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Merhamet çınarımız Kızılay kurulduğu günden 
bu yana yaptığı faaliyetleri muntazam olarak 
anlatmış köklü bir yapıdır.  Bunu farklı ya-
yınlarıyla gerçekleştirdi. Bunlardan en önem-

lilerinden biri Hilal-i Ahmer Mecmuası’dır. Tarihi bir ve-
sika olarak sadece Kızılay faaliyetlerini değil döneminin 
ruhunu yansıtması açısından başvuru kaynaklarından biri 
olmaya devam ediyor. Gönüllülerimiz ve çalışanlarımızla 
tarihin seyir defterine notlar düşmeye devam ediyoruz. 
Anlattığımız hepimizin hikayesidir. Gayemiz değişmiyor: 
Zor durumda kalan yardım, yardımlaşma duygusunu diri 
tutmak. 
Bu yeni yayınımız Kızılay Postası’nda Hilal-i Ahmer’den 
bu yana kesintisiz şekilde devam eden merhamet zinciri-
nin yeni halkalarına yer veriyoruz. Genel Merkezimiz, şu-
belerimiz, temsilciliklerimiz ve her geçen gün büyüyen, 
gelişen Genç Kızılay, Kadın Kollarımız…. Hamiyetperver 
halkımızın tevdi ettiği iyilik köprüsü olma görevini hak-
kını vererek ifa etmeye çalışıyoruz. 
Görevimiz sadece yardım etmek değil. Acıların yaşanma-
ması için çözümler geliştirmek ve 151 yıllık tecrübemizi 
uluslararası platformlarda temsil etmek. Uluslararası Kı-
zılay Kızılhaç Federasyonu Başkan Yardımcılığı vazifesiyle 
tüm dünyaya seslenme imkanı buluyoruz. Kızılay nöbeti-
mize başlarken “Güçlü Türkiye, Güçlü Kızılay” ifadesi-
ni kendimize düstur olarak belirlemiştik. Türkiye’mizin 
attığı her adımda, çıktığı her yolculukta biz de gücümüz 
nispetinde yola çıktık. Şimdi ise yolumuza “Kızılay Büyü-
yor, Toplum Güçleniyor” diyerek devam ediyoruz. Gönül 
sınırlarımız başta olmak üzere tüm dünyadaki insan ıstı-
rabını dindirmek, insanı ve toplumu güçlendirmek için 
çalışıyoruz. 
Kızılay Postası’nı Kızılay’ın gücünü Türkiye’nin gücüne 
destek veren güçlü bir mecra olarak yaptığınız ve yapaca-
ğınız çalışmalarla şenlendireceğinize eminim. 

Bu vesileyle tüm Kızılaycıları muhabbetlerimle selamlı-
yorum. 

Bu Hilal #SensizOlmaz

Dr. KEREM KINIK
Genel Başkan

Kıymetli Kızılaycılar,
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IFRC Yönetim Kurulu 
40. oturumu İsviçre’nin 
Cenevre şehrinde ger-
çekleştirildi. Toplantıda 

IFRC Başkanı ve Başkan 
Yardımcıları faaliyet ra-
porlarını sunarken IFRC 
Avrupa Bölgesi Başkan 
Yardımcısı Dr. Kerem Kınık 
da sözlü sunum yaparak 
Ulusal dernekler arasın-
da işbirliğini güçlendirmek 
amacıyla yapılan örnekleri 
anlattı. Ulusal derneklerin 
daha çok işbirliği yapma-
ları gerektiğini vurgulayan 
Genel Başkan Kınık, insani 

yardımdaki birliğin yerelleşmede ve doğru ihtiyaç noktalarına ulaşma-
da önemli bir yer teşkil ettiğini dile getirdi. Genel Başkan Kınık’a, Ge-
nel Müdür Yardımcısı Alper Küçük de eşlik etti. 
Yoğun geçen toplantıda hesap verebilirlik, tüzük incelemesi, nakit te-
melli yardım, Strateji 2030 ve Hareket iş birliği gibi unsurları içeren 
çok yoğun bir gündem ele alındı. Toplantıda ayrıca 2021’de yapılacak 
olan IFRC Genel Kurulu’nun Dominik Cumhuriyeti Kızılhaçı ev sahipli-
ğinde olmasına da karar verildi. 
Başaarıyla adından söz ettiren ve her alanda destek gören Türk Kızı-
lay, İngiliz Kızılhaçı’yla da küresel işbirliği anlaşmasına imza attı. Na-
kit temelli insani yardımlar alanında yapılan işbirliği anlaşması kapsa-
mında daha çok ihtiyaç sahibine destek olunacak. 

İhtiyaç Sahipleri İçin

“Her Zaman Yanında Ol” Kampanyası
Yardımseverlerin Desteğini Bekliyor 

Terör unsurlarının mağdur ettiği sınırdaki vatandaşlarımızın ve Suriye içinde terörden temizlenen yerleşim 
yerlerindeki sivillerin acil ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılay, hayırseverlerin de desteğini almak amacıyla “İyi 

günde kötü günde Her Zaman İnsanlığın Yanında Ol” sloganıyla yardım kampanyası başlattı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’yla böl-
ge terör unsurlarından temizlenirken eşgüdümlü olarak hare-
ket eden Türk Kızılay da Barış Pınarı Harekâtı’na insani yardım 
çalışmalarıyla destek oldu. Türkiye içinde ve sınır ötesinde yar-

dım faaliyetlerinde bulunan Kızılay, terör unsularının saldırıları sonucu 
mağdur olan, evlerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımızın ve 
Suriye içindeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ça-
lışmalarını sürdürüyor.
 
İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN YARDIM ÇAĞRISI
 
Dünyaya, Türkiye’nin insani yardıma ihtiyaç duyan hiç kimseyi aç ve 
açıkta bırakmadığını göstermek amacıyla çalışan Türk Kızılay, “İyi gün-
de kötü günde Her Zaman İnsanlığın Yanında Ol” sloganıyla başlattı-
ğı kampanyaya da hayırsever vatandaşların desteğini bekliyor. Ayni ve 
nakdi bağış yapabilecek olan vatandaşlar, www.kizilay.org.tr web adre-
sinden, bankalardaki Kızılay hesaplarından ve şubeler aracılığıyla ba-
ğışlarını ulaştırabiliyor. 2868’e HİLAL yazıp SMS göndererek de 10TL 
bağış yapılabiliyor. Kızılay’a destek verin yaraları birlikte saralım.

Romanya Kraliyet Ailesinden 
Prens Radu, Türk Kızılay 
Genel Merkezi’ni ziyaret 
etti. Türk Kızılay Genel Baş-

kanı Dr. Kerem Kınık’la bir araya 
gelen Prens Radu, Kızılay’ın çalış-
malarından övgüyle bahsetti. Kızı-
lay’ın insani yardım alanında büyük 
bir aktör olduğunu dile getiren Ro-
manya Prensi Radu, ihtiyaç sahipleri için işbirliklerine açık olduklarını 
dile getirdi.  Gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri hakkında detay-
lı bilgi veren Genel Başkan Kınık da, Türk Kızılay’ın yardıma ihtiyacı 
olanlara yönelik her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirtti. 

Genel Başkan Dr. Kınık’tan IFRC 
Toplantısında İşbirliği Vurgusu

Romanya Prensi 
Radu’dan Övgü

Burkina Faso Büyükelçisi Brahima Sere, Genel Başkanımız Dr. Kerem 
Kınık’ı Genel Merkezimizde ziyaret etti. (TÜRKİYE KIZILAY TWİTTER) 
 
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: ‘Mültecilerin kendi vatanlarına 
dönmesi için devletimize destek olarak,bu süreci kolaylaştırıcı ola-
cağız.’ dedi (TÜRK KIZILAY TWİTTER) 
 
:7) Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık: Kan tesliminde drone te-
knolojisinin veya kan güvenliği sisteminin nasıl kullanılacağıyla ilgili 
Ar-Ge yapıyoruz,buna bütçe ayırdık.(Kaynak: Türk Kızılay twitter) 

SOSYAL MEDYADAN YANSIMALAR

TOPLUM İLİŞKİLERİ
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Arnavutluk’taki
Depremzedelere

Türk Kızılay
Yardımı

Arnavutluk’taki depremzedelere yönelik yerelden 
temin edilen malzemelerle çalışmalarını yürüten 
Türk Kızılay, Türkiye’den gönderilen yardımların 
bölgeye ulaşmasıyla yardım çalışmalarını arttırdı. 
Bölgedeihtiyaçları belirleme çalışmaları da yürüten 
Kızılay ekipleri, evleri yıkılan ya da hasar gören 
depremzedeler için çadırlar kurdu.

Depremin yaşandığı Arnavutluk’a ilk olarak ulaşan Türk Kızılay, dep-
remzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için afet uzmanlarını seferber 
etti. Ülkeye ulaşan yardımlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Türk Kızı-
lay afet uzmanları ve Arnavutluk ordusunda görevli askerler, Dıraç’a 

bağlı Bubq köyü ve Tiran’ın Vora ilçesinde deprem nedeniyle evlerinde hasar 
oluşan halk için belirlenen yerlere çadırlar kurdu. Gelecek dönem ihtiyaç-
larına yönelik yerel makamlarla görüşmelerde bulunan Türk Kızılay Genel 
Müdürü Dr. İbrahim Altan, Genel Müdür Danışmanı Dr. İlhan Öztürk’le bir-
likte yardım çalışmalarına eşlik etti. Türkiye’den gönderilen 2 TIR yardım 
malzemesinin yanı sıra Bulgaristan’daki daimi temsilciliğinden de bölgeye 
1 TIR yardım malzemesi takviyesi yapan Türk Kızılay, daha çok ihtiyaç sahi-
bine yardım edebilmek adına da yardım kampanyası başlattı.
 
“DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARINI GİDERECEĞİZ”
 
Afetin olduğu an itibarıyla Arnavutluk Kızılhaçı ile irtibata geçtiklerini belir-
ten Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Türk Kızılay’dan 10 kişi 
Arnavutluk’ta yardım faaliyetlerini yürütüyor. İhtiyaca göre buradan tedarik 
edilecek malzemelerle afetzedelerin ihtiyaçlarını gidermeye devam edece-
ğiz.” dedi.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın, yardımları için Türkiye’ye teşekkür et-
mesine ilişkin Altan, “Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Arnavutluk 
ile yapılan ebedi dostluk anlaşması var. O dostluk anlaşması doğrultusunda 
hem tarihi hem de akrabalık bağımız var. Biz görevimizi yapıyoruz.” diye ko-
nuştu. Altan, Türk Kızılay ekiplerinin, yerel yetkililerin ihtiyaç duyduğu süre 
boyunca yardım faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.
 
“AİLEM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ”
 
Evinin bahçesine çadır kurulan afetzedelerden Sami Bayrampireyni, ailesi 
için gerekli yardımları ulaştıran herkese teşekkür etti. Yardım yapanların 
çok değerli ve saygın olduğunu belirten Bayrampireyni, “Çok zor bir durum-
du. Her kesimden birçok insanı rahatsız ettim ve çok yalnız kaldım. Ailem 
için çok değerlisiniz. Bu deprem sebebiyle çok kötü durumdaydık. Hakkınızı 
bize helal edin.” diye konuştu. 
“Arnavutluk sarsıldı. Uzat elini yaralarını saralım.” sloganıyla yardım kam-
panyası başlatan Türk Kızılay, hayırseverlerin nakdi bağış yapması çağrı-
sında bulundu. Bağış yapmak isteyen hayırseverler, www.kizilay.org.tr web 
adresi, bankalardaki Kızılay hesapları ve şubeler aracılığıyla bağışlarını 
ulaştırabilir. Ayrıca tüm GSM operatörleri üzerinden 2868’e DEPREM yazıp 
SMS göndererek de 10TL bağış yapılabiliyor. 
Türk Kızılay, yapılan bağışlarla binlerce aileye Türkiye’nin merhamet elini 
uzatmaya devam edecek. 
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GÖÇ VE  ULUSLARARASI YARDIMLAR

Gazze’deki Hastanelere

İlaç ve Tıbbi Malzeme Desteği

Yaklaşık 14 yıldır Filistin ve Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri yü-
rüten Türk Kızılay, İsrail’in saldırılarının ardından Gazze Şeridi’nde 
bulunan hastanelere acil ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bulundu. 
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında aralarında çocuk ve kadınla-

rın da yer aldığı onlarca Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de ya-
ralandı. Yaralıların tedavisi için hastanelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
harekete geçen Türk Kızılay, ilaç ve tıbbi malzemeleri Gazze’deki hastane-
lere ulaştırdı. Filistin’deki yardım faaliyetleri kapsamında sağlık alanında 
da çeşitli hizmetler verdiklerini anımsatan Türk Kızılay Filistin Delegasyonu 
Başkanı Yiğit Olçay, Filistin Kızılayı ile yapılan koordinasyon doğrultusunda 
Gazze’ye 15 bin dolar tutarında acil ilaç ve tıbbi malzeme desteğinde bu-
lunduklarını belirterek, yapılan destekle ilk etapta 100 yaralının tedavi edil-
diğini bildirdi.  Olçay, “Bağışçılarımıza çağrımız, Filistin halkının yaralarına 
bir nebze merhem olabilmek adına bize olan desteklerini sürdürmeleridir.” 
diye konuştu. 

Bosna Hersek’teki 
Göçmenlere
5 Tır Dolusu 
Yardım
AVRUPA’YA geçmeye çalışan ve 
burada mağdur olan göçmenlerin 
bulunduğu Bosna Hersek’in Bi-
hac bölgesine yardım faaliyetlerini 
sürdüren Türk Kızılay, battaniye, 
kışlık giyim ve gıda malzeme-
si dolu 5 tırı Düzce’den bölgeye 
gönderdi. Düzce’deki Türk Kızılay 
Batı Karadeniz Bölge Afet Yöne-
tim Merkezi’nde hazırlık işlemleri 
yapılan 5 tıra, toplam 108 çadır, 3 
bin battaniye, gıda ve kışlık giyim 
malzemesi Türk Kızılay ekibiy-
le birlikte yola çıktı. Türk Kızılay 
Bosna Hersek Yardım Konvoyu 
Sorumlusu Hüseyin Tatar, Bosna 
Hersek Kızılhaçı’nın talebi doğ-
rultusunda Türk Kızılay olarak 
Bosna Hersek’in Bihac bölgesin-
de sıkışıp kalmış, ülkelerini savaş 
nedeniyle terk eden göçmenlerin 
kışlık ihtiyaçları için yola çıktıkla-
rını belirtti.

Günlük 18 Bin 
Ekmek İhtiyaç 
Sahiplerine 
Ulaştırılıyor

SINIR bölgesinde yaşayan vatan-
daşlarımız ile sınır ötesindeki ihti-
yaç sahipleri yönelik insani yardım 
faaliyetleri yürüten Türk Kızılay, 
Tel Abyad, Rasulayn ve Suluk’ta, 
günde 18 bin ekmeği ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırıyor. Barış Pınarı 
Operasyonu’yla terörden temizle-
nen bölgelerdeki ihtiyaç sahiple-
rine yönelik gıda, hijyen ve diğer 
yardım malzemelerini ulaştırma-
ya devam eden Türk Kızılay ekip-
leri, sağlık hizmetiyle de ihtiyaç 
sahiplerine destek oluyor. Sınır 
hattındaki vatandaşlara da des-
tek olan Kızılay, terörden kurtulan 
bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine 
de günlük 18 bin ekmek ulaştırı-
yor. Başkan Kınık da, çalışmaları-
mızı kesintisiz sürdürebilmek için 
operasyonun başından itibaren 
çalıştıklarını söyledi. 

YEMEN’DEKİ yardım çalışmaları-
nı sürdüren Türk Kızılay, ülkenin 
güneyindeki Aden ve doğusunda-
ki Marib kentindeki iç göçmenlere 
gıda yardımı yaptı. Siyasi istikrar-
sızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de 
kalıcı projeleri hayata geçiren Tük 
Kızılay, ülkedeki delegasyonu ara-
cılığıyla gıda yardımlarına da de-
vam ediyor. Açlık, kolera, çatışma 
ve hava saldırıları nedeniyle büyük 
bir insanlık dramına sahne olan 
Yemen’in Hudeyde ve Taiz kentle-
rinden geçici başkent Aden’e göç 
edenler ve yoksul ailelere yardım 
malzemesi ulaştıran Kızılay, iç 
göçmenlere de destek oldu. Türk 
Kızılay Yemen Delegasyonu Baş-
kanı Mustafa Aydın, “Yemen’in 
tüm vilayetlerinde yaraları sar-
mak için çok yönlü insani destek 
sağlamaya çalışıyoruz.” dedi. 

Kızılay’dan 
Tel Abyad’a
Mobil Klinik 
Desteği
SINIR hattında insani yardım 
çalışmalarını yürüten Kızılay, 
Tel Abyad’a mobil klinik açtı. 
Açılan mobil klinikle günlük 500 
hastaya hizmet verilecek.  İhtiyaç 
sahiplerine yönelik gıda, hijyen ve 
diğer yardım malzemelerini ulaş-
tırmaya devam eden Türk Kızılay, 
Tel Abyad’a açtığı mobil klinikle 
sağlık hizmeti de vermeye baş-
ladı. Türk Kızılay Mobil Kliniğinde 
dahiliye, radyoloji, çocuk hasta-
lıkları ve laboratuvar hizmet bi-
rimleri bulunuyor. Kızılay bir yan-
dan da terör unsurlarının zarar 
verdiği bölgenin tek hastanesinin 
de onarımın sürecini yürütüyor. 
16 uzman hekimin hizmet vere-
ceği mobil klinikle günlük 500 
hastanın testleri ve tedavisi yapı-
lacak. Mobil kliniğin yeri ise ihti-
yaç duyulabilecek noktalara göre 
değişebilecek. 

Yemenli İhtiyaç 
Sahiplerine
Gıda Desteği 
Sürüyor

Pakistan’a 
Mobil Kan 

Bağış Aracı 
Desteği

GÖNÜLLÜ kan bağışı programı uygulamasına rağmen kan 
alımları istenilen seviyede olmayan Pakistan’a bu alanda des-
tek vermek için harekete geçen Türk Kızılay, yerelde proje-
lendirdiği tam donanımlı mobil kan bağış aracını Pakistan Kı-
zılayı’na hediye etti. Pakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayında, 

Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
törende mobil kan bağışı aracını Türk Kızılay Genel Sekreteri 
Hüseyin Can teslim etti. Gönüllü kan bağışçısı sayısını artır-
mak isteyen Pakistan Kızılayı, Türk Kızılay’ın hediye ettiği mo-
bil kan bağış aracıyla daha fazla kan bağışçısına ulaşabilecek. 
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AFET VE SOSYAL YARDIMLAR

Dr. Kerem Kınık:
Depremin Sıfırıncı 
Saniyesine Hazır mıyız?
İstanbul’da 25 Ekim’de Marmara Denizi, Silivri 
açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki 
deprem vatandaşların büyük panik yaşamasına 
sebep oldu. Türk Kızılay ekiplerinin teyakkuz 
halinde olduğunu vurgulayan Genel Başkan Dr. 
Kerem Kınık, depremin 0’ıncı saniyesine ne kadar hazır 
olunduğuna dikkat çekti. 

Yaşanan depremin orta büyüklükte olduğunu dile getiren ve vatan-
daşlara “Depremin 0’ıncı saniyesine hazır mıyız?” sorusunu yö-
nelten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Afetlere etkili 
hazırlık ancak toplum ve devlet kurumlarının ortak bilinç ve sefer-

berliği ile olabilir. Lütfen afet konularını siyasi çekişmelerden uzak tutalım 
ve dürüst bir şekilde hazırlıklarımızı tamamlayalım. Bu gerçekle yaşama-
ya mecburuz.” ifadesinde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini 
ileten Kınık, depreme hazırlık konusunda kontrol edilmesi gereken temel 
maddeleri ise şöyle sıraladı: 
  
1.Afet bilinci eğitimi aldık mı? 
2.İlkyardım eğitimi aldık mı? 
3.Yaşadığımız ve çalıştığımız bina sağlam mı? 
4.Eşyalar sabitlenmiş mi? 
5.Aile afet planımız var mı? 
6.Yangın tüpümüz var mı? 
7.Deprem anında çök kapan tutunu biliyor muyuz? 
8.Tüm bu hazırlıklar için ailecek tatbikat yaptık mı? 
9.Deprem sigortamız var mı? 
10.Bize en yakın toplanma yerini biliyor muyuz? 
11.Afet ve ilkyardım çantamız var mı? 
12.GSM şebekesi gidince dünya ile iletişimimiz nasıl olacak biliyor muyuz? 
13.Elektrik ve Doğalgaz vanamız nerede ve nasıl kapatılır biliyor muyuz? 
14.Olağan üstü durumlar için maddi anlamda evde yedek akçemiz var mı? 
15.Tüm bunlara hazırsak hazır olmayanlara yardım etmek için Türk Kızılay 
gibi afet kuruluşlarına gönüllü olduk mu? 
  
AFET, ACİL DURUM VE İLK YARDIM İÇİN MOBİL UYGULAMA 
  
Olası bir depreme karşı hangi önlemlerin alınması ve sonrasında neler ya-
pılması gerektiğine dair bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanan mobil uygula-
ma ise android ve ios platformlarından indirilebilir. 
  
KIZILAY EKİPLERİ VATANDAŞLARIN YANINDA 
  
Büyük bir korkuya sebep olan İstanbul’daki deprem sonrası evlerine gir-
meyen vatandaşlara destek olmak adına bölgeye ulaşan Türk Kızılay İkram 
araçları da hizmet verdi. 

Kızılay Düzce Depremi
Şehitlerini Unutmadı
12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen ve 845 
vatandaşımızın hayatını kaybettiği Düzce Depremi 
17’nci yılında da unutulmadı. Türk Kızılayı 
tarafından düzenlenen anma etkinlikleri deprem 
gerçeğini bir kez daha hatırlattı.

Hayatını kaybeden 845 kişiyi depremin 17’nci yılında anmak için Düz-
ce Anıtpark’ta bir organizasyon düzenleyen Türk Kızılayı, deprem 
gerçeğini bir kez daha hatırlatarak, Türkiye’nin yıllar içinde aldığı 
mesafeyi de gözler önüne serdi. Düzce Valiliği ve Belediyesi’nin 

desteğiyle gerçekleştirilen, 
AFAD ve Düzce Arama Kur-
tarma Derneği’nin (DAKE) 
afet müdahale ekipleriyle 
yer aldığı etkinliğe Düz-
celiler yoğun ilgi gösterdi. 
Organizasyon çerçevesin-
de düzenlenen panelde ise 
deprem konusunda uzman 
onlarca bilim adamı konuş-
ma yaparak, deprem ger-
çeğiyle yaşamak için neler 
yapılması gerektiğini ortaya 
koydular.
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 
Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, Genel Başkan 
Yardımcıları İsmail Hakkı 
Turunç, Dr. Naci Yorulmaz, 
Genel Sekreter Av. Ayşegül Genç, Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Kopuz, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Can, Cengiz Yurdabekçi, Denetim Kurulu 
Üyeleri Cengiz Koç, Ali Dilber ve Ahmet Hizanlıoğlu ile bazı şubelerinin baş-
kan ve yöneticilerin katıldığı etkinlik gün boyu sürdü.
Kızılay’ın afet müdahale yapılanmasının yapı taşları olan ekip ve ekipman-
larını sergilendiği, ilk yardım eğitimleri ile teşhis tedavi hizmetlerinin anla-
tıldığı etkinlikte, AFAD, Düzce İtfaiye Teşkilatı ve DAKE de arama kurtarma 
faaliyetlerinde kullandıkları ekipmanları tanıtma fırsatı buldu.
Kızılay mutfağında hazırlanan yemeklerin vatandaşlara ikram edildiği et-
kinlikte 1999 Marmara ve Düzce depremlerinin bilimsel olarak ele alındığı, 
bu güne yapılan çalışmaların değerlendirildiği bir panel düzenlendi. Panele 
Türkiye’den bilim adamlarının yanı sıra Japon bilim adamları da katıldı.

İSTANBUL Anadolu Afet Yönetim Müdürlüğümüz ev sahipliğinde Tuzla İlçe 
Müftülüğüne bağlı din görevlilerine yönelik, #TürkKızılay’ın olası afetlerde 
beslenme hizmetleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilerek afet 
araç ve ekipmanlarımızın tanıtımı yapıldı. 

Din görevlilerine afet araç ve 
ekipmanlarımızın tanıtımı yapıldı

GENEL müdürümüz Dr. İbrahim Altan, @setavakfi tarafından düzenlenen ve 
Suriyeli çocuklara yönelik Türkiye’nin yaptığı çalışmaları, mevcut durum-
ları, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığı ‘Suriyeli Çocuk-
ların Yarınları’ paneline konuşmacı olarak katıldı. Panelde Kızılay’ın Suriye-
li çocukların eğitimlerine yönelik çalışmalarını anlatan Genel Müdürümüz, 
yüz yıl önce de böyle bir tecrübeyle karşılaşıldığını, buraya muhacir olarak 
gelen insanlara yönelik yardım faaliyetlerinin yürütüldüğünü ve bugün de 
aynı durumu yaşadığımızı söyledi.

Dr. İbrahim Altan ‘Suriyeli
Çocukların Yarınları’ paneline 
konuşmacı olarak katıldı
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Dr. İbrahim Altan ‘Suriyeli
Çocukların Yarınları’ paneline 
konuşmacı olarak katıldı

TOPLUM SAĞLIĞI

Türk Kızılay’ın “Kan Bağış Sistemi”
Dünyaya Örnek Oluyor

Kan hizmetleri alanında Türk halkına daha iyi hizmet ulaştırabilmek için izlenecek yol haritasının masaya 
yatırıldığı I. Uluslararası Kan Güvenliği ve Hemovijilans Kongresi Antalya’da gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 20 ülkeden kan hizmetleriyle ilgili bilimsel alanda 
çalışan akademisyenlerle birlikte 500 katılımcının yer aldığı kongrenin kök hücre oturumunda

Türkök’ün dünya markası olma yönünde ilerlediği görüşü paylaşıldı. 

Deneyimlerini, global bir değere dönüştürmeye 
gayret ettiklerini dile getiren Kınık, bunların tümü 

için akademik çalışmaya, izlenebilir sistemler 
oluşturmaya, kendi kendini geliştiren sistemleri 

kurmaya mecbur olduklarını söyledi. 

Türkiye’de kan bağışıyla ilgili olarak yasa ile yetkilendirilmiş tek kuru-
luş olan Türk Kızılay,  kanın gönüllü bağışçıdan alınması, test edil-
mesi, bileşenlerinin hazırlanması, dağıtımı süreçleriyle ilgili ulusla-
rarası bilimsel gelişmeleri de yakından takip ediyor. Bu amaçla da 

Türk Kızılay, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Alman Kızılhaçı, Hollanda Kan 
Kuruluşu Sanquin, Avrupa Kan Kuruluşları Denetleme Sistemleri ve Ulus-
lararası Hemovijilans Surveyans Ağı ve bu alanda çalışan akademisyenlerin 
bilimsel katkılarıyla ilki gerçekleştirilen Uluslararası Kan Güvenliği ve He-
movijilans Kongresi düzenlendi. Bu kongreyle kan güvenliği sistemine ek 
olarak kanın toplanmasından başlayarak alıcıya verilmesinden sonra taki-
bini de içeren tüm transfüzyon zincirini kapsayan işlemleri içeren hemoviji-
lans kavramı da sürece dahil edilmiş oldu. 
 
“2005’TE 300 BİNLERDE BAŞLAYAN KAN BAĞIŞI SAYISI BUGÜN 
3 MİLYONA ULAŞTI” 
 
Kök hücre tedavilerinde yenilikler, Plazma tedarik yönetimi, kan bağışçı-
ları ve bağış, kan bankacılığında kalite yönetimi gibi başlıkların ele alındığı 
kongrede Türk Kızılay’ın güvenli kan temini programının çıtasının her za-
man yukarıya çıkararak devam ettiğini söyleyen Türk Kızılay Genel Başkanı 
Dr. Kerem Kınık, “O yıllarda radyolarda kan anonsları duyardık. İnsanlar 
kendi hastaları için kan vermeye koştururlardı. Artık bu manzaralar kal-
madı. Bugün Kızılay, Türkiye’nin 300 noktasında vatandaşlarımızın her gün 
bilinçli ve gönüllü bağışlarıyla aldığı o kanlarını Eritrosit, Trombosit ve Plaz-
maya ayrıştırıyor. Türkiye’nin yaklaşık 1300 hastanesine her gün teslimatını 
gerçekleştiriyor. Olağanüstü şartlar afetler gibi durumlar için de stokları-
mız hazırlıklarımız var. Dolayısıyla 2005’te 300 binlerde başlayan kan bağışı 
sayısı bugün 3 milyona ulaştı. Bu gerçekten büyük bir başarı. Sadece kan 
bağışı değil Türkök’le kök hücre bağışı noktasında da Sağlık Bakanlığımız-
la birlikte çok başarılı bir program uygulanıyor. Türkök, kök hücre bekle-
yen hastalarımızın bu ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılmıştı. Bugün 
hamdolsun 650 bini aşkın donörümüz sisteme kayıtlı. 300 bin donörümü-
zün doku tiplemeleri yapılarak uluslararası büyük ağa bildirimi yapıldı. 5000 
civarında eşleşme ve 1500’ü aşkın nakil gerçekleştirildi. Dolayısıyla kök 
hücrede kan bağışları gibi vatandaşlarımızın gönüllü katkılarıyla devam 
ediyor.” ifadesinde bulundu. 

“TÜRKİYE MİLLİ KAN ÜRÜNÜ İLAÇLARINI ÜRETECEK” 

Başkan Kınık, Avrupa’daki plazma fraksiyonasyon enstitüleri, kan bankacı-
lığı yapan kurumlar, bu kurumları akredite eden üst yapılar, üniversiteler, 
Alman Kızılhaçı, Hollanda Kızılhaçı gibi paydaş kuruluşlar ve uluslararası 
üniversitelerden, kongreye gelen akademisyenlerin tamamından Kızılay’ın 
kan alanındaki başarılarına yönelik övgüler aldıklarını belirtti. 
Plazma fraksiyonasyon ürünlerinin üretilmesi için uluslararası sisteme en-
tegre edilen endüstri standartlarında yeni bir modelin hayata geçirilmesi 
için planlama yapıldığını söyleyen Kınık, “Fabrikanın kuruluşu ve işletilme-
si aşamaları Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu, Türk Kızılay ve özel sektörle birlikte yürütülecek. Biz plazmanın 
tedarik edilmesi kısmını yürüteceğiz. Bu plazmanın ürünleşmesini ise özel 
sektör yapacak. Üretilen ürünlerin alımını Sosyal Güvenlik Kurumu üstle-
nirken, bütün bu sistemin regülasyonunu da Sağlık Bakanlığı ile Hazine 
ve Maliye Bakanlığı yürütecek. Fabrika için yapılan bir ihale var. Bu ihale 
çerçevesinde protokoller imzalandı. Bu çerçevede fabrikanın yapılması için 
Silivri’de 150 dönümlük bir arazi tahsis edildi. Kızılay’ın üzerine düşen vazi-
fe ise Avrupa kıstaslarının onaylayacağı bir kalite sürecinden sonra projenin 
ihtiyaç duyacağı hammaddeyi sağlamak. Daha sonrada ülkemiz inşallah 
milli ilacımızı üretmiş olacak.” diye konuştu.
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ÖRNEK UYGULAMALAR

Türk Kızılay’ın, Antalya’da düzenlediği
Kızılay Dostları Gecesi’nde

hayırseverlerden büyük destek geldi.
Geliri ihtiyaç sahipleri için kullanılmak

üzere satışa çıkarılan Hilal-i Ahmer
Koleksiyonu’na yoğun ilgi gösterilen

gecenin onur konuğu Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu’ydu.

İş İnsanlarından
Kızılay’a Büyük
Destek

Dünyanın farklı coğrafyalarında ve Türkiye’deki insani yardım çalış-
malarıyla adından söz ettiren Türk Kızılay’ın, Antalya’da düzenledi-
ği Kızılay Dostları Gecesi’nde hayırseverlerden büyük destek geldi. 
Geliri ihtiyaç sahipleri için kullanılmak üzere satışa çıkarılan Hi-

lal-i Ahmer Koleksiyonu’na yoğun ilgi gösterilen gecede onur konuğu ise 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. 
Kızılay Dostları Antalya’da düzenlenen bir programla bir araya geldi. Genel 
Başkan Dr. Kerem Kınık ile Antalya Şubesi Başkanı Esra Özkoç’un ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen Kızılay Dostları Gecesi, Şube Başkanı Özkoç’un 
açılış konuşmasıyla başladı. Sonrasında Genel Başkan Kınık da Türk Kızı-
lay’ın ihtiyaç sahiplerine yönelik örnek yardım uygulamalarını anlattı. Ge-
ce’de sergilenen ve satışa çıkarılan Türk Kızılay’ın kuruluş yıldönümüne 
özel olarak birçok sanatçı ve ünlü isim tarafından tasarlanan Hilal-i Ah-
mer Koleksiyonu da hayırseverlerin cömertliğiyle yoğun ilgi gördü.
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İş İnsanlarından
Kızılay’a Büyük
Destek

ÖRNEK UYGULAMALAR

Türk Kızılay’ın bayrağının da dünyanın
her yerinde dalgalandığını vurgulan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise,
“151 yıldır milletimizin merhamet eli
olan Türk Kızılay, Girişimci ve İnsani
Dış Politikamızın yumuşak gücünün
en önemli parçasıdır.

“KIZILAY DOSTLARININ BAĞIŞLARINI 28 MİLYON İHTİYAÇ 
SAHİBİNE ULAŞTIRDIK”
 
Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerini anlatan Genel Başkan Kı-
nık, “Geçtiğimiz yıl Kızılay Dostlarının bağışlarını 28 milyon ihtiyaç sahibine 
ulaştırdık. Her gün 9.000 ünite kan toplayıp 1.500 hastaneye ulaştırmak 
zorundayız. Kan otobüsü projemizle daha çok kan bağışı alacak ve kök 
hücre bağışı bekleyen çocuklarımıza ulaşacağız. Afetzedeler için hazır-
ladığımız Mobil Aşevleri’yle sıcak yemeği istediğimiz yerde hazırlıyoruz. 
Toplumun dışında kalan insanları rehabilite etmek için toplum merkezleri 
kurduk. Bakıma ihtiyaç duyan yaşlılarımız için ilk etapta dört proje hayata 
geçireceğiz. Mobil Çocuk Dostu Alanlarımız’la imkânlardan uzakta olan 
çocuklarımızın yanlarına giderek onları mutlu ediyoruz. Tüm projelerimizi 
arttırmak ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için de hayırseverlerimi-
zin desteğini bekliyoruz.” ifadesinde bulundu.
Konukların 2868’e SMS atarak Kızılay’a bağış yapmalarını da rica eden 
Genel Başkan Kınık “Damlaya damlaya göl oluyor, nehir oluyor, okyanus 
oluyor.” dedi. Bu çağrıya destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
da BAĞIŞ yazıp 2868’e SMS atarak Kızılay’a 10 TL bağış yaptı.
 
“SAHADAKİ EN BÜYÜK ORTAĞIMIZ TÜRK KIZILAY”

Türk Kızılay’ın bayrağının dünyanın her yerinde dalgalandığını vurgulan 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise,  “151 yıldır milletimizin merhamet 
eli olan Kızılay’ın Antalya’daki Kızılay Dostları Gecesi’nde yardımsever 
hemşerilerimizle bir araya geldik. Kızılay, Girişimci ve İnsani Dış Politi-
kamızın yumuşak gücünün en önemli parçasıdır.  151 yıl önce ecdadımız 
Hilal-i Ahmer demiş. Çanakkale Cephesi’nde, Kırım Savaşı’nda kahraman 
ecdadımızın yanında olmuş. Cumhuriyet’le birlikte Türk Kızılay demişiz 
ve bugün hala güçlü toplum için Türk halkının yanında. Sahada ve masa-
da güçlü diplomasi dedik. Bunu girişimci ve insani dış politika anlayışı ile 
destekledik. Biz biliyoruz ki insani dış politika olmadan girişimci dış poli-
tika anlamsızdır. Ve bugün sahadaki en büyük ortağımız Türk Kızılay. Hem 
sahada yaptıklarımız hem de harcadığımız miktar, proje bakımından da 
dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama en cömert ülkesiyiz.” diye konuştu.
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GENÇ KIZILAY Çankırı Yerel Çocuk
Festivali Düzenlendi
TÜRK Kızılay’ın iyilik yolunda gerçekleştirdiği faaliyetleri geniş kesim-
lere duyurmak; genç yaşlı, erkek kadın binlerce insana anlatmak ve 

yeni gönüllüler kazanmak için dur-
maksızın çalışan Teşkilatımız, Çankı-
rı İsmet İnönü Ortaokulunda yerel bir
çocuk festivali organize etti. Genç Kı-
zılay Çankırı Teşkilatımız da Çankırı 
Şubemizin desteği ve yerel yönetim-
lerle gerçekleştirdiği iş birliği neti-
cesinde Çankırı genelinde toplumun 
her kesimine dokunmayı başardı. 
Gün boyu süren etkinliklerde palyaço 
gösterileri, baskı ve boya atölyeleri, 
Kızılaycılık eğitimleri ile çeşitli oyun 
ve yarışmalar düzenlendi.

Muhtemel büyük afetlerde, afetzedelere ilk müdahalenin yardım ekip-
lerinden değil çevrede bulunan eğitilmiş kişilerden geleceğinden ha-
reket eden Kızılay, gençlere yönelik verdiği temel ilk yardım eğitim-
leri ve afetlerden korunma bilinci eğitimlerine hız verdi. Türk Kızılay 

bünyesindeki Genç Kızılay’ın Akran Eğitimi Projesi kapsamında eğitilen gönül-
lü eğiticilerle 8 ayda 15 bin gence temel ilkyardım bilgisi ve afetlerden korunma 
bilinci gibi eğitimler verildi.
 
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİ KENDİ ARKADAŞLARI EĞİTECEK
 
Afetlere hazır bir toplum oluşturulması stratejisinden hareketle daha önce 
eğitici eğitimi verdiği gençler ile yaklaşık 15 bin kişiyi eğiten Kızılay, afet riski 
yüksek bölgelerden oluşturduğu gönüllüler için yeni bir eğitici eğitimine start 
verdi. Gönüllü İlişkileri Yönetimi Direktörlüğü organizasyonunda, Eğitim Yö-
netimi Direktörlüğü uzmanlarından 4 gün süreyle Eğitici Eğitimi alacak olan 
gençler, “Akran Eğitimi’ projesi kapsamında kendi bölgelerinde üniversiteler 
başta olmak üzere gençlerin teşkilatlandığı her yerde akranlarını eğitecek. 
Akran eğitiminin ilkini yaklaşık 8 ay önce gerçekleştirdiklerini belirten Genç Kı-
zılay Eğitim Birimi Başkanı Caner Erdener, “Dört gün sürecek eğitimlerimizin 
sonucunda 63 ilde 161 gencimiz yetişmiş olacak. Bu eğitmenlerimiz gittikleri 
yerlerde il teşkilatlarına, Genç Kızılay bünyesindeki gönüllülere ve başta üni-
versiteler olmak üzere çevresinde bulabildiği 18-25 yaş arasındaki gençlere 
eğitimler verecek. Bu yıl 100 bin kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu eği-
timler sonucunda ulaşmak istediğimiz asıl hedef her evde bir Kızılaycı olması. 
Her evde afetlere hazırlığı, ilkyardımı ve Kızılay, Kızılhaç hareketini bilen bir ki-
şinin bulunması, o ailenin bu eğitimlerin hepsine hakim olması demek.” dedi. 
Erdener, Genç Kızılay olarak afetler karşısında toplumun direncini artırmaya 
çalıştıklarını belirtti.

İyilik Ajandam Ispatra Eğridir’de 
Öğrencilere Ulaştı
TÜRK Kızılay, öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla ha-
zırladığı İyilik Ajandam adlı eğitici ajandaları okullarda dağıtmaya de-
vam ediyor.  Yıl boyu yaklaşık 15 bin öğrenciye ışık olan İyilik Ajandam 

bu kez Isparta Eğirdir Süleyman Demi-
rel İlkokulu öğrencilerine ulaştı. İyilik 
Ajandam, “Yaşlı kişileri evinde ziyaret et, 
yalan söylemeyeceğine dair kendine söz 
ver, İlk yardım ve afet anında ne yapaca-
ğını araştır, okul panosu için israfın ön-
lenmesi ve geri dönüşümle ilgili içerik-
ler üret, küs olduğun biriyle barış, hata 
yaptığında özür dile, ailene ev işlerinde 
yardım et.” gibi tavsiyeler yer alıyor.

GENÇ KIZILAY

Ülke Genelinde
Geleceğe Nefes Olduk

Ağaç ve orman sevgisinin artması ve gelecek nesillere daha yaşa-
nabilir bir Türkiye bırakma arzusuyla başlatılan projede, Genç Kı-
zılay olarak en görünür teşkilat olmanın haklı gururunu yaşadık. 
Türkiye’nin tüm şehirlerindeki gönüllülerimiz, belirlenen alanla-

rında fidan dikimi gerçekleştirerek, bu iyilik hareketinin bir parçası oldu. 
Geleceğe Nefes projesinde 11 milyon fidanlık hedefi aşılarak yaklaşık 14 
milyon fidan dikildi. Dünyada ormanlar azalırken ülkemizde ormanların 
artmasına katkı sağlayan projeyle yarınlarımızın daha nefes alınabilir hale 
gelmesi hedeflendi. 

Türk Kızılay Afetlere Karşı
Gençlerden Ordu Kuruyor

Ülke genelinde ilkyardım bilgisi ve afetlerden korunma bilinci gibi eğitimler veren Kızılay, afet riski yüksek 
bölgelerden gelen gençleri eğitimci olarak eğitiyor. Gençler aldıkları eğitimleri üniversitelerinde 

akranlarına aktaracak.
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81 İlimizde
İyiliğe Yürüdük
29 EKİM  - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası müna-
sebetiyle Kızılay’ın faaliyetlerini daha geniş çevrelerde duyurabilmek 
ve farkındalık oluşturmak adına 81 ilimizde İyilik Yürüyüşleri gerçek-
leştirdik. Genç Kızılay olarak Türk 
Kızılayımızın halkımız nezdinde 
daha görünür olması, faaliyetle-
rinin tüm çevrelerce bilinmesi ve 
Kızılaycılık bilincinin oluşturul-
ması için yıl boyu düzenlediğimiz 
etkinliklere ek olarak ülkemizin 
her şehrindeki İl, Üniversite ve İlçe 
Teşkilatlarımızla birlikte kortejler 
halinde İyilik Yürüyüşlerine 50 binin 
üzerinde gönüllümüz katıldı.

Kızılay Haftası Sokağımızda Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nu Ağırladık
GÖNÜLLÜ İlişkileri Yönetimi Direktörlüğü koordinesinde düzenlenen 
Kızılay Haftası Sokağı’na Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun 
yanı sıra Kerem Tunçeri, Hüseyin Beşok, Ömer Onan, Haluk Yıldırım,
Yasemin Horasan ve TBF yönetim 
kurulu üyeleri katıldı. Genç Kızılay 
Ankara Teşkilatımıza mensup 150 
gönüllümüzün de sahada yer aldığı 
etkinlik, iyilik adına unutulmayacak 
anlara sahne oldu. Türkiye Basket-
bol Federasyonu Başkanı Hidayet 
Türkoğlu, “Türk Kızılay’ın ayrım gö-
zetmeden hayata geçirdiği gönüllü 
hizmetlere basketbol ailesi olarak 
katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Kızılay Haftası’nı Tüm Şehirlerde 
Gönüllülerimizle Birlikte Kutluyoruz
29 EKİM – 4 Kasım Kızılay Haftası’nı Gönüllü İlişkileri Direktörlüğü 
koordinesinde, Türkiye’nin tüm şehirlerindeki Genç Kızılay Teşkilatı ve 
binlerce gönüllümüzün katılımıyla 
yüzlerce ilköğretim, ortaokul, lise 
ve üniversitede gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklerle kutladık. İlk ve orta 
dereceli okullar için tasarlattığımız 
afişlerle “Görevimiz İyilik” ve “İyilik 
Sensiz Olmaz” temaları üzerinden 
öğrencilerle Kızılay Haftası’nı iyilik 
merkezli bir hafta olarak geçirerek, 
hayatlarının geri kalan kısmını gü-
zel bir temel üzerinde inşa etttik.

GENÇ KIZILAY

Lösemili Çocukları
Yalnız Bırakmadık

Gençlik ve Spor Bakanı 
Tarafından Ağırlandık

Lösemili Çocuklar Haftası’nda, lösemili çocuklar ve 
aileleriyle dayanışma için çeşitli etkinlikler düzenledik. 

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Genç Kızılay Gönüllüleri, şehirlerin 
merkezlerinde, üniversitelerde, hastanelerde, anaokullarında, ilk 
ve orta dereceli okullarda lösemi hakkında bilgilendirmeler yapıp, 
farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. Hastanelerin onkoloji servis-

lerinde yatmakta olan lösemi hastası çocukları ziyaret eden gönüllüleri-
miz, çocukların karşısına palyaço kostümleriyle çıktı. Çocuklarla oyunlar 
oynayan gönüllülerimiz, yanlarında götürdükleri hediyelerle lösemili ço-
cukların mutlu bir gün geçirmelerini sağladı. Çocukların aileleriyle de gö-
rüşen gönüllülerimiz, güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Genç Kızılay 
Gönüllüleri şehirlerin meydanlarında maskeler dağıtarak lösemi hakkında 
bilgilendirmeler yaptı. Lösemi değil, iyilik bulaşır sloganıyla gerçekleştiri-
len etkinliklerle lösemili çocukların sesinin daha fazla duyulmasına yar-
dımcı olmaya çalışıldı. 

Hayatımızda önemli bir yer işgal eden sosyal medyanın gençler üze-
rindeki iletişim kanallarını yüz yüze olmaktan çıkartıp, sanal bir 
ortama dönüşmesini bir nebze olsun önlemeyi ve gençlerin sportif,
sosyal ve kültürel faaliyetlerle bir araya gelmelerini hedefleyen 

“Sosyal Medyadan Sosyal Meydana” projesine verdiğimiz destek Gençlik ve
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından da takdirle kar-
şılandı. Türk Kızılay Gönüllü İlişkileri Yönetimi Direktörü Nurdal Durmuş,
Genç Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Yılmaz, Genç Kızılay Ankara 
Başkanı Hilal Elif Önder ve gönüllülerimizle birlikte Bakan beyin davetine
katıldık. Türk Kızılay’ın gençlik faaliyetleri hakkında bilgi verdiğimiz görüş-
mede, GSB ile yapılan iş birliklerini de değerlendirdik.

Vodafone İstanbul Maratonu’nda  
Gönüllülerimizle Birlikte Koştuk
DÜNYANIN kıtalararası koşulan tek maratonu olan İstanbul Marato-
nu’nun bu halk koşusu ayağına katılarak, Asya’dan Avrupa’ya gönül-
lülerimizle birlikte koştuk. Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün
Anadolu Yakası ayağından start aldı. Genç Kızılay İstanbul İl ve İlçe 
Teşkilatlarımıza bağlı gönüllüle-
rimizin katılım gösterdiği organi-
zasyonda yaklaşık 150 bin spor-
severle birlikte iyilik için Asya’dan 
Avrupa’ya geçtik. Etabın bir kısmı-
nı birlikte koştuğumuz Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’na Genç Kızılay İstanbul 
çalışmalarımız hakkında bilgilen-
dirmelerde bulunduk.
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Osmangazi Şubesi 
Gönüllüleri

Yükleri 
Hafifletti

Toplumda unutulan bazı değerleri hatırlatmayı ve 
farkındalık oluşturmayı hedefleyen Türk Kızılay 
Osmangazi Şubesi, sosyal sorumluluk projesi 
‘Kızılay Pazarda’ ile yaşlı ve engellilerimizin pazar 
çantalarını evlerine kadar taşıyarak insanların 
gönlüne dokundu.

ŞUBELERİMİZ

Türk Kızılay Osmangazi Şubesi ile Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, pilot okul olarak belir-
lenen BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi ve Mihraplı Abdülkadir 
Can Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, semt pazarlarında yaşlı 

ve engellilerin pazar çantalarını taşıyarak onlara yardımcı oldu. Projeyi ha-
yata geçiren Türk Kızılay Osmangazi Şubesi Başkanı Halil Atalay, Osman-
gazi İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Mustafa Sayın, BTSO Hüseyin Sungur 
Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet İnan, öğretmen ve öğrenciler ile birlikte 
Çarşamba Pazar Alanındaki etkinliğe katıldı. 
 
“KARDEŞLİK RUHUNUN VE İYİLİĞİN GELİŞMESİ 
NOKTASINDA ÖNEMLİ BİR PROJE” 
 
Etkinliğin gençlerde iyilik yapma ve bunu yayma anlamında bir bilinç oluş-
turacağını dile getiren Osmangazi Şubesi Başkanı Halil Atalay, “İlçemizde 
2 pilot okul tespit edildi. Bu okullardaki öğrenciler, Dikkaldırım ve Çar-
şamba mahallelerinde kurulan pazarlarda, yaşlı ve engellilerimizin pazar 
çantalarını evlerine kadar taşıdılar. Kardeşlik ruhunun ve iyiliğin gelişmesi 
noktasında önemli bir proje. Böylece hem Kızılay’ın varlığını hissettireceğiz 
hem de bir farkındalık oluşturacağız.” diye konuştu. 
 
“EVDE EVLAT, OKULDA ÖĞRENCİ, SOSYAL 
HAYATTA DA VATANDAŞ” 
 
Osmangazi İlçe Milli eğitim Şube Müdürü Mustafa Sayın da, “Bireye görev 
ve sorumluluğunu ortaya koyma adına anlamlı bir proje. Evde evlat, okulda 
öğrenci, sosyal hayatta da vatandaş bilincini ortaya çıkaran bir farkındalık 
projesi. Öğrencilerimiz ve yaşlılarımız çok memnun. İnşallah diğer pazar-
lara da taşıyarak bu projeyi büyütürüz” diye konuştu. Her seferinde farklı 
öğrencilerin katıldığı etkinlik sonrası, öğrencilere de kitap hediye ediliyor. 

Sevgili Kızılay Ailem, 

K
ökleri 151 yıl önceye uzanan merhamet çınarı Kızı-
lay’ımız kolları ve gövdesiyle bugün de, yardım bek-
leyen ihtiyaç sahiplerine kol kanat germeye ilk günkü 
heyecanla devam ediyor.

“Emrolunduğun gibi dost doğru ol” ilahi ilke doğrultusunda 
mağdurların ıstırabını dindirmede insan odaklı olarak ayırım 
yapmadan şube ve temsilcilikleri ile zorlukları kolaylaştırmak 
için var olmuş bir kurumdur.
Bugün de Genel Başkanımız Dr. Kerem KINIK’ın ifadesi ile 
‘’İyilik hareketinin günümüzde Amiral gemisinin kaptanları 
‘’olarak sizlerle bu güzel hareketi çok daha ilerilere götüreceği-
mize ve yeni yeni başarılara imzalar atacağımıza hiç kuşkumuz 
yok. İşte bu faaliyetlerin Anadolu’ya yayılması en önemli organ-
larımız olan siz şube ve temsilciliklerimiz ile olacaktır.
Gerçekleştirdiğimiz güzel faaliyetlerimizi önce birbirimize ora-
dan da kendi bölgemizde oluşturacağımız Kızılay gönüllüle-
rimiz ile toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak için aylık bir 
gazetenin önemli olduğuna inanarak yayınlamaya başladığımız 
KIZILAY POSTASI’nın ilk sayı ile yanınızdayız. Çalışmalarımı-
za heyecan ve aksiyon katacağına inandığımız bu ilk sayı hepi-
mize hayırlı olsun.
Kızılay Postası aracılığı ile 13 ülkedeki delegasyonlarımızdaki 
tüm faaliyetlerimiz, Şube ve temsilciliklerimiz, gençlik ve ha-
nım kollarımızın bilmediğimiz ama sizlerin bildiğiniz ve seve-
rek yaptığınız o güzel faaliyetler daha geniş kesimlere duyurul-
muş olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın ki;  Kızılay Postası kalpleri 
iyilik için atan herkese bir mektup olacaktır. 
Genel Başkanımız Dr. Kerem KINIK’ın uluslararası Kızılay-Kı-
zılhaç Dernekleri Federasyonu Başkan yardımcısı ünvanıyla 
gerçekleştirdiği Bosna Hersek ziyaretini, Arnavutluk’ta yaşa-
nan depreme ulaşmadaki öncü çabalarımız ve başarılarımızı, 
komşumuz Suriye’de devam eden yangındaki yardım faaliyet 
alanlarımızı, ülke içinde Kızılay kurumu olarak başta Milli 
ödevlerimiz güvenli kan temini, beslenmenin ana çözüm ortağı 
olmamızı vb. birçok sorumluluklarımızı KIZILAY POSTASI ara-
cılığı sizlerin destekleri ile okuyucularımıza ulaştırıp halkımızı 
bilgilendirmiş olacağız.
Sonuç olarak; Kızılay Postası sadece derneğimizin faaliyetleri-
ni duyurmayı amaçlamıyor. Aynı zamanda milletimizin özünde 
var olan iyilik duygusunun emin ellerde nasıl bir gönüllülük 
hareketine dönüşebileceğini gösteriyor. Böylece Kızılay Postası 
sayfalarımızdaki her haber biz Kızılay Ailesine görevlerimizi bir 
kez daha hatırlatmış oluyor.

KIZILAY POSTASI Kızılay Ailemize ve Gönüllülerimize ha-
yırlı olsun.

Hüseyin Can
Genel Sekreter
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Kızılay Haftası kapsamında ilk yardım eğitimi organizasyonları ile kan bağışı etkinlikleri de düzenlendi. 
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler sayesinde Kızılay’ın çalışmaları 

bir kez daha toplumun tüm kesimlerine anlatılma fırsatı doğdu.

Kızılay’ın Türkiye genelindeki şubeleri tarafından çeşitli etkin-
liklerle kutlanan Kızılay Haftası’nda, Kızılay’ın kuruluş amacı 
ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri özellikle öğrencilere, 
gençlere ve kamuoyuna anlatılarak, Kızılay’a ve faaliyetlerine 

yönelik farkındalık oluşturuluyor. Toplum Merkezleri ve Çocuk Dostu 
Alanlarda da kutlanan Kızılay Haftası, ülkemizdeki misafirlerinde ayı-
nı duyguyu yaşamalarını sağlıyor. 
Kızılay Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyen Kızılay şu-
beleri, okul ziyaretleri gerçekleştirerek öğrencilere Kızılay’ın kuru-
luşu ve neler yaptığına dair bilgiler verdi. Şubelerin organize ettiği 
etkinliklerde Kızılay çalışmalarını öğrenen öğrenciler, zihinlerinde 
oluşan Kızılay’ı resimlerle de görsel hale getiriyor. Bu kapsamda Kı-
zılay’ı, kompozisyon ve şiirlerle anlatan öğrencilerin çalışmaları göz 
doldurdu. Kızılay Haftası kapsamında ilk yardım eğitimi organizas-
yonları ile kan bağışı etkinlikleri de düzenlendi. Vatandaşların yoğun 
ilgi gösterdiği etkinlikler sayesinde Kızılay’ın çalışmaları bir kez daha 
toplumun tüm kesimlerine anlatıldı.. 

Emine Nineye 
İzmir Şubesi

Şefkat Elini 
Uzattı

İzmir’in Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde 
20 yıldır harabe görünümündeki evde, iş 
oldukça inşaatlarda çalışan oğlu ile yaşam 
mücadelesi veren Emine Bertil’e Türk Kızılay İzmir 
Şubesi şefkat elini uzattı. 

ŞUBELERİMİZ

İhtiyaç sahiplerine desteğini sürdüren Türk Kızılay İzmir Şubesi, kulak-
ları duymayan ve işitme cihazını fareler kemiren Emine nineye işitme 
cihazı aldı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz 
Polikliniği’nde muayene edilen Emine ninenin kulağına yeni cihazı ta-

kıldı. Yeni işitme cihazıyla uzun süreden sonra oğlunun sesini duyabilen 
Emine nine, hayırseverler Zehra Tatış ve Gamze Tutlu’nun desteğiyle yine 
aynı mahallede yeni bir eve ve eşyalara kavuştu. Evin elektrik, boyama ve 
ilaçlama ihtiyaçlarını karşılayan İzmir Şubesi, üç aylık kirasını da ödedi. 
 
“BEN HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR EVDE KALMADIM” 
 
İşitme cihazıyla dört yıldır duymayan kulaklarının duymasına sevindiğini 
belirten Emine nine, “Ben hayatım boyunca böyle bir evde kalmadım. Artık 
daha rahatım. İşitme cihazım da yenilendi. Duymayınca derdimi de anlata-
mıyordum. Çok mutluyum” dedi. 
 
“BAĞIŞÇILARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM” 
 
Kızılay’ın kuruluş amacı yardım etmek olduğunu dile getiren Türk Kızılay 
İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış da, “Emine nine, çok zor şartlarda 
hayatını sürdürmeye çalışıyordu. Oğluyla beraber yaşıyor. Aynı zamanda 
sağlık problemleri de var. Ciddi anlamda işitme kaybı söz konusu. Söyle-
nenleri duyamıyor. Bu da onun günlük hayatını sürdürmesini engelliyor. 
Bağışçılarımızın bize ulaştırdığı halı, televizyon gibi ev eşyalarını temin et-
tik. Aynı zamanda sağlık taramasını yaptırdık. Hastane ve bağışçılarımızın 
desteği ile kendisine bir kulaklık temin ettik. Kulaklık da kendisine takıldı. 
Bizleri duyabiliyor. Bu yardımı yapmamızı sağlayan değerli bağışçılarımıza 
da çok teşekkür ediyorum.” ifadesinde bulundu. 

Şubelerimiz Türkiye’nin her tarafında
“Kızılay Haftası” Coşkusunu Yaşattı
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Urla Temsilciliği’nden

Sünnet
Şöleni

Türk Kızılay Urla Temsilciliği ile Urla 
Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin çocukları 
için düzenlediği Sünnet Şöleni’nin 
dokuzuncusunu gerçekleştirdi. 

Siirt Şubesi’nden

Öğrencilere 
Giyim Desteği

Türk Kızılay Siirt Şubesi ve Mektebim 
Okulları’nın işbirliğiyle Siirt’te bulunan 4 bin 
öğrenciye giyim malzemeleri hediye edildi. Siirt’te 
bulunan 4 bin öğrenci için hazırlanan yaklaşık 17 
bin parça giyim malzemesi öğrencilere ulaştırıldı. 
Hediyelerini alan öğrenciler Kızılay’a ve Mektebim 
Okulları’na teşekkürlerini ifade ettiler.

ŞUBELERİMİZ

Urla Belediyesi Başkanı Burak Oğuz ve Türk Kızılay Urla Koordina-
törü Nurgül Saltık’ın ev sahiplinde gerçekleştirilen Sünnet Şöleni, 
Urla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen konserle devam etti. 
Urlalılar ile 16 sünnet çocuğunun konserle eğlendiği şölene Kızı-

lay şube başkanları ve ilçe protokolü de katıldı. Konserin ardından sünnet 
çocuklarına kına yakıldı. Kına sonrası çocuklara altın ve saat hediyeleri 
takıldı. Sünnet Şöleni’nde konuşan Urla Belediyesi Başkanı Burak Oğuz, 
“Böyle bir çalışmanın içerisinde yer alan, elini taşın altına koyan herkese 
çok teşekkür ederim. Çocuklarımızın sağ salim askere gidip gelmeleri-
ni, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmalarını dilerim.” dedi. Türk Kızılay 
Urla Koordinatörü Nurgül Saltık da, “Böyle bir geleneği devam ettirebilme-
nin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, gönüllere uzanan bir çalışma. Başta Urla 
Belediye Başkanımız Burak Oğuz 
olmak üzere destek veren bağışçı-
larımıza ve emeği geçen herkese 
çok teşekkür ederim.” diye konuş-
tu. Şölende Mikrop Hikmet, Kara-
miki Halil, DJ Yılmaz, Melis Fırat, 
Nazmi Özbora, Atacan Ozan, Pelin 
Kadıoğlu ve Mustafa Kandak Ur-
lalılara keyif dolu saatler yaşat-
tı. Daha sonra Belediye Başkanı 
Oğuz ve Türk Kızılay Urla Koor-
dinatörü Saltık tarafından emeği 
geçenlere teşekkür plaketi verildi. 

Öğrencilerin yüzünün güldüğünü görmekten mutlu olduklarını söy-
leyen Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, 
“Bugün burada bir sosyal sorumluluk çerçevesinde öğrencileri-
mizi sevindirme adına buradayız. Kızılay’la birlikte yaklaşık 17 bin 

parçalık bir kıyafet dağıtımız oldu, öğrencilerimizi sevindirdiğimiz için çok 
mutluyuz, keyifliyiz benim için ayrı bir mutluluk.” dedi. 
 
“KIZILAY VE MEKTEBİM OKULLARINA TEŞEKKÜRLER” 
 
Yapılan yardımların öğrencileri mutlu ettiği kadar kendilerini de mutlu etti-
ğini belirten okul öncesi sınıf öğretmeni Merve Yıldırım, emeği geçen her-
kese teşekkür ettiğini belirtti. Yıldırım, “Okulumuz Kızılay’a 260 koli giyim 
yardımında bulundu. Kızılay da bunu okulumuza getirdi. Öğrencilerimize 
hediye etti. Kızılay ve Mektebim Okullarına çok teşekkür ederiz” diye ko-
nuştu. Öğrencilere hediyelerini veren Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Ni-
hat Altunç ile Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak’a, 
Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Milletvekili Osman Ören, Türk Kızılay Siirt Şu-
besi Yönetim Kurulu Üyeleri, Siirt Şubesi Onursal Başkanı Yener Tanık, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, Siirt İl Milli Eğitim Müdürü, Kızılay 
gönüllüleri ile okul idaresi ve öğretmenler eşlik etti. 
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ŞUBELERİMİZ

Konak Şubesi’nden

Şehit Çocuklarına Destek

Kızılay Şubeleri Kurban Konserveleriyle

Sofraları Bereketlendiriyor

Siirt Şubesi’nden
Evi Yanan
Aileye Yardım

Türk Kızılay Konak Şubesi, şehit 
çocuklarının eğitim masraflarının 
karşılanması için İzmir Otobüsçüler 
ve Umum Servis Araç İşletmecileri 
Esnaf Odası ve İzmir Şehit Aileleri 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
ile işbirliği protokolü imzaladı. 

Bu yıl da kurban kampanyasına büyük 
destek gören Kızılay, kurban konservelerinin 
ülke genelindeki dağıtımını şubeleri 
aracılığıyla yapıyor. Kurban etlerini büyük 
bir titizlikle konserve haline getiren ve 
örnek modelle kurban bereketini yıl boyu 
yaşatan Türk Kızılay, ülke genelindeki şube 
ve temsilcilikleri aracılığıyla dağıttığı kurban 
konserveleriyle ihtiyaç sahiplerinin sofralarını 
bereketlendiriyor. 

Siirt’te bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangınla evi yanan ve mağdur olan aileye, Türk 
Kızılay Siirt Şubesi tarafından yardım edildi. Sosyal yardımlarına aralıksız devam eden Türk Kızılay Siirt 
Şubesi, Siirt’in Algül mahallesindeki Emin Güneş’e ait evde çıkan yangın sonrasında inceleme başlattı. 
Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç ve Kızılay gönüllülerince yapılan incelemenin ardından 6 kişilik aileye 
gıda, battaniye gibi yardım malzemeleriyle destek olundu. Yangınzede aile Kızılay’a teşekkürlerini ifade etti. 

İİzmir Valiliğinde imzalanan işbirliği protokolüyle Türk 
Kızılay Konak Şubesi tarafından İzmir’de ikamet eden 
ihtiyaç sahibi şehit çocuklarına eğitim bursu verilecek 
ve aynı zamanda eğitim araç-gereç ihtiyaçları karşıla-

nacak. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araç İşletmeci-
leri Esnaf Odası da öğrencilerin okul servis taşımacılığını 
ücretsiz yapacak. Bu hizmetlerden yararlanacak öğrenci-
leri de İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği belirleye-
cek. Protokole imza atan kurumlara teşekkür eden İzmir 
Valisi Erol Ayyıldız, “Bize emanet olan şehit aileleri ve on-
ların yakınlarına olan borcumuzu ödeyemeyiz ama biz her 
zaman diyoruz ki, bize ne düşer bu konuda. Bu anlamda 
bunu bir sosyal sorumluluk değil, ferdi sorumluluk olarak 
kabul ederek yapmaya çalışıyoruz.” dedi. 
Türk Kızılay Konak Şubesi Başkanı Ömür Şanlı da imza-
lanan protokolün tüm Türkiye’ye örnek olmasını istedikle-
rini söyledi. 




