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“Normale döneceğiz, ama bu yeni bir normal olacaktır.” 4 Mayıs 2020 tarihin-
de Cumhurbaşkanımızın bu sözleriyle ülkemizde 12 Mart’ta ilk teşhis edilen 
vakanın ardından yaşanan Yeni Koronavirüs ile mücadele sürecinde yeni bir 
döneme girdik. Dünya çapında pandemi halen devam etse de pek çok ülke 
salgın boyunca ulusal sokağa çıkma yasaklarına kadar varan tedbirleri yumu-
şatmaya başladı. Güney Kore, Almanya gibi bazı ülkeler salgının kontrol altına 
alınması ile normalleşme sürecini başlatırken, Pakistan ve Mısır gibi henüz 
hastalık yayılmaya devam ederken, virüsün daha uzun süre aramızda olacağını 
ve alınan tedbirlerin ekonomiye olumsuz etkisini, göz önünde bulundurarak 
kısıtlamaları gevşeten ülkeler de oldu. 
“Yeni normal”i salgın sırasında tamamen ve kısmi olarak duraklayan virüs-ön-
cesi “normal” hayatımızdaki aktivitelerin yeniden başladığı, ancak virüsün ya-
yılmasını önlemek için bazı alışkanlıklarımızı değiştirdiğimiz bir dönem ola-
rak düşünebiliriz. Normalleşme dönemindeki mücadeleyi “Kontrollü Sosyal 
Hayat” olarak isimlendiren Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bu hayatın iki 
temel kuralını her fırsatta bizlere hatırlatmaya devam ediyor: Maske kullanımı 
ve sosyal mesafenin korunması. 
Yeni Normalimizde daha önce sağlık çalışanı olmayan çoğu kişinin hiç takma-
dığı maske; artık anahtar, cüzdan, telefon gibi sokağa çıkarken unutulmaya-
caklar listesine girmeli. Özellikle toplu taşıma, market gibi farklı insanların bir 
arada olduğu ve araya mesafe koymakta zorluk çekilebilecek alanlarda maske 
virüsün yayılmasını önlemek için en etkili yöntemler arasında yer alıyor. Mas-
ke belirli ölçüde sağlıklı kişileri virüsü kapmaktan korurken, hasta olan ancak 
belirti göstermeyen birinin de virüsü yaymasını önlüyor. Tabi çeneye, alına ve 
kola takılan maskeler bu işlevleri yerine getiremiyor. Sıcakların da artmasıy-
la her ne kadar zorlansak da maskenin ağzı ve burnu kapatacak şekilde doğ-
ru kullanılması virüsle mücadelemiz için şart. Maskenin virüsün yayılmasını 
önlemede önemi su götürmezken, nerede takılacağı ile ilgili genel geçer bir 
kaide oluşturmak mümkün değil. Yeni normal dinamik bir süreç; hem bilim 
dünyasının virüs ile ilgili keşifleri, hem belirli bir coğrafi bölgede salgının ya-
yılma şekli maskenin nerelerde takılması gerektiğini etkileyen veya etkilemesi 
beklenen faktörler. O yüzden sürekli yetkilileri dinlememiz ve bu konudaki 
önerilerine uymamız gerekiyor. Ülkemizde il bazlı, hastalığın toplumda hızla 
yayıldığı İran ve Şile gibi ülkelerde genel olarak uygulanan sokağa çıkarken 
maske takma zorunluluğu bu anlamda olumlu politikalar. Maalesef ABD veya 
Brezilya örneğinde olduğu gibi siyasi figürlerin maskeye karşı kişisel tutumları 
da halkın maske takmasına karşı olan yaklaşım ve davranışlarını etkileyebili-
yor. 
Sosyal mesafe de salgın döneminde hayatımıza giren bir kavram. Sonradan 
daha doğru bir isimlendirmeyle fiziksel mesafe olarak da adlandırılan sosyal 
mesafe ile sosyal hayatta insanların arasında en az 1,5 metre olmasını işaret 
ediyor. Bu mesafe, enfekte bir kişinin virüsü ağzından ve burnundan çıkacak 
damlacıklarla diğer kişilere bulaştırma riskini azaltıyor. Market, mağaza, ban-
ka, eczane gibi yerlerde kasiyer ile müşteri arasına konan şeritler/bariyerler, 
çekilen aralıklı çizgilerde sıralarını bekleyen insanlar artık gözümüzün alıştığı 
görseller.
Bizim gibi sarılmayı, tokalaşmayı ve öpüşerek selamlaşmayı seven bir toplum-
da saygı ve sevgi gösterme alışkanlıklarının da yeni normalde değişmesi gere-
kiyor. İki kişi arasındaki mesafeyi bitiren sarılma ve damlacıkların yayılmasına 
yol açan yanaktan öpüşme yerine yeni saygı ve sevgi göstergeleri bulmalıyız. 
Özellikle riskli grupta yer alan büyüklerimizin ellerinden, hareket halinde olup 
hastalığı taşıma ihtimali olan küçüklerimizin gözlerinden öpemeyiz. Onlara 
ne kadar değer verdiğimizi, sözel olarak veya hareketlerimizle hissettirebiliriz. 
Yeni Koronavirüs ile önemini daha çok anlayıp daha özenle yapar hale geldi-
ğimiz bir değişiklik de el yıkama alışkanlığımız. Salgın öncesinde çoğumuzun 
fark etmeden gerçekleştirdiği ve doğru yapıp yapmadığını sorgulamadığı bu 
basit eylemin hiç o kadar da basit ve kısa olmadığını öğrendik. El yıkarken 

20’ye kadar saymak, avuç içlerimiz, baş parmaklarımız ve tırnaklarımız dahil 
elimizin her yerini su ve sabunla yıkamak, farklı yerlere dokunduktan sonra 
o yüzeylerden elimize geçen virüsün ağzımız, burnumuz veya gözümüzden 
vücudumuza girmesini engelleyen en etkili yol. Su ve sabun bulamadığımız 
zaman kullanabileceğimiz alkol bazlı el antiseptiği veya geleneksel ve güzel 
kokulu antiseptiğimiz olan kolonyamız çantalarımızın vazgeçilmezleri arasına 
girmeli.
İnternet veya telefondan alışveriş, toplu alışveriş gibi yollarla günlük ihtiyaçlar 
için yapılan alışveriş sıklığının azaltılması yeni hayatımızda adapte olmamız 
gereken bir başka alan.  Yine de salgın boyunca dahi çalışmaya devam eden 
ve temel ihtiyaçların karşılanması için elzem olan market ve süpermarketler; 
belirli bir süre zarfında içeride belirli sayıda müşteri bulundurulması, açık 
gıdalara dokunulmasının engellenmesi, müşteriler için el antiseptiği bulun-
durulması, ürün bandı ve araba tutacaklarının düzenli dezenfeksiyonu, nakit 
kullanmaktan kaçınma gibi tedbirler ile riski en aza indirerek hizmet vermeye 
devam ediyorlar.
Salgın boyunca teknolojinin hayatımızdaki yeri önemli ölçüde artmıştı. Evde 
kaldığımız süreçte MS Teams, zoom, Skype gibi online platformlardan yapılan 
toplantılar hem işlerimizin yürümesini sağladı, hem de “normal” hayatımız-
da yaptığımız pek çok toplantı ve seyahatin gerekliliğini bize sorgulattı. Yeni 
normal hayatımızda da toplantıların olabildiğince online devam etmesi kapalı 
bir ortamda kalabalık bir grubun bir araya gelmesinin oluşturacağı riskten ka-
çınmamızı sağlayacaktır. Kazanılan bu alışkanlığın virüs ile mücadelemiz sona 
erdiğinde de devam etmesi büyük bir olasılık. 
Sadece iş hayatında değil, eğitim alanında da teknoloji sayesinde salgının et-
kisi azaldı. Uzaktan eğitim çocuklar, anne-babalar ve öğretmenler için farklı 
bir deneyim oldu. Şu an okulların 2021 yılında açılması planlansa da, okullar 
virüsün çocuklar arasında ve çocuklar aracılığıyla toplumda yayılması riskini 
arttırabilir. Vakaların artması durumunda geçici olarak online eğitim mode-
line geçilebilir. İngiltere örneğinde olduğu gibi anne-babası zorunlu hizmet 
sektörlerinde çalışan çocukların okula örgün katılımını sağlayarak okullarda 
öğrenci sayısını azaltmak, Güney Kore’deki gibi vaka görülen okullarda geçici 
olarak örgün eğitimi durdurmak veya teknolojiye erişimin herkes için müm-
kün olmadığı Somali’de radyodan eğitim gibi farklı uygulamalar yeni normal 
sırasında hastalık riskini ve okulların kapanmasının ekonomik etkisini en aza 
indirerek çocukların eğitimine devam etmelerini sağlamak için denemeler. 
Yeni normalde seyahat alışkanlıklarımız da değişecek. Ülkemizde salgın kont-
rol altına alınsa da ABD, Hindistan, Güney Afrika gibi vaka sayılarının artmaya 
devam ettiği ülkeler var. Salgın kontrol altına alındıktan sonra sosyal hayatta 
yeni normalin iki altın kuralı maske ve sosyal mesafeye uyulmadığı için vakala-
rın artması olası ülkeler de mevcut. Bütün ülkeler farklı risk değerlendirmeleri 
yaparak kapılarını açacakları ülkeleri belirliyor. Yurtdışına çıkmak istediğimiz-
de hem ülkemizin hem de gideceğimiz ülkenin seyahat politikalarını dikkate 
almamız gerekecek. Ülkemizin içinde de vakaların bölgesel olarak artması ne-
deniyle il bazlı giriş çıkış sınırlandırmaları olabilir. Bu sınırlandırmalar, salgı-
nın daha geniş bir alana ve ülkeye yayılmasını önleyerek yerel düzeyde kontrol 
altına alınmasını sağlayacak.
Aşı veya tedavi bulunana kadar Yeni Koronavirüs hayatımızın bir parçası. Önü-
müzdeki aylarda ikinci dalga yaşanabileceği sıkça dile getiriliyor ve uzak bir 
ihtimal değil. Ancak bu süreçte vaka sayılarımızın artıp azalması, ikinci dalga 
yaşanırsa ne boyutta olacağı virüs kadar her birimizin hayatında değiştireceği 
alışkanlıklara ve aldığı tedbirlere bağlı. Bugün hayatımıza “eski normal”deki 
gibi devam edersek, önümüzdeki günlerde geçirdiğimiz süreçten daha ağır bir 
sürece girerek daha ciddi kısıtlamaların alınmasını gerekli kılabiliriz. Her bi-
rimiz bu süreçte kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızın farkında 
olmalı ve ona uygun hareket etmeliyiz. 

Dr. KEREM KINIK
Genel Başkan

Türkiye ve Dünyada Yeni Normal
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zgün bir model olan “Kurbanda Kızılay Modeli” ile kurban kampan-
yası çalışması yürüten Türk Kızılay, yurt içinde kurban bereketinin yıl 
boyunca devam etmesini sağlayan kavurma konservesinin nasıl ha-
zırlandığını paylaştı. Türk Kızılay’a verilecek olan yurt içi vekâletlerin 
kesilerek konserve haline getirileceğini aktaran Türk Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık, Et ve Süt Kurumu’nun Sincan Kombinası’n-
daki tesiste basın mensuplarına bilgi verdi. Bütün kurbanlıkları yerli 
besicilerden temin ettiklerini söyleyen Kınık, satın alım ve hazırlıkla-
rın gerçekleştirildiğini, vekâletle kurban kesimi için yaklaşık 2 hafta-
nın olduğunu kaydetti.

“KIZILAY’IN MODELİ BEREKETİ YIL BOYU YAŞATAN VE 
YAYGINLAŞTIRAN BİR MODEL”

Kurban kesildikten sonra yapılan dağıtıma ilişkin bilgi veren Kınık, şöyle 
konuştu: “Özellikle Kurban Bayramı sürecinde kesilen etlerin bu şekil-
de dağıtımını yapmıyoruz. O dönemde kurban payları bollaştığı için biz 
daha çok Kurban Bayramı sonrasında konserve haline getirilmiş olan 
kavurmalarımızı ve kıymalarımızı şubelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahip-
lerine 81 ilimizde dağıtıyoruz."
İşlemin, Et ve Süt Kurumunun hijyenik tesislerinde proseslerle gerçek-
leştirildiğini anlatan Kınık, Türk Kızılay’ın kurban modelinin, bereketi 
yıl boyu yaşatan ve yaygınlaştıran bir model olduğunu kaydetti. Kınık, 
kesilen ve nefaseti 1,5 yıl kaybolmayan kurban konservelerinin şubelere 
dağıtıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

“VATANDAŞLARIMIZIN ELLERİNİ BİRAZ DAHA ÇABUK 
TUTMALARINI SALIK VERİYORUZ”

Bu sene Türk Kızılay’ın yaklaşık 4 milyon insana ulaşmayı hedefledi-
ğini dile getiren Kınık, “Ülkemizin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde özellikle 

de açlığın, kıtlığın, kuraklığın, savaşın vurmuş olduğu coğrafyalarda-
ki ülkelerden oluşan 16 ülkede bu kesim gerçekleştirilecek. Bu sene 
koronavirüs sebebiyle tedarik zincirinde geçen senelerdeki gibi esnek 
davranamıyoruz. Dolayısıyla son dakika gelecek fazla kurban vekâletle-
rini yönetemeyebiliriz. Bu çerçevede özellikle kurban bağışını vekâletle 
yapmak isteyen vatandaşlarımızın ellerini biraz daha çabuk tutmalarını 
salık veriyoruz. Vekâletlerini daha erken verirlerse olası bir artış nokta-
sında şimdiden tedbir alabiliriz.” ifadesinde bulundu.

“KURBAN VEKÂLETİ YURT İÇİ HİSSE BEDELİ 1050, 
YURT DIŞI 850 LİRA”

Kızılay’ın yurt içindeki kurban vekâleti hisse bedelinin 1050, yurt dışında 
da 850 lira olarak belirlendiğini ifade eden Kınık, kurban vekâletlerinin 
"www.kizilay.org.tr" internet sitesinden verilebileceğini, kredi kartından 
taksitle ödeme imkânının bulunduğunu söyledi. Bütün banka şubele-
rinden Kızılay’a kurban bağışı yapılabileceğini belirten Kınık, 168 çağrı 
merkezinden, mobil uygulamadan ve Kızılay’ın şubelerinden de vekâ-
letlerin verilebileceğini anlattı.

“İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN MUTLUYUZ”

Et ve Süt Kurumu Alım ve Üretim Daire Başkanı İbrahim Sarıtosun da 
Türk Kızılay ile iş birliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Sarıto-
sun, Et ve Süt Kurumunun veteriner hekimlerince Tarım Bakanlığının 
sevk izni verdiği hayvanların önce sağlıklı canlı muayenelerinin yapıl-
dığını, daha sonra kombinalarda kesimlerin gerçekleştirildiğini söy-
ledi. Kesimlerin ardından Türk Kızılay’ın programı dahilinde kıymalık 
ve kuşbaşılık olarak konserve halinde dağıtım yapılacağını dile getirdi.
Programda Genel Başkan Kınık’a Kızılay’ın üst düzey yöneticileri de eş-
lik etti.

Kızılay Kurban Kampanyasıyla Yıl 
Boyunca 4 Milyon İnsana Ulaşacak

HABERLER

Vatandaşların verdiği vekâletlerle yurt içinde kesilen kurban etlerinden hazırlanan kurban 
konservesinin serüvenini anlatan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay’ın modeli 
farklı ve özgün. Kurban Bayramı sonrasında konserve haline getirilmiş olan kavurmalarımızı 
ve kıymalarımızı, şubelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 81 ilimizde dağıtıyoruz” dedi.



4POSTASI

Bağımsızlık adına büyük mücadelelerin verildiği 15 Temmuz hain 
kalkışmasında şehit olan Türk Kızılay Küçükesat Şube Başkanı 
Serhat Önder, bu sene de dualarla anıldı. Şehidi için memleketi 

Çankırı’da özel bir program düzenleyen Türk Kızılay, Genel Başkan Vekili 
Dr. Naci Yorulmaz, Genel Müdür Dr. İbrahim Altan, Çankırı Valisi Abdul-
lah Ayaz ve gönüllülerin katılımıyla şehidi kabri başında dualarla andı. 
Kızılay Şehidi Serhat Önder’in ailesine de anlamlı bir ziyaret gerçekleş-
tiren Kızılay yöneticileri, şehidimizin babasına Türk Bayrağı hediye etti. 
 
251 ŞEHİT ADINA 251 FİDAN

hethane ve hastane gemileri ile hizmetler kesintisiz biçimde  sürdürül15 
Temmuz Şehidi Serhat Önder adına Şabanözü ilçesinde meyve bahçesi-
nin açılışını yapan Kızılay yöneticileri ve gönüllüler fidan dikimi gerçek-
leştirdi. Hain darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlarımızı da yad eden 
Kızılaycılar, hatıra ormanı açılışını gerçekleştirerek 251 şehidimiz adına 
da fidan dikti. Şehitlerimizin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini 
belirten Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Dr. Naci Yorulmaz, “Bu ormanı 
Şehit Serhat Önder adına Türk Kızılay Ankara ve Çankırı Şube gençliği-
miz oluşturuyorlar. Hepsinin emeğine sağlık. Şehitlerimizin aziz hatıra-
ları ebediyen Türk gençliğinin ruhunda ve hafızasında yer alsın istiyoruz. 
Allah mekânlarını cennet eylesin. Tüm şehitlerimizin adına burada birer 
çam ağacı diktik. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Rabbim ülkemize 
böyle bir afeti hiçbir zaman yaşatmasın” dedi. 

Kızılay yöneticileri anma programının sonunda 15 Temmuz Kızılay Şehidi 
Serhat Önder adına İmam Hatip Ortaokulu yapılması için Milli Eğitim Ba-
kanlığı ile protokol imzaladı. 

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain kalkışmanın üzerinden 
4 yıl geçmesine rağmen yaralar taze kalmaya devam ediyor. 251 vatan-
daşımızı şehit verdiğimiz gecede bağımsızlık adına meydanlarda verilen 
büyük mücadeleyle darbe girişimini bertaraf eden Türk milleti bu sene 
de meydanları boş bırakmadı. Tüm dünyada etkisini göstermeye devam 
eden yeni tip koronavirüs salgını dolasıyla bu seneki etkinlikleri sosyal 
mesafe ve maske kurallarına riayet ederek gerçekleştiren vatandaşlara 
Kızılaycılar da eşlik etti. Türkiye’nin dört bir tarafında bulunan 432 Şube 
ve Temsilcilikler de darbe girişiminin olduğu gece şehit edilen vatandaş-
larımızın kabirlerini ziyaret ederek mevlid-i şerifler okuttu.
Kızılay’ın Türkiye’deki tüm Şube ve Temsilciliklerinin desteğiyle anma 
etkinliklerinin yapıldığı meydanlarda vatandaşlara çay, su, maden suyu, 
çorba ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı. Ülke genelinde meydanlarda 122 
noktada kan bağışı ekipleri yer aldı. Bu önemli günde 15 Temmuz Şehit-
leri anısına 8.330 ünite kan bağışı alındı. Ankara’da 15 Temmuz Kızılay 
Milli İrade Meydanı’nda bulunan kan bağışı aracını ziyaret ederek ba-
ğışta bulunmak isteyen vatandaşlara bizzat teşekkür eden Türk Kızılay 
Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, yaz aylarında aşırı sıcak havalar dolayı-
sıyla azalan kan bağışı oranına da dikkat çekti. Altan’a Genel Müdür Yar-
dımcıları Alper Küçük, Ekrem Şahin ve Süleyman İslamoğlu da eşlik etti.

Hain kalkışmanın millet eliyle başarısızlığa 
uğratılmasının 4. yıl dönümünde meydanları 
boş bırakmayarak vatandaşların yanında yer 
alan Kızılaycılar, vatandaşlara çeşitli ikramlarda 
bulunarak kan bağışı topladı. 

Kızılaycılar, 15 Temmuz’da hain kalkışmaya dur demek için Genelkurmay Başkanlığı 
önüne giden ve burada şehit olan Türk Kızılay Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder’i 
memleketi Çankırı’daki kabri başında dualarla andı. Şehidin ailesini de ziyaret eden 
Kızılay yöneticileri, anma etkinlikleri kapsamında fidan da dikti.

HABERLER

Kızılaycılar 15 Temmuz’da 
Görev Başındaydı

15 Temmuz 
Kızılay Şehidi 
Serhat Önder’e Vefa
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Her türlü afet durumunda vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla tüm 
imkânlarını seferber eden Türk Kızılay, Sakarya’nın Hendek ilçesinde 
bulunan havai fişek fabrikasında yaşanan ve 6 vatandaşımızın hayatını 
kaybetmesine yol açan patlamanın ardından ekiplerini bölgeye sevk etti. 
Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Genel Müdür Yardımcısı İb-
rahim Özer ile şube başkanlarının da yakından takip ettiği olayda, fabri-
kada çalışan işçilere ve ailelerine psikososyal destek sağlandı. Bölgede 
yakınlarını bekleyen ailelere ve yangına müdahale eden çalışanlara bes-
lenme desteği de veren Kızılay ekipleri, koordineli bir şekilde çalışma-
larını yürüttü. 
Patlamanın hemen ardından harekete geçerek tüm ihtiyaçlara cevap 
vermeye hazır olduklarının altını çizen Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, “Hendek’teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın 
ardından Kızılay afet ekiplerimiz kısa sürede bölgeye intikal ettiler. Ora-
daki çalışmalar kapsamında beslenme desteği ve psikososyal destek 
veriyorlar. İhtiyaçlara yönelik tüm hazırlıklarımız tamam. Vatandaşları-
mızın yanındayız.” dedi. 

Kavurucu yaz sıcaklarının kendini iyiden iyiye göstermesiyle beraber 
Türkiye’nin pek çok noktasında meydana gelen yangınlar Türk Kızılay 
ekiplerini de harekete geçirmiş durumda. Türkiye’nin akciğerleri olan 
Gelibolu Yarımadası’nda bulunan ormanlarda ve Karadeniz’in en gözde 
noktalarından biri olan Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar Kö-
yü’nde meydana gelen yangınlar sonucu Kızılay, ekiplerini seferber etti. 
Afet durumunda koordineli çalışan ve yoğun çaba sarf eden Türk Kızılay, 
gerek yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine gerekse yangından etki-
lenen bölge halkına su ve gıda yardımı yaptı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk da 
yardım faaliyetlerinden ötürü ekiplere teşekkürlerini iletti.
Türk Kızılay, yangın afetinin sebep olduğu mağduriyet giderilene kadar 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürecek.

HABERLER

15 Temmuz 2016 tarihinde bağımsızlık adına 251 şehit ve büyük bir 
mücadele veren Türkiye, bu sene de salgın dolayısıyla sosyal me-
safe kurallarına dikkat ederek tüm şehirlerde çeşitli etkinlikler dü-

zenledi. Türk Kızılay da Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube ve Temsilcilikleri 
ve gönüllüleriyle 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliklerinde yer aldı.
Genç Kızılaycılarında ülke genelinde çeşitli etkinlerle yer aldığı anma 
programları kapsamında Çanakkale’nin Eceabat ilçesinin Kilitbahir köyü 
yakınındaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği’nde meşale-
lerle saygı yürüyüşü yapan yaklaşık 50 Genç Kızılay gönüllüsü, yürüyü-
şün ardından demokrasi nöbeti tuttu. Kuruluş yıldönümü etkinliklerini 
de burada gerçekleştiren Kızılay hem yüz yıl önce Çanakkale’de vatanı 
müdafaa ederken şehit düşen ecdadımızı hem de 15 Temmuz 2016’da 
bağımsızlık mücadelesi verirken şehit olan vatandaşlarımızı andı. 

AĞADERE’DE AKAN KANLAR 15 TEMMUZ’DA
CAN SUYU OLDU

Türkiye’nin merhamet çınarı Türk Kızılay’ın iftiharla dolu 152 yılı geride 
bıraktığını ifade eden Genç Kızılay Çanakkale İl Başkanı Mesut Kaman, 
“Çanakkale’de Hilal-i Ahmer Ağadere Ağır Mecrûhin Hastahanesi’nin 
faaliyet gösterdiği alanda açtığı Ağadere Müzesi’nde demokrasi nöbeti-
mizi sürdürüyoruz. Yüz yıl önce Ağadere’de akan kanlar ve kaybedilen 
canların 15 Temmuz’da yeniden yeşeren devletimizin can suyu olduğu-
nu hatırlatarak sadece askerimizin değil bir milletin tedavisinin gerçek-
leştiği bu topraklarda Genç Kızılay gönüllüleri olarak tüm şehitlerimizi 
minnetle anıyoruz” dedi. 

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinin Kilitbahir 
köyü yakınında bulunan Ağadere Ağır 
Mecruhin Hastanesi ve Şehitliği’nde 
15 Temmuz şehitlerini anma programı 
kapsamında meşalelerle saygı yürüyüşü 
yapan Genç Kızılay gönüllüleri, ardından 
demokrasi nöbeti tuttu.

 Genç Kızılay'dan 15 Temmuz’da 
Çanakkale'de Demokrasi Nöbeti

Hendek’teki Patlama 
Sonrası Kızılay’dan Destek

Kızılay Yangınlardan 
Etkilenenlere Destek Oldu
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Kızılay 
Akademi’den 
Kovid-19 Anketi
Türk Kızılay bünyesinde bulunan Kızılay Akademi 
Başkanlığı, Kovid-19’un toplumda nasıl bir etki 
yarattığı ve vatandaşların salgın konusunda ne 
kadar bilinçli olduğunu belirlemek amacıyla 37 bin 
kişinin katılımıyla dev bir anket gerçekleştirdi.

Kovid-19 salgınının ilk gününden bu yana Türkiye’nin dört bir yanında 
her türlü imkânını seferber ederek vatandaşların ihtiyacına anında 
cevap veren Türk Kızılay, bünyesinde bulunan Kızılay Akademi ara-

cılığıyla 16 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında Kovid-19’un toplumda nasıl 
bir etki yarattığına ilişkin 37 bin 296 vatandaşın katıldığı “Kovid-19 Algı ve 
Tutum Araştırması” başlıklı online bir anket gerçekleştirdi. 
Yüzde 31’lik katılım oranıyla İstanbul’un ilk sırada bulunduğu 10 soruluk 
anketin sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 81’i salgına ilişkin haberleri 
televizyon, internet ve sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti. Katılımcı-
ların yüzde 90’ı koronavirüsün bulaşma yolları, belirtileri ve risk grupları 
hakkında bilgi sahibiyken yüzde 48’i çevresindeki kişilerin yeteri kadar 
önlem almadığını ve yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti.
Kızılay Akademi Başkanlığı’nın “Salgına karşı nasıl korunuyorsunuz?” 
sorusuna katılımcıların yüzde 97,9’u “ellerimi sık sık yıkayarak”, yüzde 
97,6’sı “sosyal mesafeye dikkat ederek”, yüzde 97’si ise “yüze, göze, ağı-
za dokunmayarak” yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde 86’sı maske 
kullandığını belirtirken yüzde 79’u maskenin koruyucu olmadığını düşün-
düğünü ifade etti. Anket sonuçlarına göre Türkiye’de hayatın 6 ay içinde 
normale döneceğine inananların oranı ise yüzde 69,8 olarak belirlendi. 

HABERLER

Türk Kızılay, olası bir afet durumunda sürdürülebilir su temini ve beslen-
me ihtiyacını karşılamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla 
Türkiye'nin insani yardım alanındaki ilk Ar-Ge merkezi olan Prof. Dr. Be-
sim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi’nin Afyonkarahisar’da açtı.
Afet ve acil durumlarda beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet 
verecek olan Ar-Ge Merkezi, Kızılay İçecek A.Ş. bünyesinde satışa sunu-
lacak yenilikçi ürünler geliştirmek için çalışacak ve maden suyu ihraca-
tında da Kızılay'ı çok daha iddialı bir konuma taşıyacak.

“ATATÜRK’ÜN EMANET ETTİĞİ BÜYÜK BİR HAZİNE”

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık açılışta yaptığı konuşmada, 
Türkiye'deki doğal zenginlikler içerisinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan 
şifalı su kaynaklarının tarih boyunca bu topraklarda farklı medeniyetle-
re hayat verdiğini belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926'da ken-
dilerine emanet ettiği bu büyük hazineden elde edilen gelirin tamamı-
nın insani yardım amacıyla ve Kızılay Maden Suları aracılığıyla Türkiye 
Kızılay Derneği'ne bağışlandığını anlatan Kınık, “Bizler de bu emanete 
sahip çıkmak ve geleceğe taşımak amacıyla bugün burada Prof. Dr. Be-
sim Ömer Akalın Ar-Ge Merkezi'ni hizmete açıyoruz. Afyonkarahisar ma-
den suyu sahasından elde edilen gelir iyilik ve hayır işlerinde kullanılıyor. 
Hem Erzincan hem de Afyonkarahisar markaları Türkiye'de pazar lideri” 
şeklinde konuştu. 
Ar-Ge merkezinde afetlerde ihtiyaç duyulan yiyecek ve içecekler ile bun-
ların üretilmesinde rol oynayacak ekipmanların geliştirilmesi için de ça-
lışmalar yapılacağını belirten Kınık, “Afetlerde özellikle ihtiyaç duyulan 

sürdürülebilir su temini ve uzun ömürlü gıda ve besin temini konusunda 
çalışmalara başladık ve bu konuda 4 patentimizi aldık. Sadece bu alan-
larda değil tekstil, mekanik, tarım ve kalkınma gibi pek çok alanda da 
çalışmaları sürdüreceğiz” dedi.

Kızılay İnsani Yardım Alanında İlk Ar-Ge Merkezini Açtı
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Antalya'da 5 yıl kadar önce kan vererek 
kök hücre bağışçısı olan Kızılay’da gö-
revli hemşire Yasemin Emir, genlerinin 
uyum sağladığı ilik nakli bekleyen çocu-
ğa umut ışığı olmanın sevincini yaşıyor. 
12 yıldır Türk Kızılay’da kan alma uzma-
nı olarak çalışan Yasemin Hemşire 2015 
yılında TÜRKÖK Projesi kapsamında 
kök hücre bağışçısı olmuştu. İyi haber 
tam 5 yıl sonra geldi. Bağışının kök hüc-
reyle tedavi edilmeyi bekleyen küçük bir 
çocuğun genleriyle eşleştiğini öğrenen 
Yasemin Hemşire, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Adem Tolunay Kan 
Hastalıkları ve Talasemi Merkezine gelerek kök hücre bağışında bulundu. 
Kök hücre bağışı esnasında büyük bir mutluluk ve heyecan yaşayan Yasemin 
Hemşire, “TÜRKÖK Projesi başladığında ilk bağışçılardan birisiydim. O za-
man kan vermiş, kaydımı yaptırmıştım. 5 yıl sonra ise eşleşme haberi geldi. 
O kadar heyecanlandım ki iyi ki o gün o kanı vermişim. Genetik ikizim küçük 
bir çocuk. Ben sadece onun hayatının devam etmesi için küçücük bir şey ya-
pıyorum” dedi. TÜRKÖK Projesi ile ülke çapında 700 binden fazla bağışçıya 
ulaştıklarını anlatan Türk Kızılay Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tu-
fan Ertop ise, "Gönüllü bağışçılarımızdan kök hücre bağışları alıyoruz. Günün 
birinde eşleşecek olurlarsa irtibata geçip gerekli prosedürleri yürütüyoruz” 
şeklinde konuştu.

2 sene önce Suriye’de bir savaş uçağının saldırısı sonucu eşini kaybeden ve 
sırtına isabet eden şarapnel parçasıyla kendisi de ağır yaralanan anne Ha-
dice, minik bebeğini dünyaya getirmesinin ardından Suriye’deki sağlık hiz-
metlerinin yetersizliği sonucu tedavi olmak için Türkiye’ye gelmişti. Oğluna 
vefat eden eşi Ahmed’in adını veren anne, bebeğini dedesi ve anneannesine 
bırakmak durumunda kalmıştı. Minik oğlu Ahmed’e hasret kalan anne Ha-
dice’nin Türkiye’deki resmi makamlara başvurmasının ardından süreci takip 
eden Türk Kızılay’ın destekleriyle anne Hadice’nin İdlib’teki ailesine ulaşıl-
dı. Ahmed’i annesine kavuşturmak için hazırlık yapan dede Ahmed Mustafa, 
“Hasta ve özlem dolu bir anneyi evladı ile Türkiye’de birleştirilecek olan Türk 
Kızılay'a teşekkür ediyorum. Allah onlara iyilik versin” dedi. 
Dışişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Ba-

kanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 
Hatay Valiliği, Türk Kızılay Ülke Alan 
Koordinatörlüğü ve Türk Kızılay Hatay 
Toplum Merkezi’nin iş birliğiyle Hatay’ın 
Cilvegözü Sınır Kapısı’nda kavuşan 
anne ve oğlu duygu dolu anlar yaşattı. 
Gözyaşlarına hâkim olmakta zorlanan 
anne Hadice, “Çok mutluyum, bu mut-
luluğumu hiçbir şeye değişmem. Oğ-
lumla beni yeniden bir araya getiren 
Türk Kızılay’a çok teşekkür ediyorum” 
sözleriyle sevincini dile getirdi.

Şube Segmentasyon Uygulama Projesi, ilk aşamada beş pilot ildeki şube 
ve temsilciliklerde uygulanarak 2020 yılı başında başlatıldı. Pilot uygu-
lama için ise Diyarbakır, Elazığ, Konya, Manisa ve Trabzon olmak üzere 

beş il belirlenerek bu şehirlerde il şubeler koordinasyonunda alt ekipler ku-
ruldu. 2021 sonbaharında tüm illerde yaygınlaştırılacak olan projede Türk 
Kızılay Genel Müdürlüğü’nün ilgili tüm birimleri yer alıyor. Hangi şehrin as-
gari hangi kapsamda hizmet sunmaları gerektiği ise toplamda 22 faktörden 
oluşan bir değerlendirme ile ayrıntılı çalışmalardan sonra belirlendi.

PROJENİN AMACI NEDİR?

Programa telefonla bağlanarak Kızılay’ın hem yurt içinde hem de yurt dışında 
Şube Segmentasyon Uygulama Projesi ile şubelerin yönetim ve uygulama 
kapasitelerinin arttırılması, Kızılay hizmetlerini, şube yönetim süreçlerinde 
toplam yönetişim uygulamaları, kaynakları etkin kullanmaları, il ihtiyaçlarını 
bütünsel olarak göz önünde tutarak sunmaları amaçlanıyor.

PROJEYLE NELER YAPILDI?

Proje başlangıcından bu yana 5 Eğitim/program, pilot illerde il koordinasyon 
toplantıları, 1 pilot il şube başkanları toplantısı düzenlendi. İlk Yardım Eğitim 
Merkezi olmayan illerde başlatılan kurulum aşamalarında sona gelindi. Aşe-
vi, mobil ikram aracı ve Kızılay Butik açılması çalışmaları ise devam ediyor. 
Toplumsal güçlenme süreci kapsamında sosyal içermeyi sağlayacak şube 
hizmet modelleri oluşturulmaya başlandı. Bu kapsamda pilot olarak belirle-

HABERLER

Şube Segmentasyon Uygulama 
Projesi Pilot 5 İlde Yürütülüyor
Kızılay’ın yerel hizmet etkinliğinin güçlendirmesini sağlamak için başlatılan Şube Segmentasyon Uygulama 
Projesi ile şubelerin bulunduğu şehri bir bütün olarak ele alması sağlanacak. İlk aşamada pilot olarak belirlenen 
5 ilde yürütülen proje, 2021’in son çeyreğinde ülke geneline yayılacak.

Kızılay Çalışanının Kök Hücre 
Bağışı Umut Oldu

Anne ve Minik Oğlunun 
Hasreti Kızılay ile Son Buldu

nen şehirlerde meslek sahibi gönüllü potansiyellerini oluşturulurken eğitim 
çalışmaları için gönüllü kayıtları alındı. Gönüllü Merkezi düzenlemesi ise tüm 
pilot il şubeler bazında başlatılarak ilçe şubeler için de planlamaya alındı. 
Şube Segmentasyon Uygulama Projesinin önemli paydaşı olan Şube SAP 
Projesi de başlatılarak el kitabı, kılavuz ve rehber dokümanlar ile formlardan 
oluşan Şube Yönetim Doküman Sistemi kuruldu ve pilot illerde uygulamaya 
alındı.
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İNSAN HİKÂYELERİ

Adım Musriadi Safrin. Silae Geçici Barınma Merkezi’nde yaşıyorum ve 
burada insanlar beni Daeng diye çağırıyor. 
O korkunç olaydan önce, eşim ve kızımla okyanus kıyısındaki küçük 
evimizde yaşıyorduk. Sabahları uyanıp bahçemden topladığım kırık mısır 
tanelerini tavuk çiftliklerine satardım ama o gün evde dinleniyordum. 
Birden yer sallanmaya başladı. Evden ayrılmak niyetinde değildik fakat 
ön sokakta bir trafik kazası yaşanınca eşim ve kızımla yaralıların yardıma 
koştuk. Kapıyı açtığımda gördüğüm ilk şey dev bir dalgaydı.
Ömrümde böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Okyanus her şeyi 
önüne katmış, üzerimize geliyordu. Ne yapabileceğimizi düşünmeye 
fırsat bulamadan kendimizi suyun içinde bulduk. Caddenin ortasına 
savrulduğumda bacağımı düzeltmeye çalışıyordum ama olmuyordu. 
Tutunacak bir şey aradım. Ellerimi eşimin saçlarına doğru uzattım, bir 
dalga alıp götürdü onu. Hatırladığım son şey eşimin suda kaybolurken 
tekrarladığı ayetti. 
Kendime geldiğimde dev bir kayanın altında sıkışıp kalmıştım. Bufalo 
büyüklüğünde bir kayaydı ve gövdesinde istiridyeler vardı.
Su, şehre doğru gelmeye devam ediyordu, dalgalar çok yüksek ve 
koyuydu. O an ne yapacağımı düşünmeye başladım. Buradan kurtulmam 
için ayakta durmam ve atlamam lazımdı fakat ayağa kalkar kalkmaz 
düştüm. Güçlükle doğruldum. Bacağımı neden hissedemediğimi 
anlamaya çalışıyordum. Gözlerimi araladım, sağ baldırım dizimden 10 
santim kadar uzaktaydı. Kemiklerim açıktaydı ve çok kötü görünüyordu. 
O zaman teslim oldum ve “Ya Allah, eğer sana ait olanı alacaksan, al!” 
diye yakardım. Üzerime gelen son dalgada gözlerimi kapattım ve suyun 
beni uçurduğunu fark ettim.

“ÇIĞLIK ATMAK HAYATTA KALMANIN BİR YOLUYDU”

Ne kadar baygın kaldığımı hatırlamıyorum. Uyandığımda kalçamın 
yumuşak bir yerde olduğunu hissettim. Gözlerimi açamıyordum, belden 
aşağım su içindeydi ve kendimi ördek şamandıralı çocuk havuzuna 
oturmuş gibi hissediyordum. Çok geçmeden yine bayıldım.
Biri beni yolun sağına doğru çekiyordu. Gözlerimi araladım, siyah 
takkeli, krem rengi kıyafetine bakılırsa bir Müslümandı. Etrafa 
seslenerek; “Hey, bu kişi kurtarılmalı” dedi.
O an ikinci bir adamın daha geldiğini hissettim. Yeniden deprem oldu ve 
bağırmaya başladım.
“Tamam, sakin ol. İnşallah her şey yoluna girecek” dedi.
Sürünemiyordum bile. Yolun ortasına uzanmış, ağrılarımın biraz olsun 
dinmesi için bedeninimi asfaltın sıcağına yapıştırıyordum. Bir adam 
gelip yolun kenarına götürülmemi istedi. Bana bir aracın çarpmasından 
korkuyorlardı. 
Yani oradaydım bayım. Tsunamiden bir gün sonra, tüm enkazın içinde 
hayatta kalmak için mücadele ediyor, bağırıyor ve yardım istiyordum. 
Çığlık atmak, bağırmak; mücadele etmenin, hayatta kalmanın bir yolu 
haline gelmişti. Ve bunu o zaman hissettiğim acılarımı dindirmek için 
yapıyordum. İnanın bana bütün gece bağırdım.
Ertesi gün bir ses duydum:
"Tan, lütfen amcana yardım et,".
Arabanın geldiğini işitmedim, yeniden bayılmıştım. Bilincim yerine 
geldiğinde bir ses, "Oraya gidecek kadar cesur değilim, korkuyorum. 
Lütfen, bu bacakları ört. Beni korkutuyor." diyordu.
Sonra başka bir ses daha duydum:
"Efendim, lütfen bu adama dikkat edin, adını Daeng Ambo olarak yazın." 
Birisi adımı kayıtlara geçirmeye çalışıyordu. Bu, öldüğüm anlamına mı 
geliyordu?
Öldüğümü düşününce yeniden bayıldım. Kendime geldiğimde bir 
odadaydım, karşımdaki kapıda laboratuvar yazıyordu. Belli ki bir 

Kapıyı açtığımda gördüğüm ilk şey dev bir dalgaydı. Okyanus her şeyi önüne katmış, üzerimize 
geliyordu. Hatırladığım son şey eşimin suda kaybolurken tekrarladığı ayetti. 

B İ R  K I Z I L AY C I N I N  H İ K Â Y E S İ

Her Felaket Hoşlanmadığımız Bir İz Bırakır

“Ömrüm boyunca böyle bir felakete şahitlik etmemiştim. Yağmurun şiddetini 
görünce oğlumu aramaya çıktım. Önce su, sonra çamur her yeri kaplamaya 
başladı. Bazı evler pencerelerine kadar suyla doluydu. Ne yapacağımı bilmiyor, her 
yerde oğlumu arıyordum. Komşularımız onu sel sularına kapılmışken yakalayıp 
kurtarmış. Sel devam ederken Kızılay geldi. Afet boyunca bizi yalnız bırakmadılar. 
Çoluk çocuğumuzun, hayvanlarımızın canları için uğraştılar. Her gün sıcak yemek 
getirdiler. Meğer yediğimiz yemekler daha önce kesilen kurbanlara aitmiş. Ben de 
Kızılaycıların yanına gidip bir koyunumu vermek istediğimi söyledim. Biliyorum 
ki başkası benzeri bir felaket yaşadığında benim kurbanım da onun karnını 
doyuracak.”
Erdal Esen, Kestel 2020

“Kızılay’ın
Yaptığını 
Unutamam”

devlet hastanesindeydim. Yeniden bağırmaya başladım, yardım 
istedim. İki gündür hiçbir şey yiyip içmemiştim. Yaram nedeniyle sıvı 
kaybediyordum. 
Serumdan sonra bir su ve bisküvi verdiler. Bisküvileri çiğnemek zordu, 
bu yüzden suya batırıp yiyebiliyordum. Karnımı doyurduktan sonra 
yanımdaki hastaya dönmek istedim. Ancak, yuvarlanan bir top gibi 
dönebiliyordum. Başımı aşağı sarkıttım, alt ranzadaki hasta ölmüştü. 
Soluma döndüğümde orada da bir ölü yatıyordu. Herkesin başına 
toplandığı biri vardı. Bağrışlara bakılırsa genç olmalıydı ve o da ölmüştü. 
O zaman gözlerimi kapattım ve Allah'a bana güç vermesi için yalvarmaya 
başladım. Sonra cılız bir ses duydum:
"Burada yatan adamı aşağı indirin.” 
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"Her yüreğe dokunuş, 
ardında bir hikâye 
bırakır. Bu, Türkiye’nin 
ve dünyanın dört bir 
yanında Kızılaycıların 
dokunduğu yüreklerin 
hikâyesidir." 
Erhan İdiz

“Çocukken hep hemşire olmak istemiştim. Beşinci sınıfa geçince artık okumayacağım söylendi. 
Yaşadığım yerde kızların okula gitmesi gerekmiyordu.”

B İ R  K I Z I L AY C I N I N  H İ K Â Y E S İ

Hayallerim Kızılay'la Gerçek Oldu

HABERLER

KAdım Sema, 37 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim. Evimiz ve kafeteryamız 
depremde yerle bir olmadan önce Van’da güzel bir hayatımız vardı. Bir 
süre her şeyi yeniden yoluna koymaya çalıştık fakat mümkün değildi. 

İnsanlar şehri terk ediyor, çevremizdekilerin sayısı her geçen gün azalıyor-
du. Bize de Bursa yolu göründü. Eşim yeni bir kafeterya açtı. Kiradaydık, tek 
başına bir evi geçindirmek zordu. Ben de ona destek olmak istiyordum ama 
gittiğim her yerde “vasıfsız” olduğum gerekçesiyle geri çevriliyordum. Bir ar-
kadaşıma durumu anlatınca bana Kızılay’a gitmemi söyledi. “Oradan boş dön-
mezsin.” deyince umutlandım. 
Kızılay’ın yardımları organize ettiği bir bölüm var. Oraya gidince yardım almaya 
geldiğimi zannettiler ama ben iş aradığımı söyledim. Beni Sevim Hanım diye 
birine yönlendirdiler, aradım, yanına çağırdı. Ona durumumu anlatınca, beni 
uzun uzun dinledi ve “Hasta ve yaşlı bakım eğitimi vereceğiz, sen çok güzel 
yaparsın.” dedi.
Eğitim başladığında kısa süreliğine servis hostesliği işine girdim. Sabah er-
kenden işime gidiyor, öğlene doğru eğitimlere katılıyordum. Üç aylık eğitimde 
devamsızlık hakkımız yoktu. Koşturarak sınavlara giriyor, serviste bile ders 
çalışıyordum. Sınavları geçtim ama uygulamadan kalınca çok ağladım. Ho-
cam bir hakkım daha olduğunu söyleyince çok çalışıp kazandım. Sonra sekiz 
günlük staj eğitimi başladı.
Sertifikamı alır almaz Kızılay’ın yönlendirdiği bir ailenin hastasına bakmaya 
başladım. Yardımcı olduğum hasta bir süre konuşmadı, öyle ki bir hafta bo-
yunca ağzından tek kelime çıkmadı. Herkes çok korkmuştu. Bir gün yalnız 
kaldığımızda ona biraz sitem ettim, benimle hiç konuşmadığını söyledim. O an 
bana cevap verdi ve ben de sesini kaydedip kızına dinlettim. Kızı mutluluktan 
ağlayınca ben de çok mutlu oldum. O gün benim en mutlu günümdü.
Buraya geldiğimde tahmin etmediğim bir şey oldu. Ben sadece bir meslek 
sahibi olup para kazanacağımı düşünmüştüm. Oysa yardımcı olduğum in-
sanların, ailelerin sürekli dua etmesi, Allah razı olsun, demeleri beni o kadar 
mutlu ediyor ki. Başka bir iş bulup çalışabilir, belki para kazanabilirdim ama 
böyle sevileceğim, dua alacağım bir işi yaptığım için çok mutluyum. 
Çok şükür yakında Bursa’nın en büyük hastanelerinden birinde hemşire yar-
dımcısı olarak işe başlayacağım. Açıktan ortaokulu bitirip liseye de yazıldım. 
Artık hayallerim bir bir gerçekleşiyor.

İÇİMDE KALANLARI KIZILAY’DA YAŞADIM

Okul hayatını Kızılay’da yaşadım. Bir öğretmenin rehberliğini, arkadaşlığın 
samimiyetini burada gördüm. Onlara her zaman minnet borçluyum, bana çok 
şey öğrettiler. Hiç unutmuyorum, ilk dersimiz empatiydi. Çünkü empati kur-
madan bir başkasına yardımcı olmak çok zor. Tabii işin bir diğer artısı bu eği-
timi Kızılay’da almış olmak. İş verenler Kızılay’daki eğitimin ciddiyetini bildiği 
için dışarıdan sertifika alanlara göre çok daha öncelik tanıyorlar.
Bir insana yardımcı olmanın kolay olduğunu düşünüyoruz ama hiç de gö-
ründüğü gibi değilmiş. 120 kiloluk bir insanı hareket ettirmek, onun oturup 
kalkmasını sağlamak çok zor. Yardım edeyim derken ikinizden birini sakatla-
yabilirsiniz. Biz Kızılay’da bunu yapmayı öğrendik. Psikolojik olarak nasıl yak-
laşacağımızı, fiziksel olarak neyi nasıl yapacağımızı öğrettiler. Arkadaşlarım 
buradan sonra evlerde, bakımevlerinde ve hastanelerde çalışmaya başladı. 
Ben de bir hastanede çalışacağım için çok mutluyum.”

“Kızım, ben özür dilemek için aradım.”
Telefonun ucunda mahcup bir ses vardı. İlk anda neden özür dilediğini 
anlayamadım. Devam etti:
“Kızım, size söz vermiştik ama bizim bey yanlışlıkla başka kuruma göndermiş.”
Yine anlayamamıştım. Neyin sözünü vermişti acaba? Mahcubiyeti beni 
de utandırdı, kısık bir sesle anlayamadığımı söyledim.
“Biz kurbanı Kızılay’a bağışlayacağımızı söylemiştik. Bey maaşını aldıktan sonra 
bankaya gitmiş. ‘Kurbanımı Kızılay’a bağışlayın.’ demiş ama bankacı yanlışlıkla 
başka kuruma göndermiş.”
Teyze anlatmaya devam ettikçe ardında amcanın sesini duyuyordum. 
“Söyle” diyordu, “Parayı ödedikten fark ettiğimi söyle, kusura bakmasınlar.”
Bunlar her yıl kurbanlarını bize bağışlayan insanlardı. Bu yıl da 
kendilerine çalışma yapacağımız ülkeler hakkında bilgi verilince, bağış 
yapacaklarını söylemişler. Şimdi kurbanları başka kuruma gidince 
hem gönülleri rahat etmemiş hem de bize karşı mahcup hissetmişler. 
Amca parayı geri istese de bankacı işlemi yaptığını söylemiş. Teyzenin 
sustuğu yerde amcanın sesi yükseliyordu. “Param olsa ikincisini keserdim. 
İnşallah seneye kurbanımı Kızılay’a vereceğim.” diyordu. 
Teyzenin ağlamaklı bir sesi vardı. Ona üzülmemesini, bağışının her 
halükarda ihtiyaç sahiplerine gideceğini söyledim. “Biz ya da onlar fark 
etmez, gönlünüz rahat olsun.” dedim.
Teyzeyi uzun süre teselli etmeye çalışınca teşekkür etti, rahatladığını 
söyledi. Karşımda iki Anadolu insanı vardı. Söyledikleri, söyleme 
biçimleri o kadar samimiydi ki adlarını bile sormayı unuttum. 
Muhtemelen yetmiş yaşını aşkın bu teyze ve amca telefonumuzu 
nereden bulmuşlardı? Konuşma bittiğinde içimde tarifsiz bir mutluluk 
vardı. Verdiği sözü her şeyden değerli gören insanların hâlâ var 
olduğunu bilmenin mutlululuğu…
Bu hikâyeden 3 gün sonra aynı teyzemiz yine aradı. Verdikleri 
sözü tutmak istiyorlardı. Zor duruma düşeceklerse bağış 
yapmalarının uygun olmadığını söyledik. Fakat onlar için “söz” 
her şeyden önce geliyordu.

Gamze Batmaz
Türk Kızılay Bağış Yönetimi Direktörlüğü 

Kızım, Ben Özür 
Dilemek İçin Aradım
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Minik Gönüllülerden 
Afyonkarahisar Şubesi’ne 
Jest

Ağrı Şubesi’nden Genel 
Yetenek Sınavına Hazırlık 
Desteği
Türk Kızılay Ağrı Şubesi, polislik, bekçilik, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) ile askeri 
okulların sınavlarına hazırlanan ihtiyaç sahibi 
ailelerin çocukları için ücretsiz kurs açtı.

Afyonkarahisar’ın Osman Gazi Mahallesi’nde yaşayan bir grup çocuk, özenle 
süsledikleri mermer parçalarını ve evlerinde bulunan kullanılmayan kitap-
lar ile kitap ayraçlarını mahallerinde kurdukları bir stantta satmaya başladı. 
Müşteri bulamadıkları zaman ise kapı kapı dolaşan çocuklar, elde ettikleri 
gelirleri hasta çocukların tedavi masraflarında kullanmak üzere Kızılay’a 
bağışladı. 
Çocukların yaptığı etkinlikten haberdar olur olmaz ziyarete giden Türk Kı-
zılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Mehmet Okyar, “Osman Gazi Ma-
hallesi'nde oturan çocuklarımız kendilerince Kızılay için bir proje geliştir-
mişler, biz bunun haberini aldık. Bu bizi çok duygulandırdı, gururlandırdı. 
Topladıkları paraları da Kızılay'a bağışladılar. Biz geldik ziyaret ettik gerçek-
ten pırlanta gibi çocuklar. Bu, geleceğimiz adına bize ümit verdi. İnşallah bu 
çocuklar ileride devletimize milletimize hizmet edecek. Bu çocuklarımızın 
güzel hareketi geleceğimiz adına bizi umutlandırdı" dedi.

Yardıma muhtaç vatandaşların temel ihtiyaçlarını gidermekle kalmayan Türk 
Kızılay, hayalleri gerçekleştirmeye de devam ediyor. Ağrı’da meslek sahibi 
olmak için polislik, bekçilik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) 
ile askeri okulların sınavlarına hazırlanan ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları 
için Ağrı Valiliği ve Türk Kızılay Ağrı Şubesi iş birliğinde açılan ücretsiz kurs, 
hayallerin gerçekleşmesi için verilen çabaya destek oluyor. 
Türk Kızılay Ağrı Şubesi görevlileri, valilik koordinesinde, parkur sınavlarına 
hazırlanmak isteyen ancak ailelerinin ekonomik durumları iyi olmadığı için 
bu imkânı bulamayan öğrencilere destek olmak amacıyla harekete geçti. 
Görevliler kısa sürede valilik tarafından sağlanan destekle 4 antrenör eşli-
ğinde Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda ücretsiz kurs açtı. Ücretsiz kursta 
genel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenciler Kızılay’a ve Ağrı Valiliği’ne 
teşekkürlerini ifade ettiler.

ŞUBE HABERLERİ

Tarihle doğanın buluştuğu kent: 
Muğla

İEge’nin şirin kentlerinden Muğla’da yaşıyorsanız insanla-
rın aklına ilk olarak “Deniz, kum ve güneş” geliyor. Gazete-
ci bir şube başkanı olarak deniz, kum ve güneşin ötesindeki 
güzelliklerin peşinde olmanın mutluğunu yaşayanlarda-

nım.
Birçok antik kentin bulunduğu ören yerleri ile ziyaretçileri ta-
rihe yolculuğa çağıran yeryüzü cenneti Muğlamız bin 124 kilo-
metre uzunluğundaki kıyı şeridiyle Türkiye'nin en uzun sahil 
şeridine sahip. İl sınırları içerisinde bulunan 195 ören yerinden 
22'si düzenlenerek ziyarete açılmış durumda.
Farklı tarihi dönemlere ait eserlerin yer aldığı Muğla’da Ören 
yerlerinden 14'ünde kazı çalışması devam ediyor. Kazılar, yerli 
ve yabancı ekiplerce yürütülüyor. 5 arkeoloji müzesi bulunan 
Muğla, arkeolojik ve kültürel değerleri ile Türkiye'nin en önemli 
kentlerinden biri…
Eğer tarihe ve yeni keşifler yapmaya merakınız varsa, Fethi-
ye'deki tarihi Kayaköy yerleşim alanını, Fethiye kent merkezin-
de bulunan, denize yakınlığı ile bilinen Telmessos Antik Tiyat-
rosu’nu mutlaka görün. 
Gezinizde antik Roma ve önceki medeniyetleri görmek isterse-
niz Lagina, Knidos, Stratonikeia, Tlos ve Kaunos antik kentleri 
turistlerin gözde ziyaret yerleri arasında.
Milas'taki Beçin Kalesi ise Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin 
tüm özelliklerini bir arada taşıyor. Osmanlı, Roma ve antik çağa 
merakınız varsa “gladyatörler kenti” olarak bilinen Yatağan’da-
ki Stratonikeia antik kentini mutlaka ziyaret edin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Hanımefendi Emi-
ne Erdoğan ile birlikte ziyaret ettiği Stratonikeia antik kentine 
olan hayranlığını gizleyememişti. Özellikle antik kentte farklı 
dönemlere ait eserlerin bir arada bulunduğunu öğrenince mem-
nuniyetini ifade etmişti.
Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi St. Jean Şövalyeleri 
tarafından 1406-1523 yılları arasında inşa edilen Bodrum Kalesi 
içinde yer alıyor. ‘Dünyanın bilinen en eski batığı' olarak tanım-
lanan Uluburun Batığı'ndan elde edilen eserler, Bodrum Sualtı 
Arkeoloji Müzesi'nin en önemli parçaları arasında gösteriliyor. 
Batıktan çıkarılan Nefertiti'nin Altın Mührü, amforalar, cam 
boncuklar, altın kolye ve taş çapa gibi eserler, Akdeniz'deki eski 
dönemdeki ticareti göz önüne seriyor. Dünyanın en eski kitap-
çığı da bu eserler arasında yer alıyor.

Kenan GÜRBÜZ
Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı
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ŞUBE HABERLERİ

Gaziemir Şubesi 
Çocukların Bayram 
Sevincine Ortak Oldu
İzmir’in Torbalı ilçesinde okul öncesi eğitim alan 
125 çocuğa bayramlık kıyafetler dağıtan Türk Kızılay 
Gaziemir Şubesi, çocukların bayram sevincini 
paylaştı.

Yenişehir ilçesine çalışmak için gelen mevsimlik işçilere sürpriz bir ziyaret 
gerçekleştiren Genç Kızılay Bursa gönüllüleri, aileleriyle birlikte bir süredir 
çadırlarda yaşayan çocuklar için birbirinde güzel etkinlikler düzenleyerek 
çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. 
Bursa’nın her köşesinde her kesimden insana ulaşan organizasyonları ile 
yüzleri güldürmeye devam eden gönüllüler, kurdukları düzenek sayesinde 
daha önce hiç sinemaya gitmeyen çocuklara yazlık sinema keyfi yaşattı. 
Eğitici oyunlarla hem eğlendiren hem de çocukların gelişimlerine destek 
olan Genç Kızılaycılar, çocuklara farklı ikramlıklar vermeyi de ihmal etme-
di. Özellikle ‘Pembe Bulutlar’a benzettikleri pamuk şekerlerin keyfini hep 
birlikte çıkaran çocuklar, kendilerine çeşitli oyuncaklar hediye eden Türk 
Kızılay’a teşekkürlerini iletti. 

Kurban faaliyetleri kapsamında ülkemizin dört bir tarafında yardım çalış-
malarına durmaksızın devam eden Türk Kızılay, çocukların mutluluğuna da 
ortak olmayı ihmal etmiyor. 
Her bayram olduğu gibi, bu bayramda da ilçe genelinde durumu iyi olmayan 
çocukları tespit ederek onların sevinçlerine ortak olan Türk Kızılay Gazie-
mir Şubesi, pandemi sürecinde dahi tüm ihtiyaç sahiplerine yardım elini 
uzatıyor. Gaziemir Şubesi, Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Tosun’un 
da desteğiyle yardıma muhtaç aileleri tespit ederek yüzleri gülümsetti. Top-
lamda 125 çocuğun gülüşüne vesile olan Gaziemir Şubesi, bu bayramda da 
ailelerin ve çocukların gönüllerini fethetti ve hayır dualarını aldı.

Yeşil altının hasadı

Kan, insanlık için ne kadar önemliyse fındık da Kara-
denizli için o kadar önemlidir. Ordu da en fazla fındık 
üreten il olarak, bu tarım ürünüyle özdeşleşmiştir. O 
sene fındık varsa, bir de fındık para etmişse değmeyin 

Ordulunun keyfine. Fındık umuttur, sevdadır. Kınalı askerlerin 
harçlığıdır.Aşıkların buluşmasıdır, düğünüdür. Çocuğun bay-
ramlığıdır. Dedenin, ninenin hac parasıdır. Gelecektir.
Mayıs ayından itibaren fındık bahçeleri yemyeşil olur. Karade-
niz’in meşhur yeşili. Mavi ile yeşil iç içedir artık. Ağustos ayı ile 
birlikte yeşil altının hasadı başlar. Fındık toplamak zordur, an-
cak bir o kadar da keyifli. Üretici o anı zevkli hale getirir. Yoksa 
güneşin altında, nemli iklimde kolay mı sabahın ilk ışıklarından 
akşam ezanına kadar fındık toplamak? Bu bahçelerde bestelen-
miştir birçok Karadeniz türküsü. Toplanan fındıklar harmana 
serilir, kurutulur, patoza verilir, tüccarın yolunu tutar. Fındığını 
sattıktan sonra üreticinin aldığı para var ya, işte o sonuna kadar 
alın teri. Aylarca verilen emeğin karşılığı, helal kazanç.
Eylül ayı ayrılık vaktidir. Yılın bir ayı dolan köyler yeniden yal-
nızlığa terkedilir. Gurbetçiler yollara koyulur. Fındıklar, onu 
doğuran, besleyen, büyüten dalından ayrıldığı gibi evlatlar da 
ayrılır atasından. Büyük bir özlemle beklenir yine hasat zamanı.
İmkânınız varsa ağustos ayında yeşil altının hasadına şahit ol-
manızı tavsiye ederiz. Hazır gelmişken, Ordu'yu ayaklarınızın 
altına alacak ve keyifli bir yolculuğa çıkacağınız teleferik ile Or-
du'nun panoramik manzarasını izleyeceğiniz Boztepe'yi, kıvrım 
kıvrım yol gibi görünen menderesleriyle hayran kalacağınız Per-
şembe Yaylası'nı, Türkiye'nin en temiz havasına sahip Ulugöl'ü, 
bembeyaz kumlarla kaplı Çaka Plajını, sayamayacağım pek çok 
doğal güzelliğe sahip Ordu'yu görmeyi ihmal etmeyin. Karade-
niz’in eşsiz oksijeni ve misafirperver insanı eşliğinde...

Birnur Fatma ENGİNYURT
Ordu Şube Başkanı

Genç Kızılay Bursa
Çocuklara Unutulmaz
Bir Gün Yaşattı
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Kurban kalpleri yakınlaştırmaktır
“Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes.” 
(Kevser 108/2)

“Biz, oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik.” 
(Sâffât 37/107)

Hz. Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah 
(s.a.v.) şöyÂişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah 
(s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlu kurban kesme gü-
nünde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel 
işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve 
tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce 
Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz 
kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.”

Kurban, anlam dünyamızın en değerli sembollerinden biri 
olarak manevi dünyamızı taçlandıran müstesna bir kavram-
dır. Her yıl olduğu gibi bu müstesna kavram etrafında çaba-
larımızı ortak bir iyiye ulaşmak için seferber ettiğimiz Veka-
letle Kurban Kesim Kampanyamızı gerçekleştirdik. 

Kurbanlarımızı rabbimize sunacağımız Kurban Bayramının 
mübarek iklimiyle müşerref olduk. Tüm şube ve temsilcilik-
lerimizle, yurtdışındaki delegasyonlarımızla Kızılay’a güve-
nerek kurbanlarını emanet eden vatandaşlarımızın ibadetle-
rini yerine getirmelerine aracılık ettik. Bu aracılık sayesinde 
ülkemiz ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin 
sofralarını kurban etleriyle bereketlendirirken, yüzlerde te-
bessüm, kalplerde yakınlaşma oluşturduk. Zaten Kurban 
‘kurbiyyet’ yani yakınlaşma demektir. Mevla tüm çabaları-
mızı kendisine ve birbirimize yakınlaşmaya vesile kılsın.

Bu manevi misyonu, çabalarıyla maddiyata geçiren ve kur-
ban kampanyamızın başarıyla tamamlanmasına vesile olan 
tüm emektarlara ve özellikle gece gündüz demeden alın teri 
döken şube ve temsilciliklerimize bu vesileyle kalbi şük-
ranlarımı sunuyorum. Kurban Bayramı ve hususan kurban 
mefhumunda içkin bulunan anlam etrafında daha nice bay-
ramlarda, nice hizmetlerde bulunmayı rabbim bizlere nasip 
etsin.

Hüseyin Can
Genel Sekreter

ŞUBE HABERLERİ

Başakşehir Gönüllülerine 
Teşekkür Plaketi

Başakşehir Belediyesi düzenlediği kahvaltı organizasyonunda pandemi süre-
cinde sergilemiş oldukları üstün destek ve gayretlerinden ötürü İstanbul’daki 
170 Kızılay gönüllüsüne plaketlerini ve teşekkür belgelerini takdim etti. 
Kızılay’a olan bağlılıklarıyla vatandaşların kalplerini fetheden Türk Kızılay gö-
nüllüleri, pandemi süresince "Evde kal" çağrısına uyarak dışarı çıkmayan 
yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşıladı. Bu zorlu 
süreçte, sergilemiş oldukları üstün desteklerinden dolayı gönüllülere teşek-
kür etmek amacıyla bir program organize eden Başakşehir Belediyesi, Türk 
Kızılay Başakşehir Şubesi’nde görev alan 170 Kızılay gönüllüsüne plaket ve 
teşekkür belgelerini takdim etti. Sosyal mesafe dikkate alınarak gerçekleşti-
rilen kahvaltı organizasyonunda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı 
Yasin Kartoğlu ve İlçe Kurum Müdürü’nün eşliğinde gönüllülerle unutulmaz 
bir gün yaşandı.

İbrahim Tatlıses'ten 
Kızılay'a Kurban Bağışı

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay İzmir Şubesi’ne 10 küçükbaş hayvan 
bağışında bulundu. Kurban bayramını Bodrum’da geçiren sanatçı İbrahim 
Tatlıses, Kurban bağışını Kızılay’a yapmaya karar verdi. Türk Kızılay İzmir 
Şube Başkanı Kerem Baykalmış, personeliyle Bodrum’a giderek bağışlanan 
10 küçükbaş hayvan için vekâlet aldı. Ziyaret sonrası konuşan Türk Kızılay 
Şube Başkanı Baykalmış, "Kendisini böyle sağlıklı ve sıhhatli görmek bizleri 
çok mutlu etti. Kendisini Türk Kızılay’ının yaptığı çalışmalar hakkında bilgi-
lendirdik ve kurban vekâletlerini aldık. İslami usullere uygun olarak kesile-
cek kurbanlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ulaştırılacak. Bu vesileyle bizi 
ağırladığı ve vekâlet vererek kurban bağışında bizi tercih ettiği için İbrahim 
beye çok teşekkür ediyorum, sağ olsun var olsun" dedi.
Vekâlet sırasında Kızılay’la ilgili bir anısını da anlatan İbrahim Tatlıses, "Ur-
fa’da, biz çocukken Kızılay yemek dağıtırdı. Giderdim kuru fasulye veya nohut 
neyse alır eve getirirdim. Bunun için Kızılay’la çalışmak benim için şeref-
tir” dedi. Tatlıses, “Olan olmayana her zaman verecek. Bu Allah’ın şartıdır. 
Memleketimizdeki fakir insanlara yardım etmek şereftir. Kızılay adına bir şey 
yapabildiysem ne mutlu bana” diye ekledi.
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Şanlıurfa Şubesi Sıcağa 
Rağmen Görev Başında

ŞUBE HABERLERİ

İhtiyaç sahibi daha çok vatandaşa ulaşabilmek için farklı projeler üreten 
Türk Kızılay Muradiye Temsilciliği, bir ilke daha imza attı. Kızılay’da gö-
nüllü olarak çalışan diş hekimi Nadir Baki Kaya’nın da desteğiyle imkânı 
olmayan vatandaşların dişlerini yaptıran Muradiye Temsilciliği, halk ta-
rafından büyük takdir topluyor. 
Bu anlamlı projenin yaklaşık bir senedir devam ettiğini belirten Türk Kı-
zılay Muradiye Temsilciliği Başkanı Selçuk Yay, “Türk Kızılay olarak yar-
dıma muhtaç vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap vermek için 
çabalıyoruz. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra 
onlardan gelen talepler doğrultusunda yeni yardım projeleri başlatıyo-
ruz. Bu proje de yaklaşık bir yıldır devam ettiğimiz oldukça anlamlı bir 
proje. Gönüllü diş hekimimiz Nadir Baki Bey’in de desteğiyle bir yıldır 
imkânı olmayan vatandaşlarımızın dişlerini yaptırıyoruz. Bizim amacımız 
her kesimden vatandaşa ulaşarak örnek gösterilen bir temsilcilik haline 
gelmek” dedi.

Türk Kızılay Muradiye Temsilciliği, yoksul 
vatandaşların dişlerini yaptırarak yüzleri 
gülümsetiyor.

Kızılay Muradiye Temsilciliği Gülümsetiyor

Kızılay, pandemi sürecinde şubeleri, temsilcilikleri, Genç Kızılay ekipleri, 
kadın kolları ve gönüllüleriyle birlikte hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan 
yardımların milyonlarca insana ulaşması için gecesini gündüzüne kattı. 
Gıda ve hijyen kolileri ihtiyaç sahiplerinin evine bereket oldu. Çocukların 
yüzü hazırlanan paketlerle güldü. Bayramlık kıyafetler ve harçlıklar bay-
ramın geleneğini yaşattı. Nakdi desteklerle ihtiyaca uygun alışveriş yapma 
imkânı sağlandı.
Türk Kızılay Sur Şubesi ilçeye bağlı Bağıvar mahallesinde ihtiyaç sahibi ai-
lelere gıda yardımında bulundu. Pandemi sürecinin getirmiş olduğu ekono-
mik zorluklar vatandaşları etkilemeye devam ederken iş kaybı yaşayan, gelir 
kaynağı olmayan vatandaşlarımızın yardımına Sur Şubesi yetişti. Bağıvar 
mahallesinde ikamet eden ihtiyaç sahibi 20 aileye gıda kolisi, kurban eti ve 
çocuk bezi dağıtımında bulunan Türk Kızılay Sur Şubesi, bağışçıların ve gö-
nüllülerin de katkılarıyla yüzleri gülümsetti.

Şanlıurfa’da etkili olan sıcak hava dalgasına rağmen yardımlarını aralıksız 
sürdüren Türk Kızılay, Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Ahmet İnan ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri eşliğinde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda kolisi 
yardımında bulundu.
Tüm dünyanın imkânlarını seferber ederek yoğun bir şekilde mücadele-
sini sürdürdüğü yeni tip koronavirüs salgını hâlâ etkisini gösterirken Türk 
Kızılay ülkenin dört bir yanında yardımlarına devam ediyor. Salgın nedeniy-
le aylardır ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların yardımına Şanlıurfa 
Şubesi yetişti. Özellikle Türkiye’nin güneydoğusunda kendini iyiden iyiye 
hissettiren sıcak havalara rağmen gece gündüz çalışan Şanlıurfa Şubesi 
salgın döneminde binlerce aileye yardım ulaştırdı. Yardım gönderilecek ad-
resleri tek tek belirleyen Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı ve çalışanları, 
gönüllülerin de desteğiyle muhtaç ailelere gıda kolisi desteğinde bulundu. 
Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Şanlıurfa Şube Başkanı 
Dr. Ahmet İnan çocukları da unutmadı. İnan, yaptığı açıklamada, Kızılay’a 
başvuru yapan muhtaç vatandaşları belirleyerek yardımlarda bulundukları-
nı belirtti ve “Pandemi süresinde yardımlarımızı aksatmadan sürdürüyoruz 
ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Bizlere desteğini esirgemeyen tüm yar-
dımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sur Şubesi İhtiyaç 
Sahiplerinin Yanında
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Şube Başkanı Zahit Tiryaki, Kızılay’ın Sakarya’da yaptığı çalışmaları anlat-
tı. Sakarya’nın, nüfus yapısı itibariyle Türkiye'nin özeti olduğunu belirten 
Tiryaki, “Sakarya küçük bir Türkiye, her etnik kökenin birlikte yaşadığı 

bir şehir. Burada herkesin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak çalış-
malarımızı yürütüyoruz. Amacımız, insanlık onurunu gözeterek, hiç kimseyi 
incitmeden çalışmalarımızı hayata geçirmek.” dedi
Kızılay’daki çalışmalarının 11 yıldır devam ettiğini söyleyen Tiryaki, “Kurum 
kültürünün aktarılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Burası köklü bir 
kuruluş. Biz herhangi bir dernek, vakıf gibi hareket edemeyiz. Devletle yan 
yana ve birbirimizi tamamlayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Bu yüzden çalışma-
larımıza tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK’ları dahil ediyoruz. Hatta bir 
mahalleye gittiğimizde mutlaka muhtarı arayıp çalışmalarımıza katılmasını 
rica ediyoruz. Gelemezse bile mahallesinde yapılandan, bizim çalışmalarımız-
dan haberdar oluyor. Herkesle paylaştığımız bu çalışmalar aramızdaki bağları 
güçlendiriyor. Kurumlarla protokoller yapıyoruz. MEB ile yaptığımız protokol-
lerde çocuklarımıza Kızılay’ı, Kızılaycı olmayı anlatıyoruz.” dedi.

TEFTİŞE DEĞİL MİSAFİRLİĞE GİDİYORUZ 

Tiryaki sözlerine şöyle devam etti: “İhtiyaç sahiplerine her ay düzenli yardımlar 
yapıyoruz. Fakat tüm bunları yaparken onları incitmemeye özen gösteriyoruz. 
Bize gelen yardım talepleri için evleri kontrol etmeye gittiğimizde bile ‘Yardım 
etmeye geldik.’ gibi ifadeler kullanmıyoruz. Yanımıza birkaç hediye alıp misa-
firliğe gittiğimizi söylüyoruz. Çoğu ihtiyacı da Toplumsal Yardımlaşma Marketi 
üzerinden karşılıyoruz. İnsanlar kendilerine verdiğimiz kartlarla gelip orada 
alışveriş yapıyor ve istediklerini kendileri satın alıyorlar. Hem onlar rencide ol-
muyor hem de çalışmanın şeffaflığını görenlerin bizlere desteği artıyor. Şu an 
bu marketten iki binin üzerinde kişi yararlanıyor.”

ŞUBE HABERLERİ

Bursa Şubesinin son yıllarda yaptığı başarılı çalışmaları anlatan Başkan 
Davut  Gürkan, acil yardım eğitimleri, hasta ve yaşlı bakım eğitimleri, 
yelkencilik, Hilâl Aile projesi ve diğer çalışmaları hakkında bilgiler ver-

di. Gürkan, “Ev ev gezerek ailelerin hikâyelerini dinliyoruz. İhtiyaç sahipleri ile 
bağışçılar arasında köprüler kuruyoruz. İnsani yardım, ihtiyaç sahiplerine bir 
şeyler vermekten ibaret değil. Biz insanlara yeni kapılar aralamanın derdinde-
yiz. Bu nedenle eğitimler veriyor, bilen ile öğrenmek isteyeni buluşturuyoruz. 
Çalışmalarımızda insanların dini, siyasi kimliğini dışarıda bırakıyoruz. Sadece 
kendi bildiğimizi okumaktansa herkesle istişare ediyor, en doğru olanı yapma-
ya çalışıyoruz.” dedi.
Bursa Şubesinin sırrını “aile olabilmek” olarak açıklayan Gürkan şunları söy-
ledi: “Üzüntümüzü, sevincimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Doğru iletişim ka-
nallarıyla sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çalışan arkadaşlarımız, gö-
nüllülerimiz, yönetim kurulumuz sorunları biriktirmeden çözüyor. Kendimizi 
ve çalışmalarımızı yeniden kurguluyoruz. Mahalle mahalle geziyor, her böl-
gede bir Hilâl Elçisi bulundurmaya çalışıyoruz. Diğer kurumlarla da iş birliği 
yapıyoruz. Onları doğrudan çalışmanın bir parçası olmalarını rica ediyoruz. 
İnsanlar katıldıkları işi daha çok sahipleniyor, daha fazla önem veriyorlar. Böy-
lece herkes zamanla iyiliğin bir parçası oluyor.” 

İHTİYAÇ SAHİPLERİ HİLÂL AİLE KORUMASINDA 

Başkan Gürkan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bir süre önce başlattığımız 
Hilâl Aile projesi ile yaklaşık beş bin evi ziyaret ettik. Bu ziyaretlerde her ailenin 
profilini çıkardık. Tüm bu bilgileri, isim vermeden bağışçılarımız ile paylaşıyo-
ruz. Böylece her bağışçı, bir veya birkaç ihtiyaç sahibi ailenin hamisi olabili-
yor. Kızılay aracılığıyla seçtiği ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu hami 
olma durumu en fazla 18 ay sürüyor. Biz de 6 aylık periyotlarla aileleri yeniden 
ziyaret ediyoruz ve durumlarında bir iyileşme varsa yardımı sonlandırıyoruz. 
Çünkü bunu sürekli hâle getirip insanları tembelleştirmek istemiyoruz." 

GENÇLERİ MEMLEKETE KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Şube olarak Mudanya Gençlik Kampı’nı yeniden faaliyete geçirmek için ça-
lıştıklarını belirten Başkan Gürkan, "Burada gençlerimiz için deniz sporları 
çalışmaları başladı daha sonra yetiştirme yurdunda kalan 8-14 yaş arasın-
daki çocuklarımız da bu çalışmaya dahil edilecek. Amacımız imkanı olmayan 
kaabiliyetli çocuklarımızı deniz sporuyla buluşturabilmek ve memleketimize 
kazandırmak.
Ayrıca vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden katılabildiği 3 aylık bir eğitimle 
yaşlı ve hasta bakımı sertifika programı başlattık. Kursiyerlerimiz çoğu za-
man kursu bitirmeden iş teklifleri alıyorlar. Böylece hem hastaların hem de 
iş arayanların hayatına dokunuyoruz. 
Şubemizin öne çıkan çalışmalarından diğer ikisi ise saha faaliyetlerimiz ve 
ilk yardım eğitimlerimizdir. Buradaki başarılarımız sayesinde 2018 ve 2019 
yılında ilk yardım eğitiminde en fazla gelir getiren şube, 2019 yılında bütün 
şubeler arasında Türkiye performans birinciliği,  Türkiye'de en fazla kurban 
vekaleti alan şube ve ilk yardımda en fazla eğitim veren şube birinciliği aldık.

Türk Kızılay Bursa 
Şube Başkanı 
Davut Gürkan: 
Taşrada kurulan 
ilk şubelerden biri 
olan Bursa Şubesi 
109 yıldır Hilal 
aşkıyla çalışmaya 
devam ediyor.

Türk Kızılay 
Sakarya Şube 
Başkanı Zahit 
Tiryaki, çalışma 
prensiplerini 
insanları 
incitmemek üzerine 
kurduklarını 
söyledi.

"109 Yıldır Hilal 
Aşkıyla Çalışıyoruz"

Tiryaki: Parolamız 
İncitmemek

TÜRK KIZILAY’A GÜÇ VEREN ŞUBE BAŞKANLARIMIZ SAHA ÇALIŞMALARINI ANLATIYOR
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ULUSLARARARASI HAREKET HABERLERI

COVID-19 kapılarını çalmaya başladığında Pasifik toplumu, virü-
sün neden olduğu tehdidi en aza indirmek ve kontrol altına al-
mak için hızlı ve toplu olarak harekete geçmeleri gerektiğini bi-

liyordu. Dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi, sınırlar kapatılmış, 
ticari seyahatlere son verilmiş ve turizm faaliyetleri durdurulmuştu. 
Geniş bir okyanus üzerinde birçoğu büyük ölçüde ithal gıdalara bağım-
lı, yerel sağlık sistemleri zayıf küçük ada ülkelerinden oluşan bu bölge, 
sadece sınırlarını dış dünyaya kapatmanın kendileri için bir seçenek 
olmayacağının son derece farkındaydı.
Nisan ayının ortasında Pasifik Adaları Forumu Dışişleri Bakanları 
“COVID-19’a Karşı Pasifik İnsani Yardım Yol Haritası (PHP-C) [Paci-
fic Humanitarian Pathway on COVID-19] oluşturmaya karar verdi. Yol 
haritası, bölgesel koordinasyonu sağlamak üzere üst düzey, politik bir 
mekanizma görevi görecek ve talep üzerine üye ülkelere sunulacak. 
Pasifik ülkeleri arasında COVID-19'a hazırlık ve müdahale konusunda 
yardım ve işbirliğini hızlandıracak. Bu kapsamda, bölgedeki ulusal ve 
uluslararası kalkınma ortaklarından zamanında ve güvenli tıbbi ve in-
sani yardım tedariki de kolaylaşacak. Yol haritası ayrıca COVID-19 sal-
gını sırasında ortaya çıkabilecek diğer acil durumlara müdahale etmek 
için de kullanılabilmekte.
Bu düzenleme COVID-19 nedeniyle acilen yapılmış olsa da bölgesel 
afet ve insani yardım müdahalelerine yönelik Pasifik mekanizmalarını 
destekleyen girişimler yeni değil. Zira, Ulusal Kızılhaç Dernekleri ve 
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), resmi 
bir bölgesel yaklaşımın geliştirilmesini savunuyor ve son beş yıldır bu 
hedefe yönelik çabaları destekliyor.
Kızılhaç, kapsamlı afet hukuku uzmanlığı sayesinde, tüm Pasifik ül-
kelerinin yarısından fazlasında hükümetlere afet yasalarının ve politi-
kalarının gözden geçirilip düzeltilmesinde destek verdi. Bu, uluslara-
rası afet müdahale yasası (IDRL) ilkelerine uygun olarak uluslararası 
insani yardımın koordine edilmesine ve kolaylaştırılmasına yönelik 
hükümlerin güçlendirilmesini de içeriyor. Bu yılın başlarında, İngiliz-

ce konuşan 16 Pasifik ada ülkesinde uluslararası insani yardımın hızlı 
takibi için yerel kurallar ve hükümler hakkında kolayca erişilebilir bil-
gi sağlayan Pasifik IDRL Çevrimiçi Platformu kuruldu. Ayrıca Ulusla-
rarası Kızılhaç Komitesi (ICRC), 2015 yılında bölgesel ve uluslararası 
yardımın koordine edilmesi için taslak Pasifik yönergelerinin gelişti-
rilmesini de desteklemişti.
Bu çabalar, Pasifik hükümetlerinin ve bölgesel ortakların da ilgisini 
çekmiş olup, Pasifik insani yardım yol haritasının yaygınlaştırılmasın-
da yönetişim düzenlemelerine katkıda bulunabilir.
Daha da önemlisi, Pasifik Bölgesi Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri, virü-
sün bulaşmasını önlemek, salgından halihazırda etkilenen topluluk-
ların temel sosyal hizmetlere erişimini devam ettirmek ve insanlar 
üzerindeki ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileri azaltmak için hükü-
metleriyle ortaklaşa gece gündüz çalışıyorlar.
Yakın zaman önce, Harold kasırgası bölgede yıkıcı ve ölümcül bir yol 
izleyerek birden fazla Pasifik ülkesini etkisi altına aldı. Dolayısıyla, ik-
lim kaynaklı tehlikeler salgının sona ermesini beklemeyeceğini söyle-
meliyiz. Pasifik Adaları Forumu Genel Sekreteri Dame Meg Taylor, CO-
VID-19 salgını ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıya işaret ederek, 
dikkatleri salgın müdahalesine kayan küresel topluma iklim değişikliği 
konusunda kayıtsız kalmama çağrısı yaptı: “COVID-19 halk sağlığı acil 
durumu ve bunun ardından gelen insani ve ekonomik sonuçlar bize, 
kontrol etmezsek ve şimdi harekete geçmezsek, küresel iklim deği-
şikliğinin neden olacağı acil durumun sonuçlarına dair bir görüntü su-
nuyor.”
Hiçbir ülke bu karmaşık sorunları tek başına çözemez. Bölgesel ve kü-
resel dayanışma kilit konumda. Bununla birlikte, tek başına dayanış-
ma da yeterli olmayacaktır. Dayanışmanın siyasi irade, güçlü liderlik 
ve açık kurallar ile desteklenmesi gerekiyor. “Pasifik İnsani Yardım 
Yol Haritası” bunun harika bir örneği olarak bu zor ve eşi görülmemiş 
günlerde ülkelere, insani yardım sağlamak için yenilikçi bir bölgesel 
model sunuyor.  Kaynak: ifrc.org

Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'yı kapsayan Pasifik bölgesi birçok badire atlatarak, 
iklim değişikliğinin getirdiği sert koşulların yükünü omuzlamaya çalışıyor. Bütün bu olan biten içinde, 
Pasifik halkı direnmekten vazgeçmeyip dayanışma içinde ve çözüm odaklı bir yaklaşımla, ortaya çıkan yeni 
zorluklara göğüs germeye devam ediyor.

Salgına, Afetlere ve İklim Değişikliğine Bölgesel Yanıt: 
Pasifik'ten ne öğrenebiliriz?




