
Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında 
kutlanan Kızılay Haftası, yurt genelinde 
çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kızılay, 29 
Ekim itibarıyla eş zamanlı olarak tüm 

şube ve temsilciliklerinde 170 binden fazla 
gönüllüsüyle haftanın anlam ve önemini, 
Kızılaycılık kültürünü bu yılın teması olan 
“Gönüllülük” üzerinden anlattı. / SAYFA 03 Kızılay Bilecik 

Şubesi’nden doğa 
dostu etkinlik
Kış aylarının yaklaştığı 
bu dönemde Kızılay 
Bilecik Şubesi kadın 
gönüllüleri, yaptıkları kuş 
yuvalarını Bilecik Atatürk 
Ormanı'ndaki ağaçlara 
astılar ve sokak hayvanları 
için kaplara yem ve su 
bıraktılar. / SAYFA 11

Seydişehir 
temsilciliği hobi 
bahçesinde yılın 
ilk hasadını 
topladı / SAYFA 12

Diyarbakırlı kadın 
gönüllülerden ihtiyaç 
sahibine destek
Kızılay Diyarbakır Şubesi'nde 
40 kadın gönüllünün 
hazırladığı oyuncak ve mantı 
satışından elde edilen gelirle 
ihtiyaç sahiplerine destek 
sağlanıyor.  
/ SAYFA 16

Kızılay Butik 
Ağrı'da öğrencilere 
hizmet verecek
Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi'nde Kızılay 
Ağrı Şubesi’nin desteğiyle 
açılan Kızılay Butik, 
ihtiyaç sahibi öğrencilere 
ücretsiz kıyafet edinme 
imkânı sağlıyor. / SAYFA 11

Kızılay Muş’ta beş 
bin kişilik aşevini 
hizmete açtı
Aşevleri kapasitesini 
arttıran Kızılay, hayırsever 
iş insanı Gıyasettin 
Bingöl'ün katkılarıyla 
hazırladığı 29. aşevini 
Muş’ta hizmete açtı. 
Kızılay Gıyasettin Bingöl 
Aşevi beş bin kişiye 
hizmet verebilecek. 
/ SAYFA 06
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Kızılay Haftası 
Sokağı öğrencilere 
gönüllülüğü anlattı
Kızılay Haftası’nı yurt genelinde kutlayan 
Kızılay, Etimesgut yerleşkesinde kurulan 
Kızılay Haftası Sokağı'nda ağırladığı 

çocuklara ilk yardım ve afetlerde 
yapılması gerekenler hakkında 
bilgiler verdi. / SAYFA 04

Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler: 
“Göreve başladığımız günden bugüne en 
az 20 kişiyi intiharın kıyısından döndürdük. 
Gönüllülerimizle omuz omuza bu insanların 
hayatlarına anlam katmaya çalışıyoruz. 
/ SAYFA 08

Kızılay Haftası'nın coşkusu
tüm Türkiye’de yaşandı

Kızılay ile 
hayata döndüler

Kızılay, şube çalışanlarının motivasyonlarını 
arttırmak ve bilgi birikim düzeylerini yükseltip 
desteklemek amacıyla iki grup halinde toplam 
140 şube çalışanına Heybeliada Gençlik 
Kampı’nda “Personel Güçlendirme ve
     Motivasyon Kampı” düzenlendi.
     / SAYFA 05

Kızılay Şube çalışanları 
motivasyon kampında buluştu
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Her yıl 29 Ekim gününden itibaren yedi gün Kızılay Haftası olarak kutlanır. Bu bir 
hafta boyunca Kızılaycılar Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında Kızılaycılık ru-
hunu anlatmak için bir araya gelir. Kızılay Haftası’nın Cumhuriyet Bayramı ile aynı 
gün başlamasının ayrı bir önemi vardır. Bayrağımızı, cumhuriyetimizi Kızılay’dan 
ayrı düşünmek mümkün değildir. Kızılay’ı da onlar olmadan tarif edemeyiz. Kızılay 
153, Cumhuriyetimiz 98 yaşında. Kızılay, tarihi süreklilik içinde bayrağımız nere-
deyse yanında saf tutmaya devam ediyor. Dünyanın neresinde Kızılay varsa Türk 
bayrağı da var demektir. Nerede Türk bayrağı dalgalanıyorsa da Kızılay’ın mevcut 
ya da müstakbel görev yeri orasıdır. 

Sadece geçmişi değil geleceği de düşünmek zorundayız. Bunun için Genç Kızılay 
ve Kızılay Kadın’a özellikle önemli görevler düşüyor. Yarını inşa etmek istiyoruz. 
Kurumsal yapımızı, şubelerimizi, şirketlerimizi buna uygun şekilde tasarlıyoruz. 
Yardım dağıtmanın ötesinde, yardıma ihtiyacı olmayan bir toplum inşasına hizmet 
etmek perspektifine sahibiz. Kızılay’ı güçlü bir kurum yapmak ve gönüllülerden 
kocaman bir iyilik ordusu tesis etmek gayretindeyiz. Cumhuriyetimiz ikinci yüz yı-
lına girmeye hazırlanır veKızılay da ikinci 150 yılına başlarken, geleceğe bugünden 
hazır olma iradesini ortaya koyuyoruz. 

Sosyal etki Kızılay’ın önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmaların özünde yer ala-
cak. Şubelerimiz toplumun gücünü enerjiye dönüştüren merkezler haline gelecek. 
Cumhuriyetin 100. yılına geldiğimizde Kızılaycılar bayrağımızın yanında durmaya 
devam edecek, iyilik nöbetini tutmayı sürdüreceğiz. 

Kızılay Haftası’nda, özellikle öğrencilere ulaşıyoruz. Bulduğumuz her platformda 
temel değerlerimizi anlatmaya ve gönül kazanmaya, gönüllü kazanmaya gayret 
ediyoruz. Toplumların gerçek gücü birlikte hareket edebilmekten, dayanışmadan 
geçer. Beşikten mezara kadar iyilik düsturuyla Kızılayımızı, iyilik hareketimizi bir-
likte güçlendirmeyi sürdüreceğiz. 

İyiliği hayatın her alanına taşımak, insan onurunu ayakta tutmak, ülkemize ve bay-
rağımıza duyduğumuz derin bağlılığı gelecek kuşaklara aktarmak için yorulmadan 
çalışacağız. Kızılaycılık iyiliğin karşılığının iyilik olduğunu bilmek, kötülükleri iyi-
likle savuşturmak ülküsüdür. 

Geçmişten bugüne Kızılay’a gönül vermiş, yücelmesi için maddi manevi gayretle-
rini seferber etmiş Kızılaycıları saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Gelecek bugün 
başlıyor ve biz iyiliğin bayrağını gelecekte de dalgalandırmak için hazırız. 

En içten sevgilerimle,

Dr. KEREM KINIK
Genel Başkan

İyiliğin Geleceği 

BAŞKANDAN
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Şubelerimiz Kızılay 
Haftası'nın coşkusunu 
tüm Türkiye’de yaşattı

Kurulduğu 1868 yılından bu 
yana ayrım gözetmeksizin in-
san ızdırabını dindirmek ilke-

siyle hareket eden Kızılay, toplumsal 
dayanışma ve sosyal refahı arttır-
mak, muhtaç insanlara barınma, 
beslenme ve sağlık yardımı ulaş-
tırmak gibi görevlerin yanı sıra kan, 
afet, uluslararası yardım, göç ve 
mülteci hizmetleri, sosyal hizmet-
ler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik 
alanlarında da faaliyet gösteriyor.

KIZILAY HAFTASI’NDA 
“GÖNÜLLÜLÜK” TEMASI 
İŞLENDİ

Bu yıl Kızılay Haftası boyunca “haf-
talara, aylara, yıllara sığmayan iyilik 
için gönüllü ol” teması kapsamında 
çocuk ve gençler için renkli etkin-
likler ve bilinçlendirici faaliyetler 
düzenlendi. Şu anda Türkiye gene-
linde 170 binden fazla gönüllüsü 
bulunan Kızılay’ın Aralık 2020’de 
devreye alınan yeni gönüllü yönetim 
sistemi gonulluol.org’un tanıtılma-

sının ardından “2021 gönüllülük 
yılı” ilan edilerek yıl boyunca gönül-
lülük çalışmalarını arttıracak çeşitli 
faaliyetler ve uygulamalar hayata 
geçirildi. 2021 Gönüllülük Yılı’nda 
Kızılay Haftası’nın ana teması ise 
“gönüllülük” üzerine inşa edildi. 29 
Ekim-4 Kasım tarihleri arasında 
da Türkiye’nin 81 şehrinde Kızı-
lay’ın gençlik ve kadın teşkilatları 
pankartlar eşliğinde her il ve ilçede 
Kızılay Haftası yürüyüşü gerçekleş-
tirerek bir geleneği devam ettirdi. 
Kalabalık alanlara kurulan stantlar 
ile Kızılay’ın faaliyetleri anlatıla-
rak gönüllü kazanımı sağlanmaya 
çalışıldı. Özel fotoğraf sergileri ile 
vatandaşlar geçmişten günümüze 
Kızılay’ın anlatıldığı tarihi bir yolcu-
luğa çıkarıldı. Çevrimiçi paneller ve 
geleneksel hale gelen Kızılay So-
kağı da hafta boyunca ziyaretçile-
rini ağırladı. Kızılay’ın vazgeçilmez 
kalemlerinden olan ve Türkiye’nin 
ihtiyacını karşılamada öncü bir rol 
üstlenen kan verme hizmetlerimi-
zi tanıtmak maksadıyla kan verme 

stantları da kan bağışında bulun-
manın önemine dikkat çekerek 
vatandaşlara “Sensiz Olmaz Kan 
Dostum” çağrısını yineledi. 

ÇOCUKLAR VE GENÇLER 
KIZILAYCILIK KÜLTÜRÜ İLE 
TANIŞTIRILDI

Halkın sağduyusunu, vicdanını, 
hoşgörüsünü, şefkatini ve iyilik 
severliğini insanlığa hizmete dö-
nüştürmekten haz duymak olarak 
tanımlanan Kızılaycılık, ilke ve de-
ğerlerini ülke genelinde yaygınlaş-
tırarak yeni iyilik dervişlerini toplu-
ma kazandırmayı hedefliyor. Kızılay 
Haftası’nın vazgeçilmez kitlesi olan 
gençlerimize 81 ilde Kızılaycı olma-
nın önemi ve ’ın faaliyetleri tanıtı-
larak geleceğin gönüllüleri ve Kızı-
laycılarına bu bilinç aktarıldı. Tüm 
şubelerin sefer olduğu bu haftada 
ülke genelinde şubelerimiz ve tem-
silciliklerimiz vasıtası ile Kızılaycılık 
kültürü gönüllülük teması üzerin-
den işlendi.

HABERLER

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, 
yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kızılay, 29 Ekim itibarıyla 
eş zamanlı olarak tüm şube ve temsilciliklerinde 170 binden fazla 
gönüllüsüyle haftanın anlam ve önemini, Kızılaycılık kültürünü bu yılın 
teması olan “Gönüllülük” üzerinden anlattı.

Kızılay'dan akademik 
dünyaya katkı

Afet, halk sağlığı ve insani yardım alanlarında 
bilgi üreten, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşan 
Kızılay Akademi’nin tanıtımı İstanbul Üniver-
sitesi’nin Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Bina-
sı'nda gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında 
Kızılay Akademi’nin insana dokunan alanlar-
da fayda sağlayacağı çalışmalar anlatıldı.
Toplantıda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, "Kızılay Akademi’nin afet, halk 
sağlığı ve insani yardım alanlarında bilgi üre-
ten, bunu insanlığın hizmetine sunmayı he-
defleyen bir kuruluş olmasını arzu ediyoruz. 
Kızılay olarak kendimizi, bütün birimlerimizle 
ve sahadaki görev alanlarımızla beraber aka-
demiye bir laboratuvar olarak açıyoruz. İlgi 
duyan akademisyenler ve araştırmacılarımı-
zı, bahsetmiş olduğumuz insani yardım, afet 
ve toplum sağlığı, üç ana görev alanı ile ifade 
ettiğimiz, altında sayısız ve çok geniş görev 
alanında araştırma yapmaya sadece Kızılay'a 
değil, Kızılay aracılığıyla insani yardım sektö-
rüne insanlığa fayda üretmeye ve bilimsel ça-
lışmalar yapmaya davet ediyoruz." ifadesinde 
bulundu.
Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ise 
akademinin kuruluşunu duyurmaktan bü-
yük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Altan, 
Kızılay Akademi'nin afet, halk sağlığı, insani 
yardım alanlarında bilgi üretmek ve ürettiği 
bilgiyi insanlığın hizmetine sunmak için ku-
rulan araştırma, eğitim ve yayım platformu 
olduğuna değinerek, “Afetlere yönelik tedbir-
ler almak, zarar azaltıcı tedbirler geliştirmek, 
toplumsal dirençliliği yüksek şehirler oluş-
turmak gibi konuların ele alınması ve aksayan 
yönlerinin saptanması için akademik çalış-
malara ihtiyaç duyuyoruz. Kızılay Akademi de 
sahada görev yapan insani yardım çalışanları 
ve gönüllüleri için kılavuzlar oluşturmayı ve 
sahadan devşirdiği ve akademik çalışmalar-
dan elde ettiği malumatı tüm insani yardım 
kurum ve kuruluşları için işlevsel, uygulana-
bilir bilgi haline getirerek paylaşmayı da görev 
edinmiştir.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mah-
mut Ak da Kızılay’ın üniversitelerinden doğ-
duğunu söyleyerek şunları kaydetti: "Kızılay 
nasıl ki bu üniversiteden doğmuşsa Kızılay 
Akademi de akademinin merkezinde kendi 
gelişimini takdim etmeyi tercih etti."
Kızılay Akademi; afet, halk sağlığı ve insani 
yardım alanlarında bilgi üretiyor, ürettiği bilgiyi 
toplumla paylaşıyor. İnsani yardım konusunda 
çalışan ve gönüllülerine rehber olacak kıla-
vuzlar oluşturan Kızılay Akademi, toplumun 
afetlere hazırlıklı olması için kolay erişilebilir 
bilgilendirici materyaller hazırlıyor.
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ŞUBE HABERLERİ

Kızılay Haftası 
Sokağı öğrencilere 
gönüllülüğü anlattı

Heyecanımız desteğe dönüşsün
Değerli Kızılay ailesi;

Kızılay haftasının heyecanı ve tatlı telaşı ile başlayan Kasım ayının Kı-
zılaycılık faaliyetleri açısından dolu dolu geçmesini temenni ediyorum. 
İnsanımızın zor zamanlarında yanlarında olma bilincini kış aylarının 
yaklaştığı bu günlerde bir daha canlandırmanın, kime nasıl yardım-
cı olabileceğimize ilişkin gündemlerimizi yoğunlaştırmanın heyecanı 
içerisinde olduğunuzu bilmenin güvencini yaşıyorum.

Dünya gündemini iki yıldır meşgul eden ve çok yönlü etkilerini devam 
ettiren pandemi sürecini inşallah hep birlikte tedbirlere uyarak yavaş 
yavaş atlatacağız. Bu sürecin görünmeyen mağduriyetlerini de elbir-
liğiyle gidereceğiz. İşleri daralan ve mağduriyet yaşayan birçok insa-
nımızı Kızılay teşkilatları olarak yerinde takip ederek sıkıntılarına bir 
nebze çözüm olacak yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Kışa hazırlık 
anlamında sıkıntı yaşayanlara yine elimizi uzatacağız. Yerel imkanları 
harekete geçirerek yardım köprüleri kurmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz yıl 393 projeyle her noktada Kızılaycılık duygusunu yaşa-
tan Şenlendirme projelerinin 2022 yılı başvurularını bu ay içinde al-
mayı bekliyoruz. Tüm şubelerimizle bu konuyla ilgili yapılan eğitim 
toplantılarımız tamamlandı. Sizlerden beklentimiz bölgelerinizde yeni 
projelerle gönüllülerimizi aktif etmeniz, çocuklarımıza, gençlerimize 
yeni açılımlarla ulaşabilmek için projelerinizi hazırlayıp başvurularını-
zı tamamlamanızdır. Genel merkez olarak elimizden geleni yaparak bu 
projelere can suyu vermeye devam edeceğiz.

Kızılay Şube ve Genel Merkez entegrasyonun sağlanması, iş ve işlem-
lerimizin daha sağlıklı hale getirilebilmesi için SAP Şube Otomasyo-
nu projemizde eğitimlerimiz devam ediyor. 158 şubemiz eğitim sü-
reçlerini tamamlayarak canlıya geçiş işlemlerini tamamladılar. Kalan 
şubelerimizin eğitim süreçleri ve personeli olmayan şubelerimiz için 
istihdam süreçlerini devam ettiriyoruz. Ancak bu projenin başarıyla 
sonuçlanabilmesi için sistemin aktif olarak kullanılması öncelikli şart. 
Canlıya geçiş işlemleri tamamlanan şubelerimizden daha aktif bir kul-
lanım ve çağın imkanlarını en etkin şekilde Kızılaycılık faaliyetlerinde 
kullanmak üzere gayret bekliyoruz. 

Eğitim camiamız açısından Öğretmenler gününü, Dünya İyilik Günü 
ve Çocuk Hakları gününü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarara-
sı Mücadele gününü, Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını, Atatürk Haftasını 
içinde barındıran Kasım ayında; gündemi yakalayan ve gündemi far-
kındalık eğitimleri ile taçlandıran Kızılay ailesinin bir ferdi olmanın 
huzuruyla çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Hüseyin Can
Genel Sekreter

Önceki yıllarda da on binlerce öğ-
rencinin ziyaret ettiği Kızılay Haftası 
Sokağı’nın açılışı bu yılda büyük ilgiy-
le gerçekleşti. Kızılay’ın Ankara’daki 
Etimesgut yerleşkesinde pandemi ko-
şullarında hazırlanan Kızılay Haftası 
Sokağı’nda, TRT Çocuk kanalı karak-
terleri, sahne gösterileri, çocuk dostu 
alan mobil aracında öğrenci etkinlik-
leri, deprem simülasyon TIR’ı, sergi, 
sokak turu için mini ekspres treni, 
afet haberleşme araçları, bilgilendiri-
ci stantlar ve çocuk oyun parkuru gibi 
birçok etkinlik yer aldı. 

“İYİ OLMAYI, İYİLİK YAPMAYI 
ÖĞRETİYORUZ”

Kızılay Haftası Sokağı’nın gönüller-
de iz bıraktığını anlatan Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık, bu etkinlikle 
Kızılaycılığı ve Kızılay gönüllüsü olma-
yı, yardımlaşmayı, dayanışmayı, afet 
hizmetlerini, afetlerde neler yapıldı-
ğını, insani yardım hizmetlerini, kan 
hizmetlerini çocuklara anlattıklarını 
söyledi.
Başkan Kınık, “Tarihimizden fotoğraf-

larla, objelerle Osmanlı'dan Cumhu-
riyete 153 yıllık hikayemizi çocukla-
rımızla paylaşıyoruz. En önemlisi iyi 
olmayı, iyilik yapmayı öğretiyor, yar-
dımlaşmayı anlatmaya ve buna far-
kındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. 
Çocuklarımız ne kadar erken bu duy-
gularla tanışırsa o kadar iyi bir toplum 
oluruz. Biz de Cumhuriyet'in ilanıyla 
başlayan haftamızda bu değerleri an-
latıyoruz. Çocuklarımıza gönüllülüğü 
öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR HEM EĞLENDİ 
HEM ÖĞRENDİ

"Haftalara, aylara, yıllara sığmayan 
iyilik için gönüllü ol" teması ile dü-
zenlenen etkinlikte öğrenciler halk 
oyunu gösterileri sundu. Öğretmen-
ler enstrümanlarıyla Kızılay marşı 
ve Memleketim türküsünü seslendi-
rirken Kızılay ile ilgili konuşan küçük 
öğrenci Nida ise yüreklere dokundu. 
Kızılay gönüllüleri, Kızılay Haftası So-
kağı'nı gezen öğrencilere ilk yardım ve 
afetlerde yapılması gerekenler başta 
olmak üzere bilgiler verdi. 

Kızılay Haftası’nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler 
gerçekleştiren Kızılay, Ankara’da da Kızılay Haftası 
Sokağı’nı açtı. Kızılay’ın Etimesgut yerleşkesinde kurulan 
ve hafta boyunca ziyaretçilerini karşılayan Kızılay Haftası 
Sokağı, rengarenk faaliyetlere sahne oldu.
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Kızılay şubelerinin perso-
nellerine yönelik düzen-
lenen Personel Güçlen-

dirme ve Motivasyon Kampı, 
verilen eğitimlerle şubelere 
artı değer kattı.
Şube çalışmalarında ivme-
lerini giderek artıran ve şube 
kapasitesini genişletmekteki 
rolünü güçlendirmesi önce-
likle beklenen personellerin 
katılımı ile motivasyonlarını 
güçlendirmek ve bilgi birikim 
düzeylerini yükseltmek için 
Eylül ayında iki grup halinde 
toplam 140 Şube çalışanına 
“Personel Güçlendirme ve 
Motivasyon Kampı” düzenlen-
di. İstanbul’daki Kızılay Heybe-
liada kampındaki etkinliğe Kı-
zılay Genel Başkan Yardımcısı 
Murat Ellialtı, Genel Sekreter 
Hüseyin Can ve Genel Müdür 
Dr. İbrahim Altan da eşlik etti.
Program kapsamında perso-
nellerin motivasyonlarını art-
tırmak için hem kamp faaliyet 
programları (voleybol, masa 
tenisi, yüzme, badminton, 
ebru, langırt, bileklik örme) 
hem de Genel Merkez - Şube 
süreçleri hakkında bilgi sahi-
bi olmaları açısından Genel 
Müdürlük ilgili direktörlükleri 
tarafından Küçük Grup Çalış-
ması, Büyük Grup Çalışması, 
Seminer, Rol Oynama Anlatım 
teknikleri kullanılarak çeşit-
li konularda eğitimler verildi. 
2021 yılında Gönüllü Görevle-
ri, Portal haber / iyi uygulama 
/ proje ve SAP, ŞİBA veri giriş-
lerinde öne çıkan şubelere de 
ödülleri takdim edildi.

Şube çalışanları motivasyon ve 
güçlendirme kampında buluştu

ŞUBE HABERLERİ

Kızılay, şube çalışanlarının motivasyonlarını arttırmak ve bilgi birikim düzeylerini yükseltip 
desteklemek amacıyla iki grup halinde toplam 140 şube çalışanına Heybeliada Gençlik 
Kampı’nda “Personel Güçlendirme ve Motivasyon Kampı” düzenlendi.

Bartın, Sinop ve Kastamonu’da 
Yerel Afet Timi eğitimleri 
gerçekleştirildi.

Afet timleri 
sıfırıncı dakikaya 
hazırlanıyor

Kızılay il şubeleri liderliğinde, afetin sıfırıncı daki-
kasından itibaren yerelde hızlı ve etkin müdahale-
yi gerçekleştirebilmek için oluşturulan Şube Afet 
Timleri'ne yönelik Afete Hazırlık ve Müdahale Eği-
timi (AHM) gerçekleştiriliyor. 
Şube Hizmetleri Direktörlüğü koordinesinde Afet 
Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı ve Kızılay Aka-
demi Başkanlığı personeli tarafından 1-24 Ekim 
günleri boyunca Bartın, Kastamonu ve Sinop şu-
belerinde yüz yüze, interaktif ve bilgi-beceri düze-
yini artırmaya yönelik kapasite geliştirici bir eğitim 
programı gerçekleştirildi. Her şube için üç gün te-
orik, bir gün tatbikat olacak şekilde toplamda dört 
günlük bir eğitim programı uygulandı. 
Program içeriğine göre ilk üç gün; Kızılay Kızılhaç 
Hareketi ve Hareketin Unsurları, Afet Yönetimi ile 
İlgili Kavramlar ve Türkiye’de Görülen Afetler, Tür-
kiye Afet Yönetim Sistemi ve Kızılay’ın Rolü, Olay 
Komuta Sistemi, Afetlerde Güvenlik ve Davranış 
Kuralları, Afetlerde İhtiyaç Tespiti, Afetlerde Lojistik 
Yönetimi, Afetlerde Beslenme, Barınma ve Kamp 
Yönetimi, Afetlerde Haberleşme Sistemleri, Afet-
lerden Sonra Ortaya Çıkabilecek Çevresel Riskler, 
Psikososyal Destek, Doğada Temel Yaşama Bece-
rileri, Olumlu Eğitim Ortamı ve Etkili Sunum Tek-
nikleri başlıkları altında bilgi düzeyini arttırmak ve 
beceri kazandırmaya yönelik sunum ve etkinlikler 
düzenlendi. Eğitimin son gününde ise planlanan 
senaryo kapsamında afet tatbikatı yapıldı. Senaryo 
dahilinde ekipler tarafından insan kaynağı, araç, 
ekipman, beslenme ve barınma malzemelerinin 
tedarik, intikal, kurulum-konuşlanma ve dağıtımı 
gerçekleştirildi. Eğitim bitiminde programda yer 
alan tüm katılımcılara Katılım Belgesi verildi.

Şube kapasitesini geliştirmeye 
yönelik faaliyet kapsamında her 
şube en az bir Afetler ve Koru-
ma Bilinci Eğitmeni yetiştirme-
ye devam ediyor. Toplumun her 
kesimine afet zararlarından 
korunmak çerçevesinde gerekli 
bilinçlendirmelerin yapılmasını 
amaçlayan eğitim programları 
daha önce üç program ile çev-
rimiçi olarak gerçekleştirildi. 
Proje kapsamındaki ilk yüz yüze 
eğitim programı 12-15 Ekim 
2021 arasında dört gün süre ile 
Şube Hizmetleri Direktörlüğü 
koordinesinde Eğitim Direktör-
lüğü eğitmenleri tarafından Fa-
tih Şube Başkanlığı salonunda 
gerçekleştirildi. 
Deprem, sel, heyelan, çığ ve 
orman yangınları tehlikeleri 
öncesi, sırası ve sonrasında alı-

nacak önlemler ve güvenli dav-
ranış hareketleri olan eğitim, 
konu aktarımlarının eğitmenler 
tarafından yapılması akabinde 
etkili sunum tekniklerini içeren 
eğitmen eğitimi programları ve 
katılımcıların beşer dakikalık 
performans sunumları ile ta-
mamlandı. 
Alınan pandemi önlemleri kap-
samında katılımcı sayısı 14 kişi 
ile sınırlandırılan eğitim prog-
ramına İstanbul’un Fatih, Gün-
gören, Kağıthane, Beyoğlu, Be-
şiktaş, Kadıköy, Eyüpsultan ve 
Esenyurt şube katılımcılarının 
yanı sıra daha önce çevrimiçi 
eğitim alan Sarıyer şubesi ka-
tılımcısı misafir olarak yer aldı. 
Yüz yüze eğitim programlarına 
İstanbul ve Ankara’da devam 
edilmesi planlanıyor.  

Segment bazlı şube 
kapasite geliştirme 
projesinde son dönem 
çalışmalara başlandı
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Kızılaycı hayırsever 
Muş’a beş bin kişilik 
aşevi hediye etti
Aşevleri kapasitesini arttıran Kızılay, hayırsever iş insanı Gıyasettin Bingöl'ün 
katkılarıyla tamamladığı 29. aşevini Muş’ta hizmete açtı. Dualarla açılan Kızılay 
Gıyasettin Bingöl Aşevi’nin beş bin kişiye hizmet verebilecek kapasitesi bulunuyor. 

Kuruluşundan bu yana, savaş-
larda, savaşları izleyen göçler 
sırasında ve doğal afetlerde 

aşevi kurarak ihtiyaç sahiplerine 
sıcak yemek yardımında bulunan 
Kızılay her geçen gün kapasitesini 
arttırıyor. Kızılay, son olarak da hayır-
sever iş insanı Gıyasettin Bingöl'ün 
kentteki ihtiyaç sahibi vatandaşlar 
için yaptığı bağışla projelendirilen 5 
bin kişilik aşevinin açılışını yaptı. Muş 
kent merkezinde bulunan Kızılay Gı-
yasettin Bingöl Aşevi 4 bin metreka-
relik arazi üzerine kuruldu.

“AYNI ANDA 600 BİN 
İNSANI BESLEYEBİLECEK 
KAPASİTEMİZ VAR”

Gıyasettin Bingöl tarafından hedi-
ye edilen aşevinin Kızılay'ın sabit 
29. aşevi olduğunu kaydeden Kızılay 
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızı-
lay'a bağlı yaklaşık 33 seyyar aşevinin 
de olduğunu anlatarak, "Kızılayımızın 
bize yeni katılan bu 5 bin kişilik kapa-
sitesiyle beraber kendi hâlihazırdaki 
besleme kapasitesi yaklaşık 600 bine 
çıkıyor. Aynı şekilde sivil toplum ku-
ruluşlarımızın oluşturmuş olduğu 
Kızılay'ın şemsiyesi altında beslen-
me kümesiyle de yaklaşık 3 milyon 
insana ulaşıyor. Bizim dokunmadı-
ğımız masum bir kalp kalmamalı. 
Geride kimseyi bırakmadan, ihtiyaç 
sahibi kimseyi bırakmadan onlara 
ulaşmaya gayret ediyoruz" ifadelerini 
kullandı.

“DESTEĞİM OLDUĞU İÇİN 
MUTLUYUM”

Eğitimci ve hayırsever iş insanı Gı-
yasettin Bingöl ise açılışta yaptığı 
konuşmada, aşevinin kurulmasın-
da desteğinin olmasından duyduğu 
mutluluğu dile getirerek, “Aşevinin 
bütün hayırların başında olduğuna 
inanıyorum. Ben Muş çocuğuyum. 
Muş'un bağrından çıktım. Allah 
ömür verdikçe hemşehrilerime çok 
güzel işler yapacağıma inanıyorum” 
diye konuştu.

“DÜNYANIN HER YERİNDE 
KIZILAY VAR”

Konuşmasında Gıyasettin Bingöl'e 
teşekkür eden Muş Valisi İlker Gün-
düzöz "Fakir fukaraya sahip çıkmak 
son derece önemli. Kızılay sadece fa-
kir fukaraya değil, afet dönemlerinde 

de hiç aklımıza gelmediği noktalarda 
karşımıza çıkan ve bizim elimiz kolu-
muz olan teşkilattır. Sadece Anadolu 
topraklarında değil, aynı zamanda 
dünyanın her yerinde Hilal-i Ahmer 
var, Kızılay var” dedi.
Konuşmaların ardından engelli kız ço-
cuğuna tekerlekli araç hediye edildi. 
Dualar eşliğinde açılan ve ihtiyaç sa-
hipleri için günlük 5 bin kişi kapasiteli 
sıcak yemeğin çıkarılacağı aşevinde 
ocak başına geçen Kınık, hazırlanan 
yemekleri sefer taslarına doldurarak, 
ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Aşevinin açılış törenine Kızılay Genel 
Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın yanı sıra 
hayırsever iş insanı Gıyasettin Bingöl, 
Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Bele-
diyesi Başkan Vekili Aydın Özarslan, 
Kızılay yönetim ve denetim kurulu 
üyeleri, şube başkanları ve çok sayı-
da davetli eşlik etti.

“Sensiz Olmaz” 
diyerek Kızılay’a 
destek verdiler
Yangınlar, sel felaketleri, koronavirüs 
ile mücadele gibi yaşanan her olum-
suz durumda sahada görev yapan ve 
yaraları saran Kızılay’a ünlülerden 
büyük destek var. Türkiye’nin tanın-
mış ve saygın sanatçıları, yazarla-
rı, akademisyenleri, iş insanları ile 
olimpiyat sporcuları kamera karşı-
sına geçti ve “sensiz olmaz” diyerek 
Kızılay’a destek verdi.
Gönüllüleri ve profesyonel kadro-
suyla her türlü riske rağmen saha-
da olan ve ihtiyacı olanın yardımına 
koşan Kızılay, “Sensiz Olmaz” filmi 
ile de sanatçıları, yazarları, akade-
misyenleri, iş insanları ile olimpiyat 
sporcularını bir araya getirdi. Bu yıl 
yapılan “Sensiz Olmaz” projesine 
Hakan Altun, Irmak Arıcı, Serkan 
Çağrı, Emel Sayın, Ömür Gedik, 
Koray Avcı, Şükriye Tutkun, Bülent 
Serttaş, Hayko Cepkin, İpek Acar, 
İlyas Yalçıntaş, Suzan Kardeş, Yavuz 
Bingöl, Orhan Hakalmaz, Sinan Ak-
çıl, Azerin, Cahit Berkay, Turgay Baş-
yayla, Ferman Akgül, Sevcan Orhan, 
Aslı Tandoğan, Ali Sunal, Engin Hepi-
leri, Zuhal Olcay, Doğa Rutkay, Murat 
Serezli, Beyza Şekerci, Özge Borak, 
Cemal Hünal, Sinem Uslu, Ayşenil 
Şamlıoğlu, Deniz Barut, Ümit Meriç 
Yazan, İskender Pala, Mim Kemal 
Öke, Osman Şentürk, Ayça Turgay, 
İbrahim Taşkın, Nevzat Tarhan, Sarp 
Apak, Ebru Cündübeyoğlu, Hakan 
Yılmaz, Erkan Sever, Alp Navruz, 
Şebnem Dönmez, Tamer Karadağ-
lı, Volkan Severcan, Celil Nalçakan, 
Ahmet Saraçoğlu, Neslihan Yeldan, 
Merve Oflaz, Necmi Yapıcı, Özlem 
Türkad, Akasya Asıltürkmen, Cem 
Uçan, Süeda Çil, Sinan Albayrak, 
Ege Aydan, Ufuk Bayraktar, Ali Sofu-
oğlu, Uğur Aktaş, Merve Çoban, Bu-
senaz Çakıroğlu video mesaj gönde-
rerek destek oldu. 

“BENCE KIZILAY” SERİSİ
 
Ünlü sanatçılar Kızılay ile olan anı-
larını paylaşıyorlar. Birbirinden ilginç 
ve yer yer komik anılardan oluşan 
seri, Kızılay’ın sosyal medya hesap-
larından yayımlanmaya başladı.

Haberin 
videolarını izlemek 
için QR kodu 
okutunuz.
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Yaşadığınız coğrafya afetler açısından belirli riskleri taşıyabilir, ör-
neğin Kastamonu, Kuzey Anadolu fay hattında bulunduğu için dep-
rem riski, %65’i ormanlarla kaplı olduğu için orman ve köy yangını 
riski, sıradağlar ve dik yamaçlar olduğu için çığ riski her daim göz 
önünde bulundurulması gereken risk faktörlerindendir. Karadeniz 
Bölgesinde bulunduğu için sel riski, evet sel demişken meteorolojik 
tahminlerin kat be kat üstünde bir yağışın meydana geldiği Batı Ka-
radeniz seli ve en acı tablonun yaşandığı Bozkurt ilçesi…
Gecesinde Azdavay ilçesinde meydana gelen su baskınında üç ma-
halle etkilenmişti, sabahında sıcak yemek ve temiz su için hazırlık 
yaptık ekiplerimiz yola çıktı ve bir telefon geldi arayan kişi Bozkurt 
Şube Temsilcimizdi. Bittik başkanım bittik, Bozkurt’u sel götürdü, 
Bozkurt yok oldu diyordu… Ben de bittik, sel götürdü ve yok oldu 
kelimelerini yan yana koymaya çalışıyordum ama bir türlü kafamda 
oturmuyordu. Bozkurt nasıl yok olabilir.. Sonrasında hemen hazır-
lıklara başladık ama haberleşme sorunu vardı. Çoğu bölgede heyelan 
meydana geldiği için yollar kapanmıştı. Kısmi de olsa irtibat kurabil-
dik ama durum hala net değildi.
Şube Yönetim Kurulu, Kadın Kolları ve yönetimleri Gençlik Kolları 
ve yönetimleri şubeye acil toplantıya çağırıldı.
Toplantı da görev paylaşımı ve öncelikler sonuca bağlandı ve sahaya 
inildi.
Lojistik deponun bulunması, şartlarının uygun hale getirilmesi, ak-
şam için sıcak yemek işinin halledilmesi, atıştırmalıklar, çay ve suyun 
temini ve devamının tedariki, gece için soğuk sandviç tedariki sağ-
landı ve yola çıkıldı. 90 km yolu birçok tehlike atlatarak 3,5 saatte 
kat ettik. Bozkurt’a vardığımızda kelimeler birleşti ve cümle oluştu, 
Bozkurt yok olmuştu…
Profesyonel ekip alana ulaşıp, düzenini kurup faaliyetlerine başlaya-
na kadar bir afet de Şube her şey demekmiş bunu uygulamalı olarak 
yaşayıp gördük. Çünkü bölgeyi, kurumları, bağışçıları en iyi tanıyan 
ve tedarik zincirini ilk anda sağlayacak organ şubeymiş.
Üst üste iki büyük afeti yaşayan bir şube başkanı olarak şube seg-
mentasyon programının bir parçası olan Afete Hazırlık ve Müdahale 
Eğitiminin önemini daha iyi anladık. Eğitim, afetlerde neler yap-
mamız ve neler yapmamamız gerektiğini net bir şekilde öğretmenin 
yanında afet halinde kimler hangi işlerden sorumlu, organizasyon 
yapısı, acil yapılması gerekenler sonrasında geçici olarak yapılması 
gerekenler, bunları yaparken dikkat etmemiz gerekenler, kadın teşki-
latı, gençlik teşkilatı ve gönüllülerin önemini, şube afet tim yönetimi 
ve sorumlukları ve profesyonel ekiplerle şubenin uyumu gibi daha 
birçok konuyu sıralayabiliriz. Eğitimin birinci etabını şube olarak 
başarıyla tamamladık ve afet tim sorumluları özgüven, bilgi ve göre-
vine hâkimiyet açısından olası bir afete hazır hale geldi.
Yaşanan tecrübeler ışığında iyilik çınarı Kızılay’ımızın afetlerde 
daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmesi için, kurumsal olarak da 
coğrafya ve mekândan bağımsız olarak yöntem ve metotların uygula-
ma biçimlerinin benzer olabilmesi adına Afete Hazırlık ve Müdahale 
Eğitiminin şubelerin tamamında alınması ve uygulanması çok büyük 
önem arz etmektedir. Allah ülkemize ve hiçbir coğrafyaya afetler ve 
acılar yaşatmasın, iyilik ve merhamet çınarı Kızılay’ımızı da sonsu-
za kadar güçlü ve daim etsin...

Yaşanan afet ve 
afete hazırlık

Sabit Tavil
Kızılay Kastamonu Şube Başkanı

Gaziemir şubesinden 
kitap seferberliği
Kızılay Gaziemir Şubesi ile Analiz Fen Plus 

Eğitim Kurumları, ortaklaşa hazırladıkları 
örnek projede 9-10-11. Sınıf öğrencilerine 

soru bankası hediye etmeye başladı. Pandemi 
sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksama-
ması için yoğun çaba sarf eden Kızılay Gaziemir 
Şubesi, “Pandemide öğrencilerin eğitim eksiği 
kalmasın” ilkesinden hareketle örnek bir kam-
panya başlattı. Kampanya kapsamında 9-10-
11. sınıf öğrencilerine tüm dersleri içeren soru 

bankası hediye edilecek. İhtiyaç sahibi öğrenci-
lere kitaplar, Kızılay Gaziemir Şubesi yetkilileri 
tarafından ulaştırılacak.
Kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi veren Kızı-
lay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel, “Analiz 
Fen Plus Eğitim Kurumları ile ortak çalışma ile 
eğitimde fırsat eşitliği yaratarak soru bankası 
alamayan çocuklarımıza soru bankası vermeye 
başladık. Bu hizmeti bizlere sağlayan kurucu 
Ömer Yeğen’e çok teşekkür ederim” dedi.

Kızılay 2030 Stratejik Planı çerçevesinde 
eğitime erişime destek olma yönündeki 
faaliyetlerine devam ediyor. Kızılay Edirne 

Şubesi, Havsa Abalar Köyü Ortaokulu'nda bir 
kütüphane oluşturarak kitaplara erişimi kısıtlı 
olan öğrencilere destek oldu.
Kızılay Edirne Şubesi Kadın Teşkilatı Başkanı 
Rüçhan Zıpkınkurt, Şenlendirme Projesi kap-
samında kurulan kütüphaneye desteklerinden 
dolayı, Vali Ekrem Canalp ve Dr. Ayten Canalp'e 
desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Edirne şubesi Şenlendirme Projesi 
kapsamında kütüphane kurdu

Kızılay Çorlu Şubesi gıda kolileriyle 
ihtiyacı olana destek veriyor

Sosyal yardımlarıyla bölgesindeki ihtiyaç sahip-
lerine destek olan Kızılay Çorlu Şubesi, bölge 
insanını sevindiriyor. İhtiyacı olanları titizlikle 
belirlediklerini vurgulayan Çorlu Şubesi Başka-
nı Alican Yılmaz, “Kıymetli bağışçımız sayesinde 
hazırladığımız gıda kolilerini ihtiyaç sahibi aile-
lere ulaştırmaya devam ediyoruz. Katılan Kızılay 
gönüllülerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 
Bağışçılarımıza da bizi bırakmayıp destek ol-
dukları için teşekkür ediyorum.” dedi.



 

Kızılay ile hayata döndüler
Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, dezavantajlı 
gruplara vermiş oldukları destekle insanların yeniden hayata 
bağlanmalarına katkı sağladıklarını söylüyor ve ekliyor: 
“Göreve başladığımız günden bugüne yaklaşık üç yıl içerisinde en 
az 20 kişiyi intiharın kıyısından döndürdük. Gönüllülerimizle 
omuz omuza bu insanların hayatlarına anlam katmaya 
çalışıyoruz.  Bazıları evlatları tarafından terk edilmiş, bazıları 

feleğin çemberinden geçerek hayatın zorluklarıyla sınanmış, 
bazıları ise sağlık problemleri sebebi ile maddi manevi desteğe 
muhtaç hale gelmiş.” 
Daha nice sıkıntı ile mücadele vermek zorunda kalan bireylere 
Kırıkkale Kızılay Şubesi her türlü desteği veriyor. Bu yazımızda 
Kırıkkale şubemizin ellerinden tutup destek olduğu insanların 
hayat hikayelerini sizinle paylaşacağız.
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Kırıkkale şubemizin hayatını değiştirdiği bir başka kişi de, 15 yıl mekteb-i yu-
sufiye de kalan Atilla Akyazı. Mahpusluk hayatından sonra kimsenin sahip çık-
madığı Akyazı’ya Kırıkkale Kızılay Şubesi destek olarak bir devrin kabadayısı-
nın hayatını değiştirdi. Gelin hayat hikayesini kendi ağzından dinleyelim:

1986 yılından beri Kırıkkale’de bulunan Hacı Kulaksız Kızılay’ın hayatına 
dokunduğu kişilerden sadece biri. Ağır bir suçtan ceza alarak cezaevine 
düşen Kulaksız, zorlu bir sürecin böyle başladığını aktarıyor. Cezaevinden 
çıktıktan sonra kendisine bir hayat kurmaya çalışmış Hacı Kulaksız. Ev-
lenmiş çocuk sahibi olmuşsa da başarılı olmamış ve yalnızlığa mahkûm 
kalmış. Hacı amca Kızılay ile tanıştıktan sonra Kızılay’ın kendisine anne, 
baba ve kardeş olduğunu belirtiyor. Kendisine verilen her türlü destekten 
dolayı Kızılay’a minnettar.
1986 yılından beri Kırıkkale’de bulunan Hacı Kulaksız Kızılay’ın hayatına 
dokunduğu kişilerden sadece biri. Ağır bir suçtan ceza alarak cezaevine 
düşen Kulaksız, zorlu bir sürecin böyle başladığını aktarıyor. Cezaevinden 
çıktıktan sonra kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışmış Hacı Kulaksız. 
Evlenmiş çocuk sahibi olmuşsa da yürümemiş ve yalnızlığa mahkum ol-
muş. Hacı amca Kızılay ile tanıştıktan sonra Kızılay’ın kendisine anne, baba 
ve kardeşlik ettiğini belirtiyor. Kendisine verilen her türlü destekten dolayı 
Kızılay’a minnettar.

“Beş yıl hapis yattım. Birbuçuk yıl 
önce çıktım geldim buraya. Hiçbir 
şeyim kalmamış. Evimi yıkmışlar 
malzemelerimi çalmışlar. Bir 
telefonum vardı. SIM kartımın 
süresi geçmiş. Numaralara baktım 
Kırıkkale Kızılay Şube Başkanı’nın 
ismi var. Hemen aradım açtı ve 
bana anında ‘sen nerelerdesin?’ 
dedi. Başımdan geçenleri anlattım. 
Kızılay’ın yardımı ile gecekondunun 
inşaatına başladık. Beton at, 
duvar ör, eşya al derken bu duruma 
getirdiler. Benim ele alınacak bir 
şeyim kalmamıştı. Kızılay sayesinde 
şu an bu durumdayım. Yerim biraz 
rampa. Bir arabaya malzeme 
yüklemişler. 500 metre aşağıya 
malzemeleri indirmişler. Geldim, 
kimse yok. 2000- 3000 briket. 
Hemen başkanı aradım ‘Başkanım 
bu iş nasıl olacak’ diye. Sen hiç 
merak etme bir saat içinde ben 

halledeceğim dedi. bir saat geçmeden 
19-20 yaşlarında gençler geldi, elden 
ele buraya taşıyıp bu evi yapmaya 
başladılar Genç Kızılaycılar. Allah 
razı olsun hepsinden. Kızılaycı 
arkadaşlar böyle bir gün yoklayıp 
gitmiyorlar, üç güne bir, dört güne 
bir gelip ‘Hacı abi nasılsın bir arzun 
isteğin var mı’ diye soruyorlar.”
"Ayağıma diken battı şeker 
hastalığım sebebiyle enfeksiyon 
kaptı ve hastanede yatmak zorunda 
kaldım. Her şeyimi Kızılay 
karşıladı bir de yanımda refakatçi 
kaldılar. Çocuklarım kardeşlerim 
bana bakmadı ama Kızılay hep 
yanımdaydı. Benim annem de 
evladım da kardeşim de Kızılay. Yani 
imkânları olsa günlük yemeğimi 
bile yapacaklar. Bayramlarda 
etimi getiriyorlar, ziyaret ediyorlar, 
hatırımı soruyorlar. İhtiyacım ne 
varsa bana Kızılay karşılıyor.”

“İsmim Atilla Akyazı. Cezaevinde 
15 yıl hapis yattım. Eski 
kabadayılardandım. Cezaevinden 
çıktım sosyal medya aracılığı ile 
Mustafa abiyle tanıştım. Onun 
vesilesiyle de Kızılay ile tanıştım ve 
hayatım değişti. Annem beni kabul 
etmedi evlatlarım kabul etmedi 
arkadaşlarım kabul etmedi yalnızca 
Kızılay kabul etti. Ev tuttu bana 
kiramı ödedi.

Benim bir ara psikolojim çok bozuktu. 
İnsanlardan nefret ediyordum. 
Kızılay’dan sonra ben tövbe edip 
namaza başladım. Hayatım değişti, 
insanlara bakışım değişti. Kızılay 
maddi manevi her türlü yardımda 
bulundu. Ankara’da kalp ameliyatı 
oldum. Öz çocuğum gelmedi refakatçi 
olarak. Kızılay’dan genç çocuklar geldi, 
refakatçi olarak kaldılar yanımda. 
Allah razı olsun Kızılay’dan.”

"KIZILAY HEM ANNE HEM BABA HEM DE KARDEŞ OLDU"

"19-20 YAŞINDA GENÇ KIZILAYCILAR EVİMİ YAPTI"

"KIZILAY İLE TANIŞTIM HAYATIM DEĞİŞTİ"

İNSAN HİKAYELERİ

HACI KULAKSIZ 

ATİLLA AKYAZI

MUSTAFA İŞLER / Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı 



ŞUBE HABERLERİ

9

Sevgili Kızılay okurları;

Dünyanın en üzücü olaylarından biri kadına uygulanan şiddet 
ve kadın cinayetleri. Hemen hemen her gün haber manşetlerin-
de kadına şiddeti okuyoruz ya da Kızılay şubemize gelen şiddet 
görmüş kadınların hikayelerini dinliyoruz, içimiz acıyor. Yaşadı-
ğımız şehirde şiddet gören kadınların mutsuz acı dolu hayat hi-
kayelerine azıcık iyilikle; mutluluk dokundurmaya çalışıyoruz.
Kadına şiddete ve aile içi şiddete; çocukluğunda istismara 
uğramış, annesinin aile içi şiddete maruz kalmasına şahit 
olmuş, aşırı alkol ve uyuşturucu madde tüketen, şiddet kul-
lanılmasını normalleştiren davranışlar sergileyen ve kadınlar 
üzerinde hak görme anlayışına sahip erkeklerin şiddete baş-
vurduklarına görüyoruz.
 Kızılay; ülkemiz sınırlarını aşıp dünyada sevgi, hoşgörü, mer-
hamet, şefkat ve dayanışmanın olduğu iyi bir dünya yaratmak 
için yardıma muhtaç olan her canlıya yardım ettiği gibi şiddette 
maruz kalmış kadınlarımıza da yardım elini uzatıyor. 
Kızılay okuyucularımız sizlerle; yaşanan acı dolu aile içi kadına 
şiddeti yaşayan bir hanım kardeşimizin bir hikayesini paylaşmak 
isterim. Kızılay’a daha önce hiç gelmemişti, komşularının bize 
bilgi vermesiyle ulaşmıştık. İlk zamanlar hikayesini paylaşma-
mıştı, her şeyi paylaşabilen durumu da yoktu. Üçüncü geldiğinde 
anlatmak istedi, yedi aylık hamileydi ve eşi hapisteydi. Geçim sı-
kıntısı yaşadığı için de ailesinin yanına sığınmıştı. Sevgi bohçası 
ile yeni doğacak bebeğine ve kendisine hediyeler vermiştik. Eşinin 
hapiste olmasının sebebini sormuştuk. Eşi üst kat komşusuyla 
kavga etmiş ve saldırganlıkları sebebiyle ceza almıştı. Birinci 
hamileliğinde şiddet gördüğü için çocukta agresif ve hiperaktif 
davranışları gözleniyordu, ikinci bebeğinin hamileliğinde ilk ay-
larında şiddet görmüş hapiste olması sebebiyle kurtulmuştu. Ve 
dua ediyordu umarım yakın zamanda çıkmaz diye. Umarız eşi-
nin şiddetlerinden kurtulabilme cesareti olur, korkusuz ve mutlu 
çocukları ile birlikte yaşayabileceği bir hayata kavuşur. Kızılay 
olarak her zaman ihtiyaç duyduğu her anda yanında olduğumu-
zu biliyor.
İyiliğin ışığı ile ünya genelinde kadına yönelik şiddetin giderek 
azalıp sona ermesi ve  adınlara iyiliğin dokunması dileğiyle...

Kadına iyilik 
dokunsun

Ayşegül Semerci Güneş
Kızılay Milas Şube Başkanı

Muş şubesi fidanları 
toprakla buluşturdu

Kızılay Hatay Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rın yanı sıra sokak hayvanlarına da destek olu-
yor. Barınaklarda bulunan sokak hayvanlarına 
mama ve su veren Kızılaycılar duyarlılıklarıyla 
takdir topladı. 
Konuya ilişkin açıklama yapan Kızılay Hatay 

Şube Başkanı Kudret Özbakış, “Yaşamımızın bir 
parçası olan sevimli dostlarımızı korumayı ve 
sevmeyi ihmal etmeyerek Genç Kızılay Gönül-
lülerimiz ve Hatay Toplum Merkezimizle beraber 
minik dostlarımıza mama ve su ikram ettik. On-
lara her yerde sahip çıkalım” şeklinde konuştu.

Hatay şubesi barınaktaki 
hayvanlara mama dağıttı

Kızılay Muş Şubesi farkındalık oluşturacak bir 
etkinliğin daha altına imza attı. Son aylarda 
yaşanan felaketlerde ormanlık alanların zarar 
görmesi üzerine 30 şube çalışanı ve gönüllü, to-
humdan yetiştirdikleri fidanları toprakla buluş-
turdu. Dikim için elverişli boya erişen fidanlar, 
Hasköy Anadolu Lisesi’nin bahçesine dikildi.
Orman yangınları sonucu yok olan ağaçların ye-
rine yenilerini dikmek için çalışmalar başlattık-

larını ifade eden Kızılay Kadın Kolları Muş Şube 
Başkanı Dilek Ağa, “Kızılay olarak bu yıl yaşanan 
orman yangınları, sel felaketlerinin ardından 
yetiştirmiş olduğumuz tohumları, fidan haline 
getirdik. Bugün 200 tane fidanı toprakla buluş-
turduk. Bundan sonraki hedefimiz, 1500 fidan 
dikmek olacak. İnşallah bu diktiğimiz fidanlar 
büyür ve yanmış olan ağaçlarımızın yerine yeni 
ağaçlarımız ortaya çıkar” şeklinde konuştu.
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Karşımıza ilk olarak “Os-
manlı Yaralı ve Hasta As-
kerlere Yardım Cemiyeti” 
ismiyle çıkan günümüzün 
Türkiye Kızılay Derneği, 
11 Haziran 1868 tari-
hinde kurulmuştur. 1923 
tarihinde “Türkiye Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti” adıyla 
tanınan bu cemiyete “Tür-
kiye Kızılay Cemiyeti” 
adı 1935 tarihinde Ulu 
Önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK tarafından ve-
rilmiştir.  
Mustafa Kemal’in Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti ile daha 
yakından tanışması Trab-

lusgarp Savaşı esnasında olmuştur. Trablusgarp’ta görev yapar-
ken 16 Ocak 1912’de savaşta gözünden yara almış ve buradaki 
Hilal-i Ahmer Hastanesi’nde bir süre tedavi görmüştür. Mustafa 
Kemal, Çanakkale Savaşları’nda Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin 
başarılı faaliyetlerini bir kez daha yerinde görmüş zaman zaman 
ordudaki yaralı ve hasta askerlerin bakım ve tedavilerindeki ba-
şarısını gözlemlemiştir.  
Mustafa Kemal, Hindistan, Mısır, Sovyetler Birliği gibi ülke-
lerdeki Müslümanların kendi adına gönderdikleri yardımların 
önemli bir bölümünü gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne teslim etmesi Cemiyetin Mustafa Ke-
mal’in gözündeki değerini bir kez daha ortaya koymuştur. 
Mustafa Kemal’in yurt içi gezilerinde büyük çoğunlukla ziyaret 
ettiği kurumlardan biri de Hilal-i Ahmer Cemiyeti olmuştur. 
Mustafa Kemal, 23 Mart 1923 tarihinde eşi Latife Hanımla 
Konya ziyareti sırasında Konya Hilal-i Ahmer Kadınlar Şube-
si’nde onuruna verilen çay ziyafetine katılmış, bu ziyaretinde 
yaptığı konuşmada Hilal-i Ahmer’in faaliyetlerinden övgüyle 
bahsetmiştir. Mustafa Kemal, İstanbul Hilal-i Ahmer Cemiye-
ti’nin birinci kongresinde kendisine yapılan hamilik teklifini ka-
bul etmiştir. Üstlendiği Hilal-i Ahmer Cemiyeti hamiliği sosyal 
sorumluluğu gereği kendisine gönderilen 6979 İngiliz lirası çeki 
14 Mayıs 1924 tarihinde Hilal-i Ahmer’e bağışlamıştır. Kızılay 
Maden Suyu da 17 Ekim 1926 tarihinde gelir getirmesi ve kamu 
yararına kullanılması amacıyla Ulu Önder Atatürk tarafından 
Kızılay’a bağışlanmıştır.  
Hilal-i Ahmer Cemiyeti yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne 
yalnızca faaliyet alanları ile ilgili destek vermemiş aynı zaman-
da çağdaşlaşma projelerine de katkı vermiştir. Bu cemiyetin 
faaliyetlerinin tanıtılması ve dünyada hak ettiği değeri alması 
amacıyla Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti’yle daha sıkı işbirliğine 
girmesinin altını çizmiştir.  
Niğde’miz milli mücadele döneminde önemli bir görev üstlenip, 
Düşmanı Ulukışla ve Pozantı hattından geçirmemiştir. 5 Şubat 
1934 günü ilimizi ziyaret eden Atatürk, Niğde ile ilgili olarak: 
“Benim Niğde’ye alakam büyüktür. Niğdelileri her zaman sev-
mişimdir. Kurtuluş mücadelemizde Niğde her zaman önemli rol 
oynamıştır.” demiştir.  
Bugün, atalarımızdan emanet aldığımız güzel vatanımızı geç-
mişte nasıl koruduysak bugün de aynı ruhla korumak bizlere dü-
şen önemli bir görevdir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyerek, muasır me-
deniyetler seviyesine çıkarmak olmalıdır. Başta Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazi ve şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum. 

Mustafa Kemal’in 
Gözünden Kızılay

ŞUBE HABERLERİ

Kemal Gençoğlu
Kızılay Niğde Şube Başkanı

Kış mevsimi öncesinde ulaşım sıkıntısı olan 
köyleri tek tek ziyaret eden Kızılay Kars Şu-
besi erzak, yiyecek ve kıyafet desteğinde 
bulunuyor. Yardım edilen ihtiyaç sahiplerini 
titizlikle belirlediklerini anlatan Kızılay Kars 
Şubesi Başkan Yardımcısı Yasin Bakırhan, 
“Kekeç köyündeki aileyi ziyarete geldik ve 
çeşitli hediyeler getirdik. Bu yolla gönülleri-

ni almaya çalıştık. Bu hizmetlerimiz hemen 
hemen her gün oluyor. Rabbim hizmetleri-
mizi kabul eylesin. Devletimize, milletimize, 
Kızılayımıza güç kuvvet versin. Vatandaşları-
mızdan aldığımız bildirimleri de değerlendi-
riyoruz. Buraya yönelik haber doğru çıktı ve 
bizde aileyi ziyaret ettik. Bir aileyi daha mut-
lu etmenin sevincini yaşıyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Sahil Gü-
venlik ekipleri tarafından yapılan denetimler-
de, boy yasağına uymadığı gerekçesiyle el ko-
nulan 3,5 ton istavrit, Kızılay’ın Karamürsel ve 
Gölcük şubeleri tarafından ilçelerde bulunan 
ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Kızılay Karamürsel Koordinatörü Yusuf Ziya 
Alemdar, denetimlerde ele geçirilen balıkla-
rın teslim alınarak dağıtımının gerçekleştiril-
diğini belirtirken Gölcük Şubesi Başkanı Or-
han Barış ise “Bize teslim edilen istavritleri 
poşetleyerek her mahalledeki ihtiyaç sahip-
lerine ilettik.” dedi.

Karamürsel ve Gölcük şubeleri 
ihtiyaç sahiplerine balık dağıttı

Kızılay Kars Şubesi köylere kışlık 
giyecek ve erzak ulaştırıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu 4007 Bilim Şenlikleri Destekle-
me Programı kapsamında Kızılay Esen-

yurt Şubesi, Esenyurt Kaymakamlığı, Esen-
yurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul 
Esenyurt Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 
“Esenyurt Bilim Şenliği-Sokakta Bilim Var” 
projesi renkli anlara sahne oldu. Şenlikte 
Esenyurt'ta eğitim gören okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencileri; zeka oyunları, 
robot böcek yapımı, yoğurtta test kiti ile katkı 

maddesi tayini gibi çeşitli projelerini tanıttı.
Bilim Şenliğinin ana yüklenicisi olan Kızılay 
Esenyurt Şubesi, şenlik öncesinde proje-
lerin sunulması amacıyla 19 adet afet ça-
dırının proje okuluna kurulumunu sağladı. 
Ardından fuarın devam ettiği 3 gün boyunca 
da Kızılay’ın mobil aşevleri aracılığıyla fuar 
görevlilerine ve öğretmenlere kahvaltı ve 
öğle yemeği ikramında bulundu. Fuara ka-
tılım sağlayan tüm öğrencilere ise balonlar 
dağıtıp Kızılay’ı tanıttı.

İskenderun şubesinden
kitap ve kıyafet yardımı
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Ağrı'da açılan Kızılay Butik 
öğrencilere hizmet verecek

Alanya şubesi kırsal bölgelerdeki 
okulları rengarenk boyuyor

İhtiyaç sahiplerine yönelik desteğini sürdüren 
Kızılay, 47. butik mağazasının Ağrı’da İbrahim 
Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) kampüsünde açtı. 
Üniversite yerleşkesinde bulunan Yaşam Mer-
kezi'ndeki mağazanın açılışında konuşan Kızılay 
Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, “Türkiye ge-
nelinde 47. mağazayı Ağrı'da hizmete açtık. Bu 
mağazadaki ürünlerin hepsi ülkenin en tanın-
mış markalarınca Kızılay'a yapılan bağışlardır. 
Mağazalarımıza gelen öğrenciler alışveriş ma-

ğazasından alışveriş yapar gibi ürünlerini seçi-
yor ve hiçbir ücret ödemeden bunları alabiliyor. 
İhtiyaç sahibi öğrencilere iyi ürünleri ulaştırmak 
için bu mağazaları açtık. Öğrencilerimiz Kızılay 
butiğimize gelip, hiç bir şekilde rencide olmadan 
ürünlerini deneyip, beğendiğini alabilecek” dedi. 
Açılış törenine AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Faruk Kaya, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı 
Kasım Bulan, Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan 
Tatlı ve Kızılay gönüllüleri de katıldı.

Şenlendirme Projelerine devam eden Kızılay 
Alanya Şubesi, Alanya’nın kırsalında bulunan 
Karamanlar İlköğretim Okulu’nun iç ve dış cep-
hesinde duvarları renklendirdi.
Kızılay Alanya Şubesi, çocukların yüzlerinde 
ufak da olsa bir tebessüm bırakmak için çalış-
malar yürütüyor. Kızılay’ın başlattığı Şenlendir-
me Projeleri kapsamında Alanya’nın kırsalında 
Karamanlar İlköğretim Okulu’nun iç ve dış cep-

hesinde duvarları şekillerle boyamak için sabah 
saatlerinde yola koyulan gönüllüler, akşama ka-
dar çocuklar için çalıştı. 
Kızılay Genel Merkezinin desteğiyle gerçekleş-
tirilen projenin hayırsever bağışçıların yardım-
larıyla bölgedeki diğer okullarda da devam et-
tirileceğini belirten Alanya Şubesi, çocukların 
mutluluğu için benzer çalışmalar yürütülmeğe 
devam edileceğini vurguladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) kampüsünde Kızılay Ağrı 
Şubesi’nin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz kıyafet ve 
ayakkabı alabilecekleri Kızılay Butik Mağazası açıldı.

Zonguldak ve Kırklareli 
şubeleri afet eğitimleri    

Bilecik şubesinden 
doğa dostu etkinlik

Her türlü afete karşı tüm imkânlarını seferber ederek 
afetzedelerin yaralarını saran Kızılay, çeşitli afet eğitim-
leriyle de gençleri bilinçlendiriyor. Zonguldak şubesinin 
desteğiyle düzenlenen dört  günlük Afet Eğitim Kampı’na 
17 ilden yaklaşık 200 genç katıldı. Kızılay Genel Sekreteri 
Hüseyin Can ve Genel Müdür Yardımcıları İbrahim Özer 
ile Alper Küçük de gönüllülere destek olmak amacıyla 
kampa katıldı. Programda konuşan Kızılay Zonguldak 
Şube Başkanı Aydın Ergenç, “21- 24 Ekim günleri ara-
sında  AFAD il müdürlüğümüz ile Zonguldak'ta ikincisini 
düzenlediğimiz afet eğitim kampımız başarıyla tamamla-
dık. Muhtemel doğal afetlerde bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonraki doğal afetlerde de çocuklarımızın aldık-
ları afet eğitimlerle birlikte çok başarılı olacaklarına ina-
nıyoruz. Başta Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık olmak 
üzere, Genel Sekreterimiz Hüseyin Can ve genel müdür 
yardımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Öte yandan, Kızılay Kırklareli Şubesi’nin İl Özel İdaresi 
Cazibe Merkezinde düzenlediği Kırklareli Genç Kızılay 
Oryantasyon Programı 70 gönüllünün katılımıyla ger-
çekleştirildi. Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can’ın bir 
konuşma yaptığı eğitimde Kızılay Kırklareli Şube Başka-
nı Volkan Göç, Genç Kızılay Bölge Başkanı Muhammed 
Özdemir, Kırklareli Genç Kızılay Başkanı Çağrı Yıldırım da 
yer aldı. Gençlere hitap eden Genel Sekreter Can, “Bugün 
Türkiye genelinde 300 bine yaklaşan aktif gönüllümüz var. 
Bununla gurur duyuyoruz” dedi.

Kış aylarının yaklaştığı bu dönemde Kızılay Bilecik Şube-
si gönüllüleri, ormanlık alanda bulunan kuş kafeslerine 
yem ve kaplara su koydular.
Bilecik Atatürk Ormanı'nda hazırladıkları kuş yuvalarını 
ağaçlara asan Bilecik Şubesi kadın gönüllüleri, belirli 
noktalara da sokak hayvanları için kaplara yem ve su bı-
raktı. Kızılay Bilecik Kadın Teşkilatı Başkanı Sevcan Uzun 
ise, "İhtiyaç sahibi dendiğinde aklımıza yalnız insanlar 
gelmesin, sokakta yaşayan canlılar da ihtiyaç sahibidir. 
Sadece bugün değil her gün onlara sahip çıkalım” dedi.
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Seydişehir temsilciliği 
hobi bahçesinde yılın ilk 
hasadını topladı

Kızılay Seydişehir Temsilciliği tarafından “Eğlenelim Öğ-
renelim” projesi ile İhsan Tekin İlk ve Ortaokulu’nda bin 
metrekare alanda uygulanan hobi bahçesinde yılın ilk 
ürünleri toplandı. 
Bu tür projelerin devam edeceğini vurgulayan Kızılay 
Seydişehir Koordinatörü Tevfik Balcı, “Genel Merkezin 
açtığı yarışmada Türkiye genelinde 12. olduk. Gönde-
rilen ödenekle İhsan Tekin İlk ve Ortaokul bahçesinde 
gençlerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlik-
te domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak, maydanoz, 
fasulye vb. sebzeler yetiştirdik. Amacımız çocuklarımızın 
küçük yaşlarda sorumluluk alarak yetişmeleridir” dedi.

Sorgun şubesinden 
öğrencilere kışlık giyecek

Kilis şubesinden kimsesiz 
vatandaşlara destek

Sonbaharın gelmesiyle yardım hazırlıklarını hızlandıran 
Kızılay Sorgun Şubesi, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç 
sahibi öğrenciler için kışlık giyecekleri kullanıma hazır 
hale getirmeye başladı.
Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer de Kızılay Genel 
Merkezi’nden getirtilen ve kazak, pantolon, bot, bere, 
atkı gibi çeşitli kışlık giyeceklerin ihtiyaç sahibi öğren-
cilere dağıtılacağını belirtti. Ali Ateşer, Sorgun’da daha 
önce şube tarafından belirlenen okullarda eğitim ve 
öğretim gören öğrencilere her yıl olduğu gibi bu yıl da 
kışlık giysi yardımında bulunmak için yoğun çaba gös-
terdiklerini ifade etti.

Kızılay Kilis Şubesi, il genelinde alan taraması yaparak 
yardıma ihtiyacı bulunan ve kimsesiz vatandaşları tek 
tek tespit ediyor ve ihtiyaçları doğrultusunda yardımları 
ulaştırıyor. Kapı kapı dolaşarak ihtiyaç tespitine devam 
ettiklerini ifade eden Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan 
Erdoğan, “İlimizde bulunan yaşlı, kimsesiz ve yardıma 
muhtaç vatandaşlarımızın tespiti için alanda ziyaretler 
yapıyoruz, kapı kapı dolaşarak yardım faaliyetlerimize ve 
tespitlerimize devam ediyoruz. Kilis Kızılay Şubesi ola-
rak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.

Van şubesi yemek ve 
eğitim malzemesi dağıttı

Kızılay Van Şubesi, iyilik yolculuğunda iz bı-
rakan işler yapmaya devam ediyor. Van’ın 
Tuşba ilçesinde bulunan Kızılay Sabri 

Ülker Aşevinde günde üç öğün sıcak yemek 
hazırlayan Kızılaycılar, gıda mühendislerinin 
kontrolünün ardından el değmeden paketlenen 
yemekleri ilçede tespit edilen ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırıyor.
Kızılay Van Şubesi Başkanı Uğur Demiroğ-
lu, “Burada günde yaklaşık bin kişiye yemek 
gönderiyoruz ve sefertaslarıyla kapı teslimi 
yapıyoruz. Van yöremiz göç aldığı için yoksul 
sayısı fazla. Burada Vanlı bağışçılarımızın da 
emekleri çok, kurban bağışında, gıda, koli yar-
dımlarında sağ olsun Vanlı hemşehrilerimiz, iş 
adamlarımız ve odalarımız bize sürekli destek 
veriyorlar” dedi.

Öte yandan Kızılay Van Şubesi, maddi durumu 
elverişli olmayan öğrencileri tek tek belirle-
yerek örnek bir yardım gerçekleştirdi. Van’ın 
Çatak ilçesinde bulunan Çatak Yatılı Bölge Or-
taokulu’nda 180 öğrenciye çanta ve kırtasiye 
malzemeleri dağıtan şube personeli ve gönül-
lüler, çocukların yüzünü güldürdü.
Kızılay'ın şefkatin, hoşgörünün, merhametin, 
tarafsızlığın ve barışın simgesi olduğunu ifade 
eden Kızılay Çatak Temsilcisi Rahmi Baybure, 
“Birbirimize çok fazla destek olmamız gereken 
zamanlardan geçiyoruz. Kızılay 153 yıldır mağ-
durun ve ihtiyaç sahibinin yanında ve yanında 
olmaya devam edecektir. Yeter ki birliğimizi ve 
beraberliğimizi sekteye uğratmadan birbirimi-
ze destek olalım. Sabırlı olalım, kurallara uya-
lım. Birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğiti-
me geçecek olan öğrencilere anlamlı bir sürpriz 
hazırlayan Kızılay Kilimli Şubesi, çeşitli kırtasiye 
malzemeleriyle öğrencileri sevindirdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kızılay Kilimli 
Şubesi Başkanı Hakan Çakır, “Genç Kızılay yö-
netimi ve gönüllü arkadaşların önerisiyle baş-
lattığımız proje kapsamında, ilk dağıtımı yaptık. 
Bundan sonra da çocuklarımıza ulaşarak kır-
tasiye malzemeleri teslim edeceğiz. Emeği ve 
katkılarından dolayı Genç Kızılay yönetim kuru-
luna, gönüllülerimize ve bağış yapan hayırsever 
vatandaşlara teşekkür ederim” dedi.

Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri “Dünya Kız Çocuk-
ları Günü” dolayısıyla merkeze bağlı Yakınca kö-
yündeki çocuklarla bir araya geldi. 
Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla anlamlı bir 
etkinlik düzenleyen Kızılay Ağrı Şubesi, gönüllü-
lerinin desteğiyle merkez ilçeye bağlı Yakınca kö-
yünde çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Ço-
cukların yüzlerine boyamalar da yapan gönüllüler, 
bu özel günde çocukları gülümsetmenin mutlu-
luğunu yaşadı. 80 çocuğun katıldığı programda, 
çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Kızılay Kilimli Şubesi çocuklara 
kırtasiye malzemesi dağıttı

Ağrı Şubesi çocukları sevindirdi

ŞUBE HABERLERİ

Her gün Kızılay Sabri Ülker 
Aşevi’nde hazırlanan üç çeşit 
yemeği sefertaslarıyla ihtiyaç 
sahiplerinin evlerine teslim eden 
Kızılay Van Şubesi, bunun yanı sıra 
Çatak ilçesinde çanta ve kırtasiye 
malzemesi yardımında bulunarak 
180 öğrenciyi sevindirdi.
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Şırnak şubesi 25 anneye 
bebek arabası hediye etti

Kırıkkaleli minik gönüllüler 
moral ziyaretine çıktı

Kızılay Şırnak Şubesi kadın gönüllüleri, yeni doğum ya-
pan annelere, bağışçıların desteğiyle temin ettikleri 25 
bebek arabasını hediye etti.
İhtiyacı olan yeni doğum yapan anneleri tespit eden 
Şırnak Şubesi Kızılay Kadın gönüllüleri, hayırseverlerin 
desteğiyle temin edilen bebek arabalarını, 25 annenin 
evine giderek ulaştırdı. Şırnak Şubesi Kızılay Kadın Baş-
kanı Nazlı Altürk, “Bebek arabası ihtiyacı olan ve maddi 
durumu olmayan annelerimize bebek arabası yardımını 
planladık. Hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle 25 an-
neye bebek arabası alıp hediye ettik.” dedi.

Kızılay Kırıkkale Şubesi, minik gönüllüleriyle ev ziyaret-
leri düzenliyor. Şube personelleri, Kırıkkale Üniversite-
si Sosyal Hizmet Bölümü gönüllüleri ile Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğü’nün ilgilendiği küçük çocuklar 
eşliğinde tespit edilen ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde zi-
yaret ediyor. 
Proje ile ilgili açıklama yapan Kızılay Kırıkkale Şube Baş-
kanı Mustafa İşler, “Her birinin hikâyesi farklı, acısı fark-
lıydı. Ailelerin çocuklarımıza verdiği nasihatler hepimize 
ders oldu. Dertleştik, erzak, konserve ve kahvaltılıkları 
bırakıp ayrıldık” dedi.

ŞUBE HABERLERİ

Kızılay Manisa Şubesi 
eğitim ve yardımlarla 
şenlendiriyor

“Önlemimi Alıyorum Engelimi Kaldırıyorum!” sloganıyla işitme engeli bulunan 
bireylere afet bilinci ve ilk yardım eğitimi veren Kızılay Manisa Şubesi yardım 
faaliyetinde il sınırlarını aştı ve Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan 100 
öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

İdil temsilciliğinden ev eşyası desteği

Kızılay Manisa Şubesi gönüllüleri tarafın-
dan içerisinde büyük ve küçük boy defter, 
kırtasiye seti, boyama kalemi, Kızılay yap-

bozu, Kızılay boyama kitabı gibi kırtasiye malze-
melerinin bulunduğu 100 çanta Silopili öğren-
cilerin eğitimleri esnasında faydalanmaları için 
kamyonete yüklenerek uğurlandı.
Kızılay’ın her koşul ve her noktada ihtiyaç sa-
hiplerinin yanından olduğunu belirten Kızılay 
Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, “Kızı-
lay her koşulda ihtiyaç sahiplerin yanında olma-
ya devam ediyor. Biz de Kızılay Manisa Şubesi 
olarak, Genç Kızılay ve gönüllülerimizin desteği 
ile hazırlanan çanta ve kırtasiye malzemeleri-
mizi Şırnak’ın Silopi ilçesine uğurladık. İnşallah 
bu çantaları alan evlatlarımızın yüzlerinde kü-

çük de olsa bir tebessüm bırakmak istiyoruz. 
Çünkü onlar ve onların gülümsemeleri çok kıy-
metli” dedi.
Öte yandan Kızılay Manisa Şubesi, Yunusemre 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Sağır Dil-
sizleri Koruma Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü 
“Önlemimi Alıyorum Engelimi Kaldırıyorum!” 
şenlendirme projesi kapsamında Manisa'da-
ki işitme engelli bireylerin afet risklerine karşı 
hazırlıklı olmaları için afet bilinci ve ilk yardım 
eğitimi verildi. Yunusemre İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından görevlendirilen işaret dili 
öğretmenlerinin de eşlik ettiği eğitim, görsel 
materyallerle de desteklendi.
Eğitimin sonunda katılımcılara afet çantaları ve 
sertifikaları takdim edildi.

Muradiye temsilciliği 
Zahide Teyze'nin evini 
onardı

Kızılay Muradiye Temsilciliği ve gönüllüleri, Van'ın Mu-
radiye ilçesine bağlı Demirtepe mezrasında tek başına 
yaşayan 65 yaşındaki Zahide Teyze'nin evini baştan aşağı 
yeniledi.
Yalnız yaşayan Zahide Karakoç’un ihtiyacını tespit et-
tikten sonra çalışmalara başladıklarını belirten Kızılay 
Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay, “Teyzemizin evinin ze-
mini topraktı ve her tarafta haşereler vardı. Yardımsever 
vatandaşlarımızın desteği ile gerekli malzemeleri alarak 
evin zeminini yapmaya başladık. Evin zemini bittikten 
sonra yatağını da getireceğiz. Dertleri bizim derdimizdir, 
sevinçleri bizim sevincimizdir” dedi.

İhtiyacı olan aileleri tespit ederek Kızılay’ın yar-
dım elini uzatan İdil temsilciliği, evinde eşyası 
olmayan vatandaşa destek oldu. 
Düzenli olarak hane ziyaretlerinde bulunan Kı-
zılay İdil Temsilciliği, bir vatandaşın geçici olarak 
kendisine emanet edilen bir evde yaşama müca-

delesi verdiğini tespit etti. Kızılaycılar, ihtiyaçla-
rın tespiti sonrasında hayırseverlerin desteğiyle 
temin edilen ev eşyalarını vatandaşın yaşadığı 
eve götürerek yerleştirdi. Yapılan yardım sonrası 
mahcup olduğunu dile getiren vatandaş ise ha-
yırseverlere, Kızılay’a teşekkürlerini ifade etti.
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu 4007 Bilim Şenlikleri Destekle-
me Programı kapsamında Kızılay Esen-

yurt Şubesi, Esenyurt Kaymakamlığı, Esen-
yurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul 
Esenyurt Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 
“Esenyurt Bilim Şenliği-Sokakta Bilim Var” 
projesi renkli anlara sahne oldu. Şenlikte 
Esenyurt'ta eğitim gören okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencileri; zeka oyunları, 
robot böcek yapımı, yoğurtta test kiti ile katkı 

maddesi tayini gibi çeşitli projelerini tanıttı.
Bilim Şenliğinin ana yüklenicisi olan Kızılay 
Esenyurt Şubesi, şenlik öncesinde projele-
rin sunulması amacıyla 19 adet afet çadırı-
nın proje okuluna kurulumunu sağladı. Ar-
dından fuarın devam ettiği üç gün boyunca 
da Kızılay’ın gezici aşevleri aracılığıyla fuar 
görevlilerine ve öğretmenlere kahvaltı ve 
öğle yemeği ikramında bulundu. Fuara katı-
lan tüm öğrencilere balonlar dağıtıp Kızılay’ı 
ve faaliyetlerini tanıttı.

ŞUBE HABERLERİ

Hayat nedir ki?
“Ol” emri ile başlayan ve “öl” emri ile 
bitecek olan bir süreçtir.
Kimi için az, kimi için çok kabul edilen 
ama asla yeteceğine ve biteceğine dair 
kimsenin fikir beyan etmek istemediği 
bir süreç.
“Olmak “ve “ölmek” kaçınılmazsa 
ve bize asla sorulmuyorsa; bu sürecin 
mutlaka güzellikle, iyilikle devam etti-
rilmesi asıl derdimiz olmak zorundadır.
“Olmak” önemli bir emirdir ve “ol-
mak” çaba gerektirir. Hiç kimse, olma-

dan ölmeyi isteyemez. Çünkü hayat bize sunulmuş bir fırsattır ve verilen 
bu hayat fırsatı sadece olmakla ilgili geçirilmelidir.
Olanlar da ölürler, olmayanlar da. Ama olmak için bazı olmazsa olmaz 
şartların yerine getirilmesi gerekir. Olmanın bir bedeli olduğu gibi,  ol-
mamanın da bedeli vardır.
Olmanın bedeli ilk planda zor gelse de sonrasında insanı rahatlatacak 
bir konumda sürdürülecek ikinci bir hayatı bizlere sunar.
Olmak için en önemli unsurlardan ilki okumak, talim ve terbiyedir. Yeni 
tabirle eğitim ve öğretimdir. Diğeri ise iyilik yapabilecek kadar sağlam 
bir gönül sahibi olmaktır.
Eğitim “olmak” için olumlu niyetlerle ve o yoldaki değişikliklerin bilerek 
ve isteyerek hayata geçirilmesidir.
Eğitim ve öğretimin olması eğiten ve öğretenin varlığını kaçınılmaz kı-
lar. Eğitim ve öğretim ne kadar usta ellerden alınırsa, o kadar çok kıy-
metli olur.
Eğitim ve öğretimin ol emrini veren yaratandan başlayan bir süreçle edi-
nilmesi, mutlaka sonuçların da iyi olmasını temin edecektir.
Yaratanın eğittiği ve öğrettiği sürecin çok güzel geçirilmesi, insan deni-
len varlığın dünyaya huzur veren olmasını, iyilik yapmasını ve iyi bir 
insan olmasını temin ederken; yaratandan uzak kalan bir eğitim ve öğ-
retimin insan olmaktan ve iyilikten uzak; dünyaya zulüm ve ıstıraptan 
başka bir şey getirmesi söz konusu değildir.
Yaratanın kontrolü kaçınılmazdır ama kontrolün isteyerek ve bilinçle ta-
kibi, sizden sonra gelecek nesillere de iyilikler yapılarak çok güzel izlerin 
bırakılmasını sağlayacaktır. İyi izlerin kurumsallaşması, gelecek nesillere 
iyiliklerin aktarılmasını sağlar ki; Kızılay tam bu noktada vakıf gelene-
ğini sürdüren ve iyiliklerin abideleşen ismi olarak karşımıza çıkar. Terbi-
yesini aldığı varlığa göre şekillenen insanoğlu; kimi zaman hatalar yapsa 
da, yanlışından geri dönebilmek ve iyiliğin yeryüzünde hâkim olması için 
çaba göstermeyi ömür boyu taşıyacağı bir ideal haline getirebilir.
Öğretmenin ve eğitmenin iyilikle buluşması çok kolay iken; insanın ya-
ratılışının dışına taşarak veya aksine zararı olacak bir eğitim ve öğretim 
faaliyetine dönüşmesi; yeryüzünde kan ve gözyaşının üzerinden bir ta-
kım varlıkların kendilerine geçimlik malzeme bulmalarını sağlar.
Öğretmenlik ve Kızılaycılık bir araya gelince iyiliğin daha kolay yapılır 
hale geldiğini bilen bir insan olmak, bize hayatın aslında mazlumlarla 
birlikte olurken bile bir fayda ve iyiliğe dönüşeceğini gösterebilmiştir.
Öğretmek ve eğitmek iyilikle buluşunca; Kızılay’ın tam o noktada bu-
lunması kaçınılmazdır.
Zulmün ve gözyaşının dindirilmesi için iyiliği bilen ve öğreten olmak 
ıstırabın azaltılmasını kolaylaştırmaktadır.
Yaratılışında temiz insanoğluna daha sonra kirlerin bulaştırılması 
mümkün ise biz öğretmenlere düşen fıtratların bozulmasına sebep ola-
cak etkenlerin en aza indirilmesini sağlamak ve öğretme eylemini eğitme 
ile destekleyerek, iyiliğin öğretildiği ve uygulandığı daha çok çocuğa kir 
bulaşmadan ulaşarak; iyiliğin hâkim olacağı bir geleceği umut etmek 
gerekir. Kızılay umudun tarihe geçen adıdır, simgesidir.
İyilik de, kötülük gibi bulaşıcıdır. Bizden sonrakilere ne kadar erken 
iyilik aşısı yaparsak, Kızılaycılığı öğretirsek; kötülüğün etkisini en aza 
indirecek bir geleceği şimdiden hazırlamış oluruz.
Bu sebeple diyoruz ki;
İyilik;
Kızılay’da bulaşır,
Kızılay’da buluşur,
Kızılay’da bölüşülür,
Kızılay’dan ulaşır.

Kalın sağlıcakla.

İyiliği Öğretenler

Ramazan Tamer Büyükküpcü
Kızılay Isparta Şube Başkanı

Kızılay Esenyurt Şubesi 
bilim şenliğinde küçük 
kaşiflerle buluştu

Kurulduğu tarihten bu yana en savun-
masız gruplar için çalışmalarını yürü-
ten ve insan ıstırabını dindirmek misyo-

nuyla hareket eden Kızılay, kırılgan gruplarla 
bir araya gelmeye devam ediyor. 
Kızılay Ergani Şubesi, başlattığı “Kalpler Ye-
tim Kalmasın” projesi kapsamında yetim 
çocuklar ve aileleri için bir yemek düzenledi. 
Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Veki-
li Ahmet Karaaslan ile İlçe Emniyet Müdürü 
Mustafa İşlek’in de katıldığı yemeğin samimi 
havasında aileler ile tek tek sohbet eden, ta-
lep ve sorunlarını dinleyen Kızılaycılar, yemek 
sonunda çocuklar için hazırlanan kırtasiye 
malzemelerini hediye etti.

Kızılay Ergani Şubesi yetim 
çocuklarla bir araya geldi
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1911 Trablusgarp savaşı es-
nasında, Derne’deki Hilal-i 
Ahmer Hastanesi yıllar sonra 

Türk halkının kaderini değiştirecek 
bir hastaya baktı. Bu hasta, Ocak 
1912’de Derne’de Şark Kolordusu 
Kumandanı olan Mustafa Kemal idi. 
16 Ocak çarpışmasında gözünden 
yaralanan Mustafa Kemal, Hilal-i 
Ahmer Hastanesinde tedavi görür-
ken tamamen iyileşmeyi bekleme-
den çıkmış, ancak bir süre sonra 
gözünün yeniden rahatsızlanması 
üzerine 15 gün yatak istirahati yap-
mak zorunda kalmıştı. 

KURTULUŞ SAVAŞI’NDA 
HİLAL-İ AHMER

Milli Mücadele döneminin başla-
masıyla birlikte ortaya çıkan görev-
deşlik Osmanlı Hilal-i Ahmer Ce-
miyeti’ni de etkilemiş gerek cephe 
gerisinde gerekse cephe hattında 
Birinci Dünya Savaşı’ndan edinilen 
tecrübeler ışığında çok faydalı hiz-
metler verilmişti. Bilhassa Yunan 
işgalinin ortaya çıkardığı olumsuz-
luklar Cemiyet’in faaliyetleri ile bir 
parça da olsa giderilmeye çalışılmış-
tı. Mustafa Kemal, başta Hindistan 
olmak üzere Mısır, Sovyetler Birliği 
gibi ülkelerdeki Müslümanların ken-
di adına gönderdikleri yardımların 
önemli bir bölümünü gerçek ihti-
yaç sahiplerine ulaşması için Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti’ne vermiş böylece 
güven ve desteğini bir kez daha gös-
termiştir. İkinci İnönü Savaşı’ndan 
hemen sonra  Sovyetler Birliği’nden 
kendisine gönderilen yardımların 
önemli bir bölümünü Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti’ne havale etmiş, savaş or-
tamında bile Hilal-i Ahmer Cemiye-
ti’ne ayrı bir önem verilmesi gerek-
tiğini göstermiştir. Mustafa Kemal, 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti aracılığıyla 
yardım gönderen ülkelere teşekkür 
mektupları göndermeyi ihmal et-
memiştir. Batı Anadolu’nun Yunan 
ordusu tarafından yakılıp yıkılması, 
köy ve şehirlerin adeta birer hara-
be haline gelmesine yol açmış Türk 
ordusunun hemen ardından işgal-
den kurtarılan yerleşim birimlerinin 

imdadına ilk yetişen  Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti olmuştur. Yunanlılar tara-
fından yakılıp yıkılan yörelerdeki ha-
sar tespitleri, hayati acil ihtiyaçların 
karşılanması, sağlık hizmetlerinin 
verilmesi için Büyük Millet Mecli-
si Hükümeti tarafından bir karma 
komisyon oluşturulmuş komisyon-
da  Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin  de 
olması istenmişti. Böylece işgal al-
tından kurtarılan bölgelerde Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti daha çok sağlık hiz-
metlerini koordine etmek ve birinci 
elden vermekle görevlendirilmişti. 
Cemiyet adına Dr. Besim Ömer Bey, 
karma komisyonun çalışmalarına 
katılmış, cemiyetin yükümlülükleri 
belirlenmiş mevcut şartlar altında 
bir iş programı yapılmıştı.
Mustafa Kemal’in Hilal-i Ahmer Ce-
miyeti’ne vermiş olduğu destek Mil-
li Mücadele dönemi ve sonrasında 
da devam etmiştir. Mustafa Kemal 
yurt içi gezilerine büyük önem ver-
miş halkın sorunlarını yerinde gör-
me imkânı elde etmiş aynı zaman-
da yapıcı faaliyetlere destek olmaya 
gayret etmiştir. Mustafa Kemal’in 
yurt içi gezilerinde büyük çoğunluk-
la ziyaret ettiği kurumlardan biri de 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti olmuştur. 

KIZILAY’IN İSİM BABASI

Türk dilinin sadeleştirilmesi için yo-
ğun çalışmalar yürütüldüğü 1935 
yılında, Cemiyetin adı Atatürk’ün 
önerisi üzerine “Kızılay” olarak 
değiştirilmesi kararlaştırılmış, 28 
Nisan 1935 tarihli Hilal-i Ahmer 
Kongresine isim değişikliği onaylan-
mıştır.  2  Kasım 1922 yılında Türki-
ye Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını alan 
Cemiyet, Türkiye ismini kullanan ilk 
kurumlardan biri olmuştur.

ATATÜRK ULUSLARARASI
BARIŞ ÖDÜLÜ

Türk tarihinin en önemli zaman-
larında birlikte kader arkadaşlığı 
yapmış bu büyük insan adına ve-
rilen Atatürk Uluslararası Barış 
Ödülü 1995 yılında Kızılayı’a layık 
görülmüştür. 

Atatürk ve Kızılay

Türkiye Hilal-i Ahmer Cemiyeti 
1924 yılında yaptığı Genel Merkez 
toplantısında Cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal’e Fahri Başkanlık 
verilmesi kararı aldı. 
Bu kararın bildirilmesi üzerine 12 
Kanuni Sani 1340 (12 Ocak 1924) 
tarihli bir mektup ile Gazi Mustafa 
Kemal Paşa şu şekilde cevap vermiştir:

“İstanbul Türkiye Hilal-i Ahmer 
Cemiyet Reisi İstanbul Mebusu 
Abdurrahman Şeref Bey Efendiye
Vatanın felaketli günlerinde kıymetdar 
ve önemli hizmet ve faaliyetini nazar-ı 
takdir ile gördüğüm Hilal-i Ahmer 
Cemiyeti muhtemeresiyle daima 
alakadar bulunmaya medar olabilecek 
teklif-i alileri maal memnuniyete 
kabul edilmiştir efendim.”

Türkiye Reisi Cumhuru 
Gazi Mustafa Kemal”

Mustafa Kemal 
Paşa’ya fahri 
başkanlık 
verilmesi ve 
Paşa'nın cevabî 
telgrafı

Osmanlı Devleti’nin ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti’nin kuruluşunda ve faaliyetleri sırasında pek çok devlet adamı, asker, tüccar 
ve bilim insanı görev almıştır. Bu isimlerin en önemlilerinden biri de Mustafa Kemal 
Atatürk’tür. Kuruluşu 1868 yılına dayanan Kızılay’ın, modern Türkiye’nin mimarı ve 
kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ile farklı zamanlarda ve farklı yerlerde yollarının 
kesiştiklerini görüyoruz. Bu birliktelik, 1911’deki Trablusgarp Savaşı ile başlamış,  
Kurtuluş Savaşı’yla bir ülkenin yeniden var olma sürecinde devam etmiş, Cumhuriyet’in 
ilanı ve modern Türkiye’nin kuruluşu ile paralel yürümüştür.



 

 

Kızılay Sağlık organizasyonunda Kızılay Kartal Hastanesi, Kartal Belediyesi, Kızılay Toplum Merkezi’nin 
iş birliği ile meme kanserine dikkat çekmek amacı ile ‘Pembe Patika’ etkinliği düzenlendi.

ARKA SAYFA

Pembe Patika yürüyüşü 
ile kansere dikkat çekildi

Kızılay sevgi bohçalarıyla
bebeklere hoş geldin diyor

Her 8 kadından birinde rast-
lanan ve erken teşhisinde 
tedavisinin mümkün olduğu 

meme kanserine karşı Meme Kan-
seri Farkındalık ayı dolayısıyla çeşitli 
etkinlikler düzenleyen Kızılay Sağlık, 
‘Pembe Patika’ etkinliği düzenledi. 
Etkinlik kapsamında İstanbul’daki 
Neyzen Tevfik Meydanı’nda toplanıla-
rak bando eşliğinde bir yürüyüş ger-
çekleştirildi. Yürüyüş, pembe kurde-
le şeklinde boyanmış ve pembelerle 
süslenmiş yol boyunca devam ede-
rek Çeçenistan Parkı girişinde son 
buldu. Kurum temsilcilerinin açılış 
konuşmalarının ardından Kızılay 
Sağlık Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Alper Cihan meme kanseri ile ilgili 

bilgilendirme toplantısı yaptı.
Meme kanserinin erken teşhis edil-
mediğinde büyük sıkıntılara yol aça-
bileceğini belirten Kızılay Sağlık Yö-
netim Kurulu Genel Cerrahi Uzmanı 
Prof. Dr. Alper Cihan, “Bu ay meme 
kanseri nedir, nasıl olur, sıklığı nedir, 
nasıl yakalanıldığı konusunda halkı 
bilgilendirmeye çalışıyoruz. Aslın-
da farkında olursak korkacak hiçbir 
şey yok. Tamamen tedavi edilebilir. 
Kadınlar kendilerini tanısınlar. Ay-
lık kontrol etsinler. En ufak şüphede 
hekime başvursunlar. Erkenden fark 
etsinler. Bugün burada hastalanma-
mayı kutluyoruz. Hastalanmamak 
için de aktivitelerimizi arttırmamız 
lazım” diye konuştu.

İnsani yardım evrenine öncülük eden, ku-
ruluşundan bu güne de iyiliğin köprüsü olan 
Kızılay, 2010 yılında kapsamlı olarak yeniden 
hayata geçirdiği Sevgi Bohçası projesine ge-
len bağışlar sayesinde bugün de gönüllerde 
kalıcı izler bırakıyor. 
Kızılay’ın sevgi bohçasından yeni doğum yap-
mış ihtiyaç sahibi anne ve bebekleri fayda-
landırılıyor. Başvuru aracılığıyla veya Kızılay 
ekiplerinin tespit çalışmaları neticesinde 
ihtiyaç sahibi aileler belirleniyor. Daha sonra 
şubeler, temsilcilikler veya sosyal yardım uz-
manları aracılığıyla ailelere ulaşılıp yardım 
malzemeleri bizzat kendilerine ulaştırılıyor. 
Hayırseverlerin bağışları sayesinde Sevgi 
Bohçalarını hazırlayan Kızılay, yeni doğan 
bebeklerin ve annelerinin öncelikli olarak 
hijyen, giyim eşyası gibi temel ihtiyaçlarına 
çözüm sunuyor. Sevgi Bohçaları; anneler için 
gecelik, hijyenik ped bulunurken; bebekler 
için bez, ıslak mendil, pamuk, pişik kremi, 
şampuan, sabun, bebek yağı, emzik, biberon, 
ateş ölçer, oyuncak, hastane çıkış seti ve bat-
taniye içeriyor. 
Kızılay’ın tüm bağış kanallarında Sevgi Boh-
çası’na ilişkin veya diğer projelere ait seçe-
nekler bulunuyor. Bağışlar, mobil uygulama 
ile www.kizilay.org.tr web sitesini kullanarak, 
168 ücretsiz çağrı hattını arayarak, internet 
bankacılığı dahil bankalardaki Kızılay hesap 
numaraları üzerinden ve şubeler aracılığıyla 
kolay ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor.

Diyarbakırlı hayırsever kadınlar, Kı-
zılay'ın ihtiyaç sahiplerine sundu-
ğu desteğe katkıda bulunmak için 

gönüllü üretim yapıyor. Diyarbakır Şubesi 
bünyesinde 40 kadın gönüllü hazırladık-
ları mantı ve amigurumi bebek ile patik, 
masa ve kapı süslerinin satışından elde 
edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine ddestek-
lerini sürdürüyor. 
Kadınlara yönelik hayata geçirdikleri ça-
lışma için şube binasında mantı ve örgü 
birimi oluşturduklarını söyleyen Kızılay 
Diyarbakır Kadın Teşkilatı Başkanı Lebibe 
Yılmaz, “Kadınlarımız emekleriyle ihtiyaç 
sahiplerine katkı sunmak istiyor. İhtiyaç 
sahibi ve iyilik yapmak için gelen kadın-
larımızı bir araya getirmiş oldu” şeklinde 
bilgilendirmede bulundu.

Diyarbakırlı 
kadın gönüllüler 
ihtiyaç sahibine 
destek oluyor 


