkıntısı çekmememizin nedeni de Sağlık
Bakanlığımızın çalışmalarıdır, hayırsever kurum ve vatandaşlarımızın bizi bir an olsun yalnız bırakmamalarıdır. Pandemi sürecinin ortasındayız ama hala yardımlar, destekler
devam etmekte, ülkemizin her yerinden ihtiyaçlarımız sorulmakta, gerekli olan tüm ekipmanlar her türlü ihtiyacımız
giderilmekte.”
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Türk Kızılay’a Yedi Buçuk Saatte
15.6 Milyon TL Bağış
Kızılay, “Bağış ve Dayanışma Programı” ismiyle 7
buçuk saat süren bir canlı yayın programı düzenledi.
Kızılay’ın sosyal medya hesaplarından canlı
yayınlanan programda vatandaşlar, sanatçılar,
siyasetçiler, işadamları ve kanaat önderlerinin
destekleriyle 15.6 Milyon TL bağış toplandı.

K

oronavirüsle mücadele süreci ve Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında
insani yardım çalışmalarını yoğunlaştıran Kızılay, İstanbul’da bulunan
Afet Operasyon Merkezi’ndeki lojistik depolarda 7 buçuk saat süren
bir “Bağış ve Dayanışma Programı” düzenledi. Türk Kızılay Genel Başkanı
Dr. Kerem Kınık’ın ev sahipliğindeki canlı yayına katılan ünlüler, siyasetçiler,
sanatçılar, sporcular, işadamları, yabancı konuklar, valiler ve vatandaşlar da
konuk olarak Kızılay’a yaptıkları bağışlar ve açıklamalarıyla büyük destek
verdiler. 5 milyon TL’lik hedefini kısa sürede geçen ve 15.6 milyon TL bağışa
ulaşan Kızılay, sosyal medya üzerinden ilk kez düzenlenen etkinlik sonucu
toplanan bağışlarla daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

milyon 111 bin TL bağışa ulaşıldı. Kızılay Başkanı Kınık, düzenli bağışçı olan
Sümer Teyze’nin bu bağışının Covid-19 hastalığı ile mücadelede de kullanılacak olan plazma merkezinin inşası için kullanılacağını söyledi.
İş adamı Mehmet Büyükekşi çocuklar için 5 milyon TL değerinde ayakkabı
bağışlayacaklarını söyleyerek gecenin en büyük desteğini verirken Adana iş
dünyasından da 2.1 milyon TL katkı sağlandı.
Bağış programına katılan ünlü isimler Esra Erol, Müge Anlı, Hakan Akkaya
da yaptıkları önemli bağışlarla ve övgüleriyle Kızılay’a büyük destek verdiler.
Kızılay şubelerinin ve yöneticilerinin de bağışları toplanan rakamı daha da
yukarı çıkardı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Nevşehir
Valisi İlhami Aktaş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Vali Yardımcısı Salih Altun’un da destek verdiği gecenin sonunda
yedi buçuk saat içinde 15 milyon 600 bin TL bağış toplanmış oldu.
Kınık, bağış programında toplanan miktarın hemen ihtiyaç sahiplerine aktarılacağını belirterek şunları söyledi: “Biz bu geceyi 2 gün içinde organize ettik.
Sosyal medya üzerinden ilk defa böyle bir etkinlik düzenledik. Saatler içinde
on binlerce insanımızdan 15 milyon 600 bin lira destek aldık. Duyurusunun
daha az yapılmasına rağmen her kesimden büyük bir teveccüh gördük. Hamdolsun milletimiz her zaman yanımızda.”
Bağış ve Dayanışma Programı’na Genel Başkan Kınık’ın yanı sıra Türk Kızılay
yönetim ve denetim kurulu üyeleri, genel müdürlük yöneticileri ile Genç Kızılay yönetimi de eşlik etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN:
“KIZILAY KALICI GÖNÜL KAPILARI AÇIYOR”
Programa telefonla bağlanarak Kızılay’ın hem yurt içinde hem de yurt dışında
yaptığı çalışmaları bütün dünyanın takdirle izlediğini belirten Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, “Bağış yaptığımızda, gönülden verdiğimizde bizde bir şey eksilmez çoğalır. Aslında biz ihtiyaç sahibine yardım
ettiğimizde son tahlilde kendimize yardım ederiz. O yardımlar bizim dünyamızı zenginleştirir. Bu paylaşım bereketiyle bize geri döner. Kızılay bunun en
güzel kurumsal örneklerinden birisini teşkil ediyor. Dünyada yaptıkları çalışmaların ne kadar takdir edildiğine şahidim. Kızılay ülkemiz ve insanımız
adına kalıcı gönül kapıları açıyor. Bu Covid-19 sürecinde de dünyaya insani
yardım diplomasisinin merkezinde insanın ve şerefinin olduğu dış politikanın
mümkün olduğunu bir kez daha gösterdik.” dedi.

SÜMER TEYZE GECEYE DAMGA VURDU
Kızılay’ın düzenli bağışçısı olan 78 yaşındaki Sümer teyze yaptığı 2 milyon
TL’lik bağışla gecenin hedefinin geçilmesini sağladı. Tam adını vermek istemeyen Sümer Teyzenin bağışıyla birlikte 5 milyon TL bağış hedefi aşılarak 6

Mesut Özil’den Kızılay’ın Ramazan Kampanyasına Destek
Türk asıllı ünlü futbolcu Mesut Özil, Türk Kızılay’ın Ramazan kampanyasına yaptığı bağışla destek oldu. İngiltere’nin Arsenal takımında forma giyen Mesut Özil, futbol dünyasındaki başarılarının yanı sıra ihtiyaç
sahipleri için yaptığı yardımlarıyla da adından söz ettiriyor. Özil, bu kez
de Kızılay’ın “Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter ki İnan Buna” sloganıyla
yürüttüğü Ramazan Kampanyasına bağışta bulundu. Daha fazla ihtiyaç
sahibinin yardımlardan yararlanması için Kızılay’a 713 bin TL’lik bağış
yapan Özil, iftar yemeği ve gıda kolileriyle yurt içi ve yurt dışındaki insanlara destek oldu.
Özil’in bağışlarıyla temin edilecek olan malzemelerle Kızılay’ın Türkiye
genelindeki aşevlerinden 16 bin kişi iftar yemeği, yurt içinde 1000 aile
gıda kolisi, Suriye’de 1000 aile gıda kolisi ve Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Kızılay aşevinde 90 bin kişi iftar yemeği imkânı buldu. Yapılan
bağışla toplamda 114 bin kişiye yardım ulaştırılmış olacak.
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Kızılay Tüm Türkiye’de Kan Bağışı
Seferberliği Başlattı
Kızılay’a yurdun dört bir yanından kan bağışı desteği devam ediyor. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu ve Ankara Valisi Vasip Şahin Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi’nde
Kızılaycıları ziyaret ederek kan bağışının önemine dikkat çekti.

T

mızdan tutun tüm milletimize bir çağrıda bulundu. 'Korona kanla bulaşmaz'
dedik, 'Kan verelim can verelim' dedik” şeklinde konuştu.

ürk Kızılay’ın, düşen kan stoklarını artırmak amacıyla yaptığı kan bağışı
çağrısı yurdun dört bir yanından cevap bulmaya devam ediyor. Pek çok
duyarlı sanatçının ve sosyal medya fenomeninin verdiği desteğe bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Soylu ve Ankara Valisi Şahin ile beraberindekiler Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi’ni
ziyaret ederek gönüllülere özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerini ifade
ettiler. Kanın önemine dikkat çeken Bakan Soylu, vatandaşlara da kan bağışı
yapmaları çağrısında bulundu.
Ziyaretin ardından sosyal destek gruplarında motorlarıyla hizmet veren gönüllüler, Kızılay Güvenpark'taki Türk Kızılay Kan Merkezi'ne geçerek kan bağışı yaptı. Türk Kızılay’ın çağrısına kayıtsız kalamadıklarını dile getiren TMF
Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Güngör, “Çağrı olunca TMF başkanımızın da
talimatı çağrıya cevap vermeye karar verdik. 4 milyon motosiklet tutkunu, federasyonumuzun çalışanları, sporcuları, eğitmenleri, dışarıdaki arkadaşları-

SANATÇILARDAN KAN BAĞIŞINA DESTEK
Kızılay’ın kan bağışı çağrısına bir destek de sanat camiasından geldi. Gülben
Ergen, Murat Yıldırım ve Hasan Kaçan’ın yanı sıra CZN Burak olarak tanınan
Burak Özdemir, Gazeteci Hilal Kaplan ve model Günay Musayeva da kan verenler arasındaydı. Haluk Levent ve Cüneyt Arkın’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı kan bağışı çağrısı da vatandaşları harekete geçirdi.
Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çağrıya kayıtsız kalmayarak
kan verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görevli personelin de kan bağışı
devam ederken İmam Hatip Okulları ve Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi ise
ülke genelindeki tüm Türkiye'ye kan bağışı yapmaları için çağrıda bulundu.

Kızılay'dan Ana Fatma Cemevi’ne Gıda Yardımı
Koronavirüs salgını sürecinde tüm ekipleriyle sahada aktif olarak görev
alan Türk Kızılay, takdir edilen bir yardım faaliyetinin daha altına imza
attı. Türkiye’de yardım ulaşmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar
faaliyetlerine devam eden Kızılay, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için
hazırlanan 1000 adet gıda kolisini İstanbul’un Esenler ilçesinde bulunan
Ana Fatma Cemevi’ne ulaştırdı.
Türk Kızılay’ın yardımlarından ötürü memnuniyetini dile getiren Esenler
Ana Fatma Cemevi Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Balo, “Bu günlerde
zor bir dönemden geçiyoruz, dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz
salgınla mücadele ediliyor. Türk Kızılay'ın Cemevine yardım kolilerini
ulaştırdılar, biz de bunu buradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.
Gıda kolisi dağıtımına eşlik eden Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ise, “Cemevindeki kardeşlerimizin yanında olmak için buradayız. Gıda kolisi ile Kızılay kavurması ve el dezenfektanı da getirdik. Teslim
ediyoruz onlar da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracaklar” şeklinde
konuştu.
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Türk Kızılay’dan Koronavirüs’e Karşı
Web Sitesi: Evde Kal Mutlu Kal.
Türk Kızılay, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde daha çok vakit geçirmeye başlayan
vatandaşların zamanlarını daha kaliteli kullanmaları amacıyla pek çok içeriğin derlendiği “Evde Kal,
Mutlu Kal” web sitesini hizmete açtı.

K

Salgınla mücadele konusunda fiziksel izolasyon önemli bir yer tutuyor.
Bu kapsamda alınan önlemlerle binlerce kişi evden çalışmaya başlamış,
öğrenciler evden eğitime geçmiş ve insanların toplu olarak bulunabileceği mekanlar artık kapanmış durumda.
Vatandaşların zamanını evde geçirmek zorunda olduğu bu günleri daha kaliteli hale getirebilmeleri, insanların kendine bir şeyler katabilmeleri, aynı zamanda aileleriyle hoş vakit geçirebilmeleri adına Kızılay Akademi Başkanlığı
ve Çocuk Programları Koordinatörlüğü iş birliği ile hazırlanan “Evde Kal, Mutlu Kal” web sitesi hizmete açıldı. “Evde Kal Mutlu Kal” sloganı ile insanların
evdeki hayatlarına eşlik edecek bu sitede pek çok öneri yer alıyor.
Evde kalınan bu günleri güzelce değerlendirip, bitkilere neler yapılabileceğini görüp evleri bahçeye çevirmek için ilham alınabilecek kaynakların yer aldığı birçok bağlantı “Bahçe İşleri” bölümünde bulunuyor. Çocuklar için yaş
gruplarına göre gerek ebeveynleri ile yapabilecekleri gerek kendileri için evde
keyifli vakit geçirerek yapabilecekleri Arapça ve Türkçe birçok etkinlik ise “Çocuk Kulübü” başlığıyla vatandaşların hizmetine sunuluyor. Yabancı dil öğrenmek birçok kişi için oldukça zor görünür. Ama insanların bolca vakti olduğu
şu günlerde bu vaktin kısacık bir bölümünü ayırmaları ile faydalı yabancı dil
uygulamalarını bu site kanalı ile kolayca ulaşabilmeleri sağlanıyor. Bununla
birlikte dünyada görülecek birçok şehir, gezilecek binlerce müze bulunmakta.
Seyahat edilemeyen bu günlerde dünyanın farklı noktalarında bulunan şehirleri ve müzeleri sanal olarak ziyaret etme olanağı da bu site ile sağlanıyor. İnsanların bu günlerde zamanın bolluğundan yararlanıp, kaliteli kullanabileceği
hem eğlenip hem güzel vakit geçirebileceği hobi sitelerine de yer veren Kızılay,
istenilen birçok alanda sertifikalı veya sertifikasız eğitimlerin bulunduğu linkleri de vatandaşların hizmetine sunuyor. Ayrıca çeşitli kategorilerden kitap ve
dergilere çevrimiçi olarak ulaşabilecek rafine sitelerin de bir araya getirildiği
platformda şarkı dinlemek ya da söylemek için ve ilgi duyulan müzik aletlerinin kolayca çalınmasını sağlamak için “Müzik” bölümü de bulunuyor.
7’DEN 70’E HERKES KEYİF ALACAK

de derleniyor. Koronavirüse dair tüm güncel bilgilerin bulunduğu sitelerin de
yer aldığı platformda koronavirüs salgını ile ilgili en sağlıklı, güvenilir ve resmî
bilgilere ulaşılabilecek yerli ve yabancı bağlantılarla vatandaş bilinçlendiriliyor.
Son olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bölümünde ise yayınlar ile
ilgili bilgi vermek amaçlanıyor.
“Evde Kal, Mutlu Kal” web sitesiyle vatandaşların evde daha iyi vakit geçirmesini sağlayan Kızılay’ın derlediği içeriklere Türk Kızılay ana sayfasından
ulaşmak mümkün.

Aile içinde 7’den 70’e herkesin keyifle oynayabileceği birçok etkinlik ve oyunların bulunduğu linklerin derlendiği sitede koronavirüsten korunmak ve güçlü
bir bağışıklık sistemi için gerekli olan sağlıklı beslenmeye dair pek çok öneri
de sunuluyor. Evde ailece film izleyebilmek için derlenen ve film ve dizeler
hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek başka sitelerle de desteklenen platformda yerli ve yabancı onlarca tiyatro oyunu da vatandaşların hizmetine sunuluyor. Yemek önerileri de bulunan sitede lezzetli ve sağlıklı yemek siteleri
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8 MAYIS DÜNYA KIZILAY VE KIZILHAÇ GÜNÜ:

Gönüllülerin Onurlandırıldığı Gün

Her yıl 8 Mayıs Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü’nde Kızılay ve Kızılhaçların, ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli
uzatmakta gösterdiği çabalar kutlanıyor. İnsanlık acısını hafifleterek yardım ulaştıran gönüllüler, bu özel
günde onurlandırılıyor.
DÜNYA ÇAPINDA 14 MİLYON GÖNÜLLÜ
Dünya üzerinde yaklaşık 165.000 yerel şubesi, 14 milyon gönüllüsü ile 192 ülkede var olan Ulusal Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi’nin çalışmaları ile ilkelerini temsil ediyor. Ulusal Dernekler kendi ülkelerindeki kamu otoritelerine insani yardım alanında yardımcı olarak
faaliyet gösteriyor. Afet yardımı, sağlık programları ve sosyal programları da
içeren hizmetler sunan Ulusal Dernekler, diğer kuruluşların sahip olmadığı
bir statüye ve erişime sahip. Ulusal Dernekler aynı zamanda savaş halinde
etkilenen sivil topluma yardımcı oluyor ve gerek duyulduğunda ordunun tıbbi
hizmetlerini destekliyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANİ AĞI
Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, 150 milyon kişiye
yardım sağlayan dünyanın en büyük insani yardım ağı. Uluslararası Kızılhaç
Kızılay Dernekleri Federasyonu, Hareketin Temel İlkelerine dayanarak, savunmasız kişilerin durumunu iyileştirmek için Ulusal Dernekler tarafından
gerçekleştirilen tüm insani yardım faaliyetlerine ilham vermek, faaliyetlerini
kolaylaştırmak ve daha ileriye taşımak için çalışıyor. 1919 yılında Paris’te kurulan ve Sekretaryası Cenevre’de bulunan Federasyon, doğal ve teknolojik
afetlerin mağdurlarına, göçmenlere ve acil sağlık durumlarında Hareket’in
uluslararası düzeydeki yardımlarını yönlendiriyor ve koordine ediyor.

K

oronavirüs’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
AnDÜNYA Kızılhaç ve Kızılay Günü, her yıl Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi’nin kurucusu Henry Dunant’ın doğum günü olan 8 Mayıs’ta, gönüllüleri ve Hareketi, yardıma ihtiyacı olan kişilere verdiği destek dolayısıyla onurlandırmak için kutlanıyor. Hareket’in eşsiz rolü, bu özel günde 192 Ulusal
Dernek tarafından da kendi ülkelerinde tanıtılıyor. 2020 yılında da COVID19
ile mücadelede ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay gönüllüleri,
üyeleri ve Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi çalışanları “alkışlamaya devam et” mottosuyla alkışlanarak onurlandırıldı.
Dünya’ya 8 Mayıs Kızılhaç ve Kızılay Günü’nü armağan eden Uluslararası
Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Ulusal Derneklerden
oluşuyor.

AMAÇ İNSAN ONURUNU KORUMAK
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi; görevi din, inanç, dil, ırk, toplumsal
sınıf veya politik görüş farkı gözetmeksizin insan hayatı ve sağlığını korumak,
insan varoluşunun saygı görmesini sağlamak, insanların acı çekmesini önlemek ve acılarını dindirmek olan uluslararası bir insani hareket. 192 ülkede
var olan ve yaklaşık 100 milyon üye ve gönüllüsü bulunan insani yardım ağı
olan Hareket, tüm üyeler için evrensel bir referans standardı sağlayan Yedi
Temel İlke (insanlık, tarafsızlık, ayrım gözetmemek, birlik, bağımsızlık, hayır
kurumu niteliği, evrensellik) ile faaliyetlerine yön veriyor. Uluslararası Kızılay
Kızılhaç Hareketi’nin faaliyetlerinin ana hedefi; ayrım gözetmeksizin insanların acı çekmelerini engellemek, acılarını hafifletmek ve insan onurunu korumak.

TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIK
Hareketin kurucu organı olan ICRC, tarafsız, yansız ve bağımsız bir insani
yardım kuruluşu. Silahlı çatışma alanlarındaki mağdurları koruma ve onlara
yardım etme yetkisi bulunuyor. Bu yetki, devletler tarafından, 1864 Cenevre
Sözleşmelerinin değerli takipçileri niteliğindeki 1949 yılında imzalanmış dört
Cenevre Sözleşmeleri ve bunların 1977, 2005 yıllarında kabul edilen Ek Protokolleri ile verildi. ICRC, silahlı çatışma mağdurlarının korunmasının yanı sıra
uluslararası insancıl hukukun yaygınlaştırıcısı ve koruyucusu konumunda.
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1913'ten Bugüne Süren Bir Gelenek:
Ramazan Bayramı ve Hilâl-i Ahmer Çiçeği
Kızılay, ihtiyaç sahipleri için ortaya koyduğu uygulamalarla öncü bir kuruluş oldu. 1913 yılında
da Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından Ramazan Bayramının birinci günü, “Hilal-i Ahmer Çiçek
Günü” olarak ilan edilmişti. İyiliksever hanımlar, bu önemli günde ihtiyaç sahipleri için çiçek
rozeti satarak Hilal-i Ahmer’e gelir sağlardı.

Ç

zin kıymetli vücutlarında düşman silahıyla açılan yaralarını sarmak demektir. İşte bu
küçücük çiçekler birçok ızdıraptan, hastalıktan, sakatlık, hastalık, ölümden kurtarır;
birçok kahraman vatan evladının kanlarını durdurur, açılan yaralarına merhem olur,
ateşler içinde vücutlarına bir şifalı su gibi tesir eder; barış zamanında hastabakıcılık
teşkilatına, yardım mahalleri , hastaneler, nekahathaneler ve şifa yurtları tesisine hizmet eder; zorluklar ve felaket anında yardıma , bulaşıcı hastalık salgınında ise mücadeleye sevk ve hazır eder.”
Ramazan Bayramında Türk kadınlarının iyilikseverliğiyle tohumu atılan “Hilal-i Ahmer Çiçek Günü”nün merhamet, şefkat ve hürmetin temsili olan bu
küçük ve saf çiçekleri; Hilal-i Ahmer’in ulvi görevini layıkıyla yerine getirmesine vesile olmuştur.

içek satışına yabancı misyonda görevli kişilerin eşlerinin öncülük etmesi ile 1913 Temmuz’undan başlayarak pek çok Türk kadını, ellerinde
taşıdıkları kırmızı ay işaretli sepetlerle halka çiçek rozetlerini dağıttılar.
Hilal-i Ahmer çiçek rozetleri dağıtılarak toplanan bağışlar, hasta ve yaralılara
Hilal-i Ahmer’in yardım elini uzatmasını sağladı.
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti Hanımlar Takvimi’nde Hilal-i Ahmer Çiçeği’nden şöyle bahsedilmektedir;
“Bütün Osmanlılar bu beyaz kırmızı küçük ve saf çiçekler ile Şeker Bayramı’nın birinci günü sinelerini süslemektedirler. Bayram günü “Hilal-i Ahmer”in “Çiçek Günü”dür. Hilal-i Ahmer çiçeğinin neye delalet ve yardım ettiğini bilmeyecek, bu çiçeği
göğsünde hürmet ve muhabbet ile taşıyamayacak bir Osmanlı yoktur”.
“Hilal-i Ahmer Çiçeği”ni takmak harp zamanında kahraman ve sevgili askerlerimi-

Türk Kızılay Aşevleri Ramazan’da da Aralıksız Çalıştı
Koronavirüsün ülkemizde de görülmesinin ardından
yüzbinlerce vatandaşa yardım ulaştıran Türk Kızılay,
Ramazan ayında da yardım çalışmalarına devam
ediyor. Yılın 365 günü ihtiyaç sahiplerine hizmet veren
Kızılay’ın aşevlerinde de Ramazan mesaisi yaşandı.
"Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla Ramazan kampanyasını başlatan ve 10 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştıran Türk Kızılay,
yardım çalışmalarını hedeflerini aşarak tamamladı. Kızılay Ramazan ayında
şubeleri, temsilcilikleri, Genç Kızılaycıları, kadın kolları, gönüllüleriyle birlikte hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan yardımların milyonlarca insana ulaşması için gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Yardım çalışmalarının arasında
yer alan iftarlık ve sahurluk sıcak yemek için aşevlerinin kapasitesini arttıran
Kızılay, şubelerinin de sıcak yemek desteğiyle her gün 100 bin kişiye ulaştı.
Hem koronavirüs salgını hem de Ramazan ayı dolayısıyla yılın diğer günlerinden farklı olarak Kızılay aşevleri üst düzey kapasiteyle her gün iftarlık ve
sahurluk sıcak yemek hazırladı. Aşevlerinde 50 bin kişiye yemek hazırlayan
Kızılay, aşevlerinin bulunmadığı yerlerde de şubeleri ve temsilcilikleriyle 50
bin kişiye yemek hizmeti verdi. Toplamda 100 bin kişiye sıcak yemek ulaştıran
Kızılaycılar, vatandaşlara da pide ve su ikramında da bulundular.
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Huzurevi Sakinlerinden
Akçakoca Şubesi’ne Gıda
Kolisi Bağışı
İhtiyaç sahibi, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ile işini kaybettiği için maddi olarak güçlük çeken vatandaşlara kendi bütçeleriyle
onlarca gıda kolisi hazırlatan Akçakoca Yaşlılar Konukevi sakinleri hazırlattıkları kolileri dağıtması amacıyla Türk Kızılay Akçakoca Şubesi’ne teslim etti.
Yaş sınırlaması dolayısıyla bina dışına çıkamayan yaşlılar, erzak kolilerinin
yüklendiği kamyon huzurevinden çıkarken el salladı.
Malzemeleri alan Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, “Devraldığımız gıda kolilerini ihtiyacı olan vatandaşların evlerine kadar götürerek
teslim edeceğiz. Oluşturduğumuz Vefa Grubu aracılığıyla, öncelikle 65 yaş
üstü yaşlılar olmak üzere, ihtiyaç sahibi vatandaşları belirledik. Kızılay Akçakoca Şubesi olarak sürecin başından beri sürdürdüğümüz hizmetleri kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz” dedi.

Toplumsal Mukavemette Kızılay
Teşkilatlarının Önemi

İ

nsanlık tarihine bir göz attığımızda, toplumların yaşadıkları
zaman dilimlerinde birtakım sıkıntıları da atlatarak çağlarını
geçirdiklerine müşahede etmekteyiz. Türk milleti olarak son
2 asırdaki yakın tarihimize göz attığımızda atalarımızın birçok
sıkıntıları atlatarak hayatlarını sürdürdüklerini görmekteyiz. 93
Harbi, Balkanlar, Trablusgarp ve Çanakkale Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı, Cumhuriyet’in kuruluşu, Erzincan, Varto, Marmara, Gölcük, Van, Elazığ depremlerini bu doğal ve beşeri
olaylar arasında sayabiliriz. Bu anlarda toplumsal direnci muhafaza
etmek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu uyandırmak önemlidir.
Çoğu zaman bu rolü devletler üstlense de toplumun içinden gelen
bir sivil hareketin yardımcı rolüne ihtiyaç duyulmaktadır. Kızılayımız tam da bu noktada, 93 Harbi’nden Elazığ Depremi’ne kadar
her bir toplumsal felakette devlete yardımcı rolüyle toplumsal direnci tesis eden kurumlarımızın başında bulunmuştur.
Son 6 ayda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeler karşısında Türk Kızılay bir kez daha sahaya inerek üzerine düşeni yerine
getirdi. Son olarak Koronavirüs pandemisi ile ortaya çıkan ve alışık
olmadığımız bir yaşam tarzını bize dayatan bir sürece 452 şube
ve temsilciliğimiz eliyle tüm ülke sathında müdahale ettik. Yerel
olarak toplumun en küçük birimlerine bile nüfus edebilen şube ve
temsilciliklerimiz sayesinde her zaman olduğu gibi devletimizin en
önemli yardımcı sivil toplum hareketi olma gücümüzü gösterdik.
Kızılay bu ulvi görevi teşkilatlarından aldığı güçle layıkıyla yerine getirdi, getirmeye devam ediyor. Bu anlamda ülkemizdeki iyilik
noktalarına ulaşan Kızılaycılarımız olarak teşkilatlarımızın aynı zamanda önemli bir devlet görevi yürüttüklerini ifade etmeliyiz.
Bu teşkilatlanmamızın kökleri; 152 yıl önce 11 Haziran 1868’de tohumları atılan bir merhamet çınarına dayanıyor. İlk yıllarında dahi
Hilal-i Ahmer’in emektar kadınları sergiler düzenleyerek, çiçek
satışları gerçekleştirerek bu iyilik hareketine katkıda bulunmuş,
fedakâr sağlık çalışanları ve hemşirelerimizin emekleriyle savaş
dönemleri ülkemizin dört bir yanında kurulan hastanelerimizdeki
sayısız Kızılay kahramanlarının gayretleri ile Türk askeri sağlığına
kavuşmuştur. Bu iyilik hareketini tüm vatan sathına yaymanın gereği bir kez daha ortaya çıktığı bu günlerde Kızılay teşkilatlarımız
Anadolu’nun her bir köşesinde nerede umutla bekleyen bir ihtiyaç
sahibi varsa geride hiç kimseyi bırakmadan merhamet elini ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıyor ve insanlık var oldukça ulaştırmaya devam
edecektir. Evet bu ruh ve heyecan ile teşkilatlarımız dün olduğu
gibi bugün ve gelecekte aynı istek ve arzu ile Türk Kızılay yardımlarını ulaştırmaya devam edecektir.
Bir buçuk asırlık birikim ve donanımın verdiği şevkle bu Haziran’da Kızılay’ın 152’nci kuruluş yıldönümünü idrak ediyoruz.
Teşkilatlarımız 152 yıllık tarihinde en güçlü dönemlerinden birini
yaşıyor. Giderek iyileşen alt yapısıyla yarınlara özgüvenle bakan,
göreve atılmaktan bir an dahi imtina etmeyen tüm teşkilatlarımıza
yeni yaşımızın hayırlar getirmesini dilerim. 152 yılın birikimi olan
maneviyat ve şuurla Kızılaycılık ruhu ilelebet yaşayacaktır.

Menteşe Şubesi’nden
Minik Aylin’e Destek
4 ay önce Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir hafriyat kamyonunun çarpması
sonucu bir ayağı kesilen 10 yaşındaki Aylin Dağdeviren ve ailesine, koronavirüs sürecinde zor durumda oldukları bilgisini alan Türk Kızılay ekipleri yardım ulaştırdı. Kazanın yaşandığı günden itibaren takipte olduklarını dile getiren Türk Kızılay Menteşe Şubesi Başkanı Kenan Gürbüz, ilgili tüm kurumlar
gibi Kızılay’ın da aileye destek olduğunu aktardı. Aileye her ay düzenli olarak
gıda verileceğini belirten Gürbüz, Aylin ile kardeşleri 3 yaşındaki İlayda ve 12
yaşındaki Ceylin için de giyim paketi hazırlanarak anne Handan Dağdeviren’e
teslim edildiğini söyledi.

Türk Kızılay Bingöl
Şubesi’nden Vefa Örneği
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Kemal Aydın’ın kalacak
ve bakacak kimsesinin olmadığını öğrenen Vefa Sosyal Destek Grupları harekete geçti. Kaymakamlık koordinesiyle bulunduğu yerden alınan Aydın, ilk
olarak bir misafirhaneye yerleştirildi. Ardından üç öğün yemek ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Kızılay Bingöl Şubesi devreye girdi.
Yetkililerin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Aydın, “Devlete sığındım,
onlar da bana yer verdi. 3 öğün yemek veriyorlar. Allah devletimizden razı
olsun” dedi. Koronavirüsle mücadele seferberliği sürecinde, kent genelinde
bin 200 ailenin gıda ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Türk Kızılay Bingöl
Şubesi Başkanı Feyzi Kaya ise 78 yaşındaki Aydın için de her türlü desteği
sağlayacaklarını belirterek, “Kimsesi olmadığını öğrendiğimiz Kemal amcamızın 3 öğün yemeğini aksatmadan teslim ediyoruz. Yine başka bir ihtiyacı
olduğu zaman karşılamaya hazırız. Kemal amcamız sahipsiz değildir, devletimiz her zaman yanındadır. Ne ihtiyacı olursa olsun yanındayız” dedi.

Hüseyin Can

Genel Sekreter
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Bornova Şubesi’nden Yeni Doğum Yapan
Anneye Bornova Şubemiz Yetişti
İzmir’in Bornova ilçesinde yeni doğum yapan annenin, Koronavirüs tedbirleri kapsamında
uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kuvözde tedavi altında olan bebeğine süt
götürememesi üzerine Türk Kızılay Bornova Şubesi harekete geçti.

İ

zmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Altun ve Bahattin Yıldırım çiftinin
Tepecek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde dünyaya
gelen erkek çocukları geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla özel bir hastanede kuvözde tedavi altına alındı. Anne Altun Yıldırım, bebeğin gelişimi için
son derece önemli olan anne sütünü sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle
hastaneye gönderemeyince Türk Kızılay Bornova Şubesi ailenin imdadına yetişti. Baba Bahattin Yıldırım ile birlikte evden alınan anne sütü,
Kızılay ekipleri tarafından hastaneye teslim edildi.
Türk Kızılay olarak her şartta millete hizmet etmek için çalıştıklarını
belirten Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut, “Sokağa çıkma yasağı
olduğu için Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Yıldırım ailesinin bizden
böyle bir talebi oldu. Biz de hemen 2 kişilik bir ekibimizi mahalleye yönlendirdik. Bebeğin babası ile birlikte evden alınan anne sütü, hastane
görevlilerine teslim edildi. Bu bizim için çok ayrı bir mutluluk, tarif edilemez bir duygu” dedi.

Doğubayazıt Şubesi’nden
Engelli Vatandaşlara
Yardım

Yaşlı Çiftin Yardımına
Elazığ Şubesi Koştu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın
mağduriyet yaşamaması için canla başla çalışan Kızılay ekipleri Elazığ’da
örnek bir davranışın altına imza attı. Elazığ’ın Çağlar köyünde 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkıldığı için konteyner evde kalan 65 yaşındaki
Tevrat ve 86 yaşındaki Rahmi Gökdere çifti, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle bahçelerinin bakımını yapmaları için Türk Kızılay Elazığ Şubesi’nden
yardım talebinde bulundu. Çiftin yardım talebi üzerine Türk Kızılay Elazığ
Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve beraberindeki Kızılay gönüllüleri Çağlar köyüne hareket etti. Gönüllüler traktör ile ağaç köklerini kazıp, yabani
otları temizleyerek, çiftin bahçesine bakım yaptı. İçme suyu hattını da onaran Kızılay ekipleri ailenin sıkıntılarını giderdi. Bahçelerinin bakımı yapıldığı
için memnuniyetini dile getiren Tevrat Gökdere, “Oğlum askerde. İşlerimizi
yapacak kimse de bulamadık. Kızılay ekibi bağımızı, bahçemizi sürdü. Ağaçların köklerini kazdılar. Her ihtiyacımızı karşıladılar” dedi. Türk Kızılay Elazığ
Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ise yaptığı açıklamada, “Gönüllülerimiz ile
beraber bahçedeki işleri yaptık, duasını alıp gideceğiz” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de çalışmalarını aralıksız
devam ettiren Kızılay, şube ve temsilcilikleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları
tek tek tespit ediyor ve yardımları evlerine kadar götürüyor. Türk Kızılay bir
yandan Vefa Sosyal Destek Grupları’na dahil oluyor bir yandan da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturuyor. Engellilerin yaşadığı sorunları kamuoyuna aktarmak için de çalışan Türk Kızılay Doğubayazıt
Şubesi gönüllüleri, bölgede engelli bireylerin çoğunlukta olduğu ailelere de
ziyaretler gerçekleştirerek çeşitli yardımlarda bulundu.
Engellilerin yanında bulundukları için son derece mutlu olduklarını dile getiren Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin, “Engelliler Haftası, engelli bireyleri daha iyi anlamak, onlarla empati kurarak farkındalık
oluşturmak açısından çok önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın dönemi onların ve ailelerinin hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Biz bu dönemde
vefa ekibiyle engelli kardeşlerimizin gıdadan giyime kadar temel ihtiyaçlarını
karşılamaya çalışıyoruz. Hem sohbet edip sıkıntılarını dinliyoruz hem de onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz” dedi.
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Şube Performans Değerlendirme Sistemi
En İyi Şubeleri Belirliyor
İhtiyacı olana yardımda yarışan Kızılay şubeleri, Genel Merkez tarafından “Şube Performans
Değerlendirme Sistemi” ile yılın her çeyreğinde ve yılsonunda değerlendiriliyor. Bu
değerlendirmelerin ortaya koyduğu sonuçlar da iyilikte yarışmanın önünü açıyor.
2019 Yılı
Genel Ortalamada En İyi 10 Şube
(Ağırlık Puanı 100)
Şube Adı
Puan
BURSA
79,20
ADANA
75,50
MALATYA
75,27
KARABÜK
72,56
SAKARYA
71,78
SAMSUN
71,32
BANDIRMA
70,02
KARŞIYAKA
69,28
ANKARA
69,28
KADIKÖY
66,53

2020 Yılı I.Dönem
Genel Ortalamada En İyi 10 Şube
(Ağırlık Puanı 100)
Şube Adı
Puan
ADANA
64,54
CANİK
63,43
BURSA
62,62
KADIKÖY
62,47
AĞRI
62,36
TUZLA
62,35
KONYA
61,35
ANKARA
61,06
GÜNGÖREN
60,63
TALAS
56,19

K

ızılay şubelerinin kurumsal olarak hareket etmesi; Ulusal/Uluslararası
kampanya/faaliyetlerde daha etkin, kaliteli ve ihtiyaç sahiplerinin tamamına ulaşmayı hedefleyen bir yapı oluşturulması ve Şube Başkanlıkları
ile ilgili kararların verilmesine etki eden “Şube Performans Değerlendirme
Sistemi” üçer aylık dönemlerde ve yıl sonunda yıl bazlı olarak değerlendiriliyor. Şubelerin performans izleme çalışması 2015 ve 2016 yılından bu güne devam eden bir veri tabanı oluşturma çalışmaları ile başlamıştı. Şubelerin Genel
Merkeze mevzuatlar dâhilinde göndermiş oldukları bilgiler, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüklerine verilmesi gereken Dernekler Beyannamesi ve Şubelerin
kendi beyanlarından oluşan veriler, “Şube İzleme ve Performans Değerlendirme Kartına” belirlenen kurallar ve kabullere göre yerleştirilerek her Şube için
bir puan hesaplaması yapılıyor.
Performans Sistemin de Bağış, Mali İşler, Şube Yardımcı Kollar, Proje ve Programlar ve Sosyal Yardım Birimleri/İktisadi İşletmeler ve Görünürlük olarak
altı ana başlık halinde yer alan iş kalemleri, toplam 100 puan üzerinden kendi
içinde ağırlıklandırma yapılarak gruplandırılıyor. İl ve ilçe şubeler için; Türkiye
İstatistik Kurumu son yayınlanan yılın Gayri Safi Milli Hâsıla verileri ile o yılın
Nüfus Ağırlık Oranlarının çarpılmasıyla oluşturulan katsayılar baz alınarak
hesaplanıyor. Bu yöntem, bölgesel ve kapasite farlılıklarını ortadan kaldırarak,
tüm Şube Başkanlıklarını kendi bölgelerinde bulunan ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesine olanak sağlıyor.

SON DÖNEMDE BURSA VE ADANA ŞUBELERİ ÖNDE
Aktif 258 Kızılay şubesinden 248 şube üzerinde 2019 yılında yapılan değerlendirmede Genel Ortalama Puan 34.61 olurken; İl ortalama Puanı 40.34, İlçe
ortalama puanı 30.16 ve büyükşehirlerin ortalama puanı ise 51.09 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte 2020 yılı I. Dönem değerlendirmesinde Genel Ortalama Puan 20.79 olurken; İl ortalama puanı 20.26, İlçe ortalama puanı 17.48 ve
Büyükşehirlerimizin ortalama puanı ise 34.47 olarak gerçekleşti.
2019 yılı performans değerlendirmesinde Bursa Şube Başkanlığı 79.20 puan
ile 2020 yılı I. dönem performans değerlendirmesinde ise 64.54 puan ile Adana Şube Başkanlığı en başarılı Şubeler olarak birinci sırayı aldı.
2019 YILI ŞAMPİYONU BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI
Aktif 258 Kızılay şubesinden 248 şube üzerinde 2019 yılında yapılan değerlendirmede Genel Ortalama Puan 34.61 olurken; İl ortalama Puanı 40.34, İlçe
ortalama puanı 30.16 ve büyükşehirlerin ortalama puanı ise 51.09 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte 2020 yılı I. Dönem değerlendirmesinde Genel Ortalama Puan 20.79 olurken; İl ortalama puanı 20.26, İlçe ortalama puanı 17.48 ve
Büyükşehirlerimizin ortalama puanı ise 34.47 olarak gerçekleşti.
2019 yılı performans değerlendirmesinde Bursa Şube Başkanlığı 79.20 puan
ile 2020 yılı I. dönem performans değerlendirmesinde ise 64.54 puan ile Adana Şube Başkanlığı en başarılı Şubeler olarak birinci sırayı aldı.
2020 YILI 1. DÖNEM ŞAMPİYONU ADANA ŞUBE BAŞKANLIĞI
Aktif 258 Kızılay şubesinden 248 şube üzerinde 2019 yılında yapılan değerlendirmede Genel Ortalama Puan 34.61 olurken; İl ortalama Puanı 40.34, İlçe
ortalama puanı 30.16 ve büyükşehirlerin ortalama puanı ise 51.09 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte 2020 yılı I. Dönem değerlendirmesinde Genel Ortalama Puan 20.79 olurken; İl ortalama puanı 20.26, İlçe ortalama puanı 17.48 ve
Büyükşehirlerimizin ortalama puanı ise 34.47 olarak gerçekleşti.
2019 yılı performans değerlendirmesinde Bursa Şube Başkanlığı 79.20 puan
ile 2020 yılı I. dönem performans değerlendirmesinde ise 64.54 puan ile Adana Şube Başkanlığı en başarılı Şubeler olarak birinci sırayı aldı.
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Kızılay'ın Şenlendirme Projeleri
Uygulandığı Yeri Şenlendiriyor
İKızılay şube ve temsilcilikleri, yardıma muhtaçlığın önüne geçmek, yerel paydaşları da işin içine katarak
insanları ve çevreyi daha iyi noktalara taşımak, önleyici uygulamaların önünü açmak gibi toplumsal
güçlendirmelere de el atıyor. Bunu da ortaya koyduğu Şenlendirme Projeleri’yle gerçekleştiriyor.

T

oplumsal dayanışma ve güçlenme için her kesimin iş birliği ve entegrasyon içinde çalışmasının öneminde dikkat çeken Türk Kızılay,
2030 vizyon ve stratejilerine uygun olarak, Şenlendirme Projeleri
ile gerçekleştiriyor. Kızılay Şenlendirmeleri, günlük etkinlik uygulamalarından ziyade amacı ve hedefi belli bir Şenlendirme Projesi yaklaşımıyla,
toplumsal güçlenmeyi, «şenlendirme» yaklaşımı ile, ilgili paydaşlar arasında bir bağ kurarak; gönüllülerle birlikte, Türk Kızılay şube ve temsilcilikleri tarafından uygulanıyor.

2020’DE 204 ŞENLENDİRME HAYATA GEÇİRİLİYOR
Türkiye Kızılay Derneği Başkanımız Dr. Kerem Kınık liderliğinde, 2018’de
Cizre’de ilk pilotu gerçekleştirilen şenlendirme çalışmaları, 2020’de Kızılay Şenlendirmeleri olarak tüm şube ve temsilciliklerimizde uygulanmak üzere başlatıldı.
Kızılay Şenlendirme Modeli, Ocak 2020’de 13 ilde 44 şube ve temsilciliğimizin 95 projesi, 15 Haziran’dan itibaren 32 ilde 57 şube ve temsilciğimizin 109 proje ile toplam 204 Şenlendirme Projesi ile ve 9390 gönüllüyle
hayata geçirilmiş olacak.

ŞENLENDİRME NEDİR?

ŞENLENDİRME HAZIRLIKLARI NASIL YAPILIR?

Şenlendirme kelimesi, Selçuklu ve Osmanlı tarihi çalışanların toplumsal hayatla ilişkili sosyolojik boyutunu anlatan
orijinal metinlerde oldukça sık bir şekilde karşılaştıkları,
aşina oldukları bir kelimedir.
Şenlendirme, Anadolu’da çok uzun yıllardan bu yana günlük dilde “ocağımı şenlendirdin”, “senin gelişinle şenlendik” gibi ifadelerle de kullanılmaya devam etmektedir.

• Her şube ve temsilcilik, Genel Merkezce yapılan duyuru yazısının
ardından kendi Şenlendirme Proje planını hazırlar ve il şube
koordinasyonunda ve Teams uygulaması üzerinden Genel Merkeze
iletir.
• Kızılay’ın gönüllü çalışanları, Şenlendirmelerin proje mantığı ile
hazırlanmasında rehberlik eder.
• 2 sayfayı aşmayan proje künyesi ve proje bütçe formu üzerinden
değerlendirme komisyonu Şenlendirmeleri değerlendirir, uygun
olmayanları şube ile birlikte uygun hale getirir.
• Değerlendirilen Şenlendirmeler üst kurul onayına sunulur.
• Onaylanan Şenlendirmeler şubelerimize bildirilir ve ayni ya da nakdi
katkı talep etmişlerse, Şube Hizmetleri Direktörlüğü tarafından
şartlı bağış olarak kendilerine gönderilir.
• Şubeler ve temsilcilikler, projeleri ile ilgili kısa bir ara rapor ve bir
kapanış raporunu Genel Merkeze iletir.

ŞENLENDİRME NASIL UYGULANIR?
• En az bir yerel paydaş kuruluş (Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret Odası,
Belediye vb.) Şenlendirmenin parçası olmalıdır.
• Şenlendirme, gönüllülerle uygulanır.
• Kızılay şubesi ve temsilciliğinin kendi hazırladığı Şenlendirme Proje
planına uygun olarak adım adım gerçekleştirilir.
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