Türk Kızılayı’nın ücretsiz süreli yayınıdır. Para ile satılamaz.
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Değerli Kızılaycılar ve Kızılay Dostları;
Her yeni yıl, yeni heyecanları da beraberinde getiriyor. 2014
yılının başında, elime yeni bir kitap almış gibi heyecanlıydım.
Bu kitabın yine sevgi, merhamet, iyilik, paylaşma ve özveri
öyküleriyle dolu olacağından emindim. Geride bıraktığımız
günlerde, Kızılaya gönül vermiş hayırseverlerimiz ve onların
yardım eli olan Kızılaycılar tarafından yazılan satırların ilk bölümünü okudum. İnsanlık adına umutları arttıran bu güzel
öykülerden küçük bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim.
Üç seneden uzun bir süredir, Suriye’deki zulümden kaçarak
ülkemize gelen Suriyeli misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu büyük insani yardım çalışması kapsamında sıfır
noktasından Suriye içerisindeki ihtiyaç sahiplerine de yardım
ulaştırıyoruz. Evlerini terk etmek zorunda kalan ve kendi
ülkelerinde mülteci durumuna düşen mazlumların, kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte artan ihtiyaçlarının
karşılanması için geniş katılımlı bir yardım kampanyası başlatıldı. Türkiye’deki pek çok sivil toplum kuruluşu Suriyeli
çocuklar için, yardımsever halkımıza “sana ihtiyacım var” dedi. Bu anlamlı çağrı çok büyük bir cevap buldu ve binlerce
hayırseverlerimiz, gönüllerinden kopan yardımları bizlere emanet ettiler. Bizler de bu emaneti, ihtiyaç sahibi Suriyeli
çocuklara ulaştırarak onların hayata tutunmasına, geleceğe umutla bakmasına vesile olduk. Bizler için ayrı bir gurur
kaynağı da uluslararası bir yardım hareketine dönüşen bu önemli çağrının kampanya ürünlerinin, Türk Kızılayı tarafından hazırlanmış olmasıydı.
Afet müdahale ve sosyal hizmet çalışmalarımız aralıksız devam ederken, kan hizmetleri alanında da önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. 2013 yılını 1 milyon 641 bin ünite kan bağışı ile tamamladık. Ülkemizin yıllık kan
ihtiyacı olan 2 milyon 100 bin ünite kanın tamamını, gönüllü ve güvenli kan bağışçılarından karşılama hedefimize
çok yaklaştık. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde ülkemizin kan ihtiyacının tamamını karşılayacağız; toplum sağlığını
yakından ilgilendiren bu önemli hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Modern kan merkezlerimizde gerekli
işlemlerden geçirerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunduğumuz kan ürünleri ile yüzbinlerce insan şifa buldu.
Sağlık Bakanlığımız ile birlikte uygulamaya koyacağımız kök hücre projesinde de çok önemli adımlar attık. Nasıl ki
afet ve sosyal yardım çalışmalarımızı hayırseverlerin bağışları ile gerçekleştiriyorsak, kan alanındaki hizmetlerimizi de
gönüllü kan bağışçılarımız sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bu vesile ile hayırseverlerimize, kan bağışçılarımıza ve Kızılay
gönüllülerine şükranlarımı sunuyor, Türk Kızılayına verdikleri desteğin artarak devam etmesini diliyorum.
Bir yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı fotoğraflarla anlattığımız 2013 yılı almanağımızı da yayınladık. Birçoğunu Kızılaycı arkadaşlarımızın fotoğrafladığı bu özel anlar, “Sözün bittiği yerde” aslında söylenecek daha çok
sözümüz olduğunu gösteriyor. İnceleme fırsatı bulan herkesten çok olumlu geri dönüşler aldığım bu saygın eserin
hazırlanmasında katkısı olan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ederim.
Yazıma son vermeden önce, Tüm Kızılaycıların pusulası olan yüce insani değerler istikametinde hizmet verirken,
görevi başında geçirdiği trafik kazasında kaybettiğimiz Kızılaycı evladımız Mustafa Can Kulakçı’yı bir kez daha şükranla
anmak isterim. Onu kaybetmiş olmamızın derin üzüntüsü bir yana, en iyi şekilde temsil ettiği ve bizlere miras olarak
bıraktığı Kızılaycılık değerleri, en değerli hazinemizdir. İnanıyorum ki o da olduğu yerden bizleri takip edecek ve Kızılaycı kardeşlerinin bu değerli mirasa sahip çıktığını görecektir.
Dergimiz baskı aşamasındayken, Soma’daki maden kazasının haberi ile sarsıldık. Tüm imkânlarımızı süratle bölge
için seferber ettik. Ben de ekiplerimizin başında Soma’ya giderek bölgedeki acılara ortak olmaya çalıştım. Detayları
paylaşmayı haberci arkadaşlarıma bırakıyor, Yüce Allah’tan insanımıza bir daha böyle acılar yaşatmamasını diliyorum.
Genel Müdürlüğümüzün kendi imkânlarıyla hazırladığı ve Kızılay’ın çalışmalarına ayna tutan dergimizin yeni sayısını,
ilgiyle okuyacağınızı umuyorum. Gelecek günlerin Vatanımıza, Milletimize ve tüm dünyaya esenlikler getirmesini
diliyor, aksi takdirde, Türk Kızılayının görev başında olduğunu hatırlatmak istiyorum.
En derin saygı ve sevgilerimle.

Ahmet Lütfi AKAR
Genel Başkan
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İstanbullulara İETT Kan Ulaştıracak
Megakent İstanbul’un kent içi toplu ulaşımına 141 yıldır çözümler üreten İETT Genel Müdürlüğü,
bu kez Türk Kızılayı ile kentin kan ihtiyacına el attı. Düzenlenen kampanya süresince İETT
çalışanları kan bağışında bulunurken, İETT’ye ait durak ile garajlarda halka yönelik kan bağışı
ve bilgilendirme etkinlikleri düzenlenecek.
gerekse yurt dışında yürüttüğü insani
yardım çalışmalarıyla dünyadaki kuruluşlara örnek oluyor. Biz de kan bağışında farkındalık yaratmak için buradayız”
diye konuştu.

Duraklar ve Garajlarda Kan Bağışı

Kent içi toplu ulaşım hizmetinde öncü olan İETT Genel
Müdürlüğü, (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri), Türk Kızılayı ile örnek bir projeye imza attı. Kampanya imza törenine Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi
Akar, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Akar ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Gülay Aslan ve İsmail Hakkı Turunç ile
İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı ile yöneticiler ve
çalışanlar katıldı.

Kızılay Tüm Dünyaya Örnek Oluyor
Genel Başkan Akar, Türk Kızılayı’nın 2005 yılından bu
yana yürüttüğü düzenli, güvenli ve gönüllü kan bağışı
programı ile ülkenin kan ihtiyacının tamamına yakınını
karşıladığının altını çizdi. Genel Başkan Akar, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş başta olmak
üzere tüm İETT personeline ve yöneticilerine örnek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı da “Bizler kampanyamız ile topluma küçük bir katkıda bulunuyoruz. Oysa
katkının en büyüğünü Kızılay yapıyor. Gerek yurt içinde
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Protokol imza töreninin ardından İETT
Genel Müdürü Dr. Baraçlı kan vererek
kampanyayı başlattı. Türk Kızılayı ve
İETT Kan Kampanyası kapsamında İETT
personeline, Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ekipleri tarafından kan
bağışı konusunda bilinçlendirme eğitimi
verilecek. İETT çalışanları kan bağışının
önemine dikkat çekerek toplumda farkındalık yaratmak için kan bağışlayacak.
Kan bağışı kampanyası sadece İETT çalışanları ile sınırlı kalmayacak. İETT’ye ait
duraklar ve garajlar da, İstanbulluların kan bağışında bulunması için tahsis edilecek. Kızılay ekipleri ve İETT’nin
belirlediği önemli noktalarda sabit kan alma birimleri de
kurulacak.

KIZILAYDAN HABERLER

Gurbetçilerden Destek
Almanya’nın Aachen kentinde yaşayan Türkler, Suriyeli sığınmacılara yardımlarını Türk Kızılayı
aracılığıyla ulaştırmayı tercih etti. Aachen Belediyesi Meclisi’nin Türk üyesi Ahmethicri Ağırman, “Yardımların yerine ulaşacağına şüphemiz yok” dedi. 11 bin avro değerindeki ilk bağış
çeki Genel Başkan Akar’a Ankara’da teslim edildi.
Aachen Belediyesi ve ‘Aachen
için El Ele Derneği’nin daveti
ile Almanya’ya giden Türk Kızılayı heyeti ‘gurbetçilerden’
büyük ilgi gördü. Aachen’da
başta Türkler olmak üzere
Müslümanların bağışlarıyla yapımına başlanan Yunus Emre
Camii inşaatını gezen Türk
Kızılayı Genel Başkanı Yüksek
Mimar Ahmet Lütfi Akar, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal
Akar, Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Kolabaş, Genel Müdür
Dr. Mehmet Güllüoğlu ve Kızılay heyeti çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fon sağlanacak
Heyet daha sonra Aachen
Belediye Başkanı Marcel Philipp tarafından kabul edildi.
Belediyenin yaptığı çalışmalardan ve Belediye Meclisi’nin Türk Üyesi Ahmethicri
Ağırman’ın bu çalışmalara verdiği katkıyı anlatan Marcel
Philipp, Türk Kızılayı heyetini şehirlerinde ağırlamaktan
duyduğu memnuniyeti ifade etti, başlatılan yardım çalışmasını da övdü.

İlk bağış çeki teslim edildi

Daha sonra ise Aachen İçin El Ele Derneği’nin düzenlediği geceye katılan Türk Kızılayı heyeti, burada Suriye’de
yaşanan insani acılara dikkat çekti. Bir konuşma yapan
Genel Başkan Ahmet Lütfi Akar, Avrupa’da televizyonlarda izlenen Suriye dramının Türkiye’nin yanı başında
yaşadığına dikkat çekti. Akar, “Ülkemizde 750 bine yakın
Suriyeli misafirimiz var ve Kızılay olarak onlara her türlü
imkanı sunuyoruz. Sizin de kilometrelerce uzaktan onlarla dayanışma göstermeniz tüm takdirlerin üzerindedir” diye konuştu.

Türkiye’nin yüzbinlerce Suriyeliye kucak açtığını, Avrupa’nın ise bu konuda gereken desteği göstermediğini,
bu nedenle Aachen’de bağış organizasyonu düzenlediklerini belirten Ağırman, sembolik olan çalışmayı bundan sonra daha büyük bir yardım kampanyasına dönüştürmeye çalışacaklarını söyledi. Ağırman, daha sonra, 4
haftada toplandığını belirttiği yaklaşık 11 bin avroluk bağış çekini Akar’a teslim etti.

Aachen Belediyesi’nin Türk asıllı Meclis Üyesi Ahmethicri Ağırman, gurbetçilerin organizasyonuyla toplanan
11 bin avro değerindeki bağış çekini Türk Kızılayı Genel
Merkezi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Akar’a teslim
etti.
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Kızılay Maden Suyu
Gıda Fuarının İlgi Odağı Oldu
Uluslararası Food Product Gıda İhtisas Fuarı ve BEVEX Fuarı’na Kızılay Maden Suyu da katıldı.
400 firmanın yer aldığı fuarı ziyaret eden vatandaşlar ve şirket yetkilileri, Kızılay Maden Suyu
standına büyük ilgi gösterdi.
leri Koordinatörü Levent
Pekçan ve Kızılay Maden
Suyu Pazarlama ve Satış
yöneticileri de katıldı. Bölge bayileri ile bir araya gelen Pekçan, yurtiçinden ve
yurtdışından katılan firma
temsilcileriyle de görüşme
imkanı buldu. Pekcan Kızılay Maden Suyu markasının
Türkiye’nin en önemli bir
markalarından biri olduğunu bilen firma temsilcileri
ile görüşmeler yaptıklarını,
bu sayede Kızılay Maden
Suyu’nu yeni pazarlara taşımak için fırsatlar yakaladıklarını belirtti. Erzincan’da ki
Mineralli Su Fabrikası’ndan
önümüzdeki aylarda açılışının yapılacağını belirten
Pekcan, bu yatırımla Kızılay’ın sektördeki liderliğini
de sağlamlaştıracağını vurguladı.
Antalya’da bu yıl 21’incisi düzenlenen ve bölgenin en
önemli sektör buluşması olan fuar, gıda ve içecek sektöründen firmaları bir araya getirmesinin yanı sıra yeni
ürünleri sergileme ve firmalara yeni pazarların kapısını
açması bakımından da avantajlar sunuyor. Türk Kızılayı
markası olan, yurtiçi pazar liderliğini elinde bulunduran
Kızılay Maden Suyu da fuardaki yerini aldı. Zengin ürün
çeşitliliğiyle fuarın en renkli stantlarından birine sahip
olan Kızılay Maden Suyu, sektör temsilcilerine ve fuar ziyaretçilerine hem serinlik, hem de farklı lezzetler sundu.

Yeni pazarlara açılmak için fırsat
Kızılay Maden Suyu’nun en önemli pazarı olan Antalya’da
gerçekleştirilen fuara Türk Kızılayı Mineralli Su İşletme-
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İyilik için Kızılay için
Sade, meyve aromalı, meyve sulu ve vitaminli çeşitleriyle
profesyonellerin yanı sıra ziyaretçilerin de dikkatini çeken
Kızılay Maden Suyu standı, fuar boyunca ziyaretçilerin
yoğun ilgisi ile karşılaştı. Farklı ürünleri tatma imkanı bulan ziyaretçiler, yeni ürünlerle sektörde çıtayı yükselten
Kızılay Maden Suyu’nu severek tükettiklerini söylediler.
Kızılay Maden Suyu Atatürk tarafından bağışlandığı günden bu yana ülkemiz ve milletimiz adına iyilik için değerlendirilmektedir. Türk Kızılayı, mineralli su işletmelerinden elde ettiği gelir fazlasının tamamını afet müdahale
ve sosyal yardım çalışmalarında kullanıyor.

KIZILAYDAN HABERLER

16’ncı Bölge Kan Merkezi
Malatya’da Açıldı
Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Türk
Kızılayı, bölge kan merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Türk Kızılayı üst düzey yöneticilerinin
katıldığı tören sonrası açılışı yapılan Güneybatı Bölge Kan Merkezi, sadece merkezin bulunduğu Malatya’ya değil çevre illere de hizmet verecek.
lar ve hedefler birer birer aşıldı.
Son derece düzgün ve disiplinli
bir çalışmanın ürünü olarak çok
doğrusal bir grafik çizildi. 2013
itibarıyla 1 milyon 650 bin 500
ünite kan toplamaya muvaffak
olduk. Bu, Türkiye’de halkın kan
ihtiyacının, hastanelerimizdeki
kan ihtiyacımızın yüzde 85’ine
tekabül etmektedir. Dolayısıyla
Kızılayımız, yapmış olduğu bu
organizasyonla ülkemizin kan
ihtiyacına cevap verir hale gelmiştir” diye konuştu.

Kan bağışı konusundaki hedeflerini her geçen gün artıran Türk Kızılayı, bu hedeflere ulaşmak için yatırımlarına
da yenilerini ekliyor. Türkiye’nin hemen her yerinde kan
bağışı çalışmaları yürüten Türk Kızılayı, son olarak Malatya’da Bölge Kan Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Kan bağışı konusundaki hedeflere de değinen Akar, “Allah nasip
ederse bu yıl için 1 milyon 800
bin ünite kan toplamak suretiyle
önemli bir atak daha yapmayı planlıyoruz. 1-2 yıl içerisinde de 2 milyon 100 bin ünite kan toplamak suretiyle
Türkiye’deki kan ihtiyacını ve bu konuda olan taleplerin
tamamını Türk Kızılayı eliyle karşılamış olacağız” dedi.

Törende AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Kızılaycıları yalnız bırakmadı. Türk Kızılayı’nın 16’ncı Bölge Kan Merkezi
olma özelliğini taşıyan tesisin açılışına Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Genel Sekreter Av. Ulviye
Turgut, Genel Sekreter Yardımcı Kemal Akar, Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Özet, Genel Müdürü Dr.
Mehmet Güllüoğlu ve Kan Hizmetleri Genel Müdürü
Nurettin Hafızoğlu katıldı.

“Ülke ihtiyacının tamamını karşılayacağız”
Törende konuşma yapan Genel Başkan Akar, Türk Kızılayı’nın kan bağışı konusunda teşkilatlanmaya başlamadan önce ülke çapında 305 bin ünite kan bağışı alındığını
belirterek, “Sağlık Bakanlığımızca her yıl konulan etap-
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Kayseri Kızılay Konukevi ve Gençlik
Merkezi ’ne Kavuştu
Kayseri’de hayırsever avukat Ahmet Ulucan ve Türk Kızılayı Kayseri Şubesi tarafından yaptırılan ve Erciyes Üniversitesi’ne bağışlanan Kızılay Konukevi ve Gençlik Merkezi’nin açılışı törenle yapıldı. Açılışın yanı sıra Kayseri Şubesi’nin yeni hizmet binasının temeli de atıldı.
bin yetime ekmek ve yemek çıkartıyor.
Bir diğer grup Çad’da eczane işletiyor.
Diğer bir kısmı ise Türkiye’deki ihtiyaç
sahiplerinin imdadına koşuyor. Türk Kızılayı’na katkı veren herkese teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.
Hayırsever Ulucan da ömrünün sonuna
kadar hayır işlerinde çalışacağını belirterek, gücü yeten herkesi hayır yapmaya
davet etti.

Kayseri Şubesi’nin yeni hizmet
binasının temeli atıldı

Kızılay Konukevi ve Gençlik Merkezi’nin açılış töreni için
Kayseri’ye giden Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi
Akar’a, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Akar, Yönetim
Kurulu Üyeleri Tuncay Kopuz, Gülay Aslan, Şube Başkanları ve Türk Kızılayı Kayseri Hastanesi yöneticileri eşlik
etti. Kayseri Şubesi Başkanı Ayhan Uzandaç’ın ev sahipliği yaptığı törene ayrıca Kayseri Valisi Orhan Düzgün,
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Kocasinan
Kaymakamı Ali Candan, Iğdır Valiliğine atanan Davut Haner, Emekli Diyanet İşleri Başkanı Necmettin Nursaçan,
AKP İl Başkanı Ömer Dengiz ve çok sayıda davetli katıldı.

Bağışçılar Kızılay için çok önemli bir güçtür
Kızılay’ın hem Türkiye’de hem de yurt dışında önemli
görevler üstlendiğini ifade eden Türk Kızılayı Genel Başkanı Akar, “Bağışçılar Kızılay için çok önemli bir güçtür.
Bağışlar sayesinde bizim arkadaşlarımız Somali’de 30
bin kişilik kampı yönetiyor, onların haricinde her gün 10
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Kayseri Şubesi’nin Aydınlıkevler Mahallesi’nde bulunan arazisine yapılacak
olan yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı. Genel Başkan Akar, inşaat alanında incelemelerde bulunarak, bilgiler
aldı. Hayırsever Ulucan’a teşekkür eden
Akar, Kızılay’ın sadece Allah rızası için çalıştığını belirterek, herkesi Kızılay’a destek vermeye çağırdı. Kurban
kesilmesi ve emekli Diyanet İşleri Başkanvekili Necmettin Nursaçan’ın duasının ardından yeni hizmet binasının
temeli atıldı. Beş katlı olarak yapılacak yeni şube binası 6
ay içerisinde tamamlanacak.

KIZILAYDAN HABERLER

Göçmenlere Avrupa Standardında
Hizmet Geliyor
Yabancıların Türkiye’ye girişleri, barınmaları, çıkışları ve sınır dışı edilmeleri aşamasında kabul, barınma ve
geri gönderme merkezlerinde sunulacak hizmet standartları konusunda hazırlık faaliyetleri yürüten ve
bünyesinde Göç İdaresi Müdürlüğü kuran Türk Kızılayı, bu alandaki çalışmalarına hızla başladı.

Yabancıların Türkiye’de konaklayacağı merkezleri Avrupa standartlarına göre değerlendirecek olan Türk Kızılayı, bu alanın en iyisi olan Hollanda’ya İçişleri Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet ile üst
düzey ziyaret gerçekleştirdi.
Nisan 2014 tarihinde İçişleri Bakanlığı ile yapılacak protokol sonrasında ülkemizde sayıları hali hazırda 18 olan
“Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezleri”nin işletmesini devralacak olan Türk Kızılayı, merkezlerdeki uluslararası örneklerini incelemek için Hollanda’ya üst düzey ziyarette bulundu. Türk Kızılayı Yönetim

Kurulu Üyesi Kamil Kolabaş, Genel Müdür Dr. Mehmet
Güllüoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek ve
Göç İdaresi Müdürü Kemal Pehlivanlı’dan oluşan heyet
Hollanda Merkezi Mülteci Barındırma Organı (COA) yetkilileri bir araya geldi.
Dört gün süren ziyaret kapsamında barınma merkezlerinde incelemelerde bulunan Kızılay heyeti, göç yönetim
merkezlerindeki birimler hakkında bilgi aldı. Hollanda’da
sığınma hakkı olmayan ailelerin konakladığı merkezi de
ziyaret eden Kızılay heyeti, bu alanda dünyanın en profesyonel yapılanmasını inceleme imkanı buldu.
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Türk Kızılayı’na
1 Milyon 640 Bin Ünite Kan Bağışı
Gönüllü, güvenli ve düzenli kan bağışı programını 2005 yılından itibaren başarıyla yürüten ve
Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için çalışan Türk Kızılayı, 2013 yılında kan
bağışlarında bir önceki yıla göre yüzde 12 artış kaydetti. Her yıl düzenli olarak kan bağışı rakamlarını artıran Türk Kızılayı, 2013 yılında toplam 1 Milyon 640 bin 881 ünite kan bağışı aldı.
Bölgeler arasında ikinci sırada ise 200 bin 461 ünite kan
bağışı ile Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi (İstanbul)
yer aldı. Onu 160 bin 933 ünite kan bağışı ile Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi (Adana) takip etti.

En çok kan bağışı İstanbul’dan
2013 yılında en çok kan bağışı ise Türkiye’nin en fazla
nüfusa sahip şehri İstanbul’dan geldi. 164 bin 369 kan
bağışının alındığı İstanbul’u 113 bin 161 ünite kan bağışı
ile İzmir takip etti. Üçüncü sırada ise 94 bin 761 ünite kan
bağışı ile Ankara yer aldı.

Türkiye genelinde 15 bölge kan merkezi, 62 kan bağışı
merkezi ve mobil kan bağışı araçlarıyla hastanelerde tedavi gören hastalara kan ulaştıran Türk Kızılayı, sistematik olarak yürüttüğü çalışmaların sonucunu aldı. Ulusal
Güvenli Kan Temini programının başladığı 2005 yılında
342 bin 146 ünite kan bağışı alan Türk Kızılayı, her yıl bu
rakamı arttırarak Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını
karşılama hedefine yaklaştı. 2012 yılında 1 milyon 469
bin 809 ünite kan bağışı alan Türk Kızılayı, 2013 yılı sonu
itibariyle 1 Milyon 640 bin 881 ünite kan bağışına ulaştı.
Ulusal Güvenli Kan Temini programının hedefi olan 2
milyon ünite kan bağışına ulaşabilmek için kan bağış
merkezi, mobil kan bağış aracı ve personel sayısını artıran Türk Kızılayı, 2015 yılı sonu itibariyle bu hedefe ulaşmak için çalışıyor.

Ege bölgesi yine birinci
Kan bağışında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ege Bölge
Kan Merkezi (İzmir) birinci sırada yer aldı. 2012 yılında
268 bin 750 ünite kan bağışı alan Merkez, 2013 yılında
toplam 301 bin 959 ünite kan bağışı alarak yeni bir başarıya imza attı.
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Kan bağışı konusunda yürüttüğü kampanyalar ile toplumun algısını sürekli canlı tutan Türk Kızılayı, her yıl kan
bağışı rakamlarını arttırdı. Son 5 yılın kan bağışı rakamlarına bakıldığında: 2009 yılında 848 bin 586 ünite kan
bağışı alan Türk Kızılayı, 2010 yılı itibariyle 1 milyon rakamının üzerine çıktı. 2011 yılında ise 1 milyon 276 bin 211
ünite kan bağışı alan Türk Kızılayı, 2012 yılında 1 milyon
469 bin 809 ünite kan bağışına ulaştı. 2013 yılı sonu itibariyle ise 1 Milyon 640 bin 881 ünite kan bağışı alındı.

Kadınların kan bağışı oranı düşük
Türkiye genelinde yürütülen kan bağışı çalışmaları sonucunda ilginç verilere de ulaşıldı. Buna göre kan bağışında bulunanların yüzde 90’ı erkek, yüzde 10’u ise kadınlardan oluştu. Bu oran 2012 yılında erkekler için yüzde
91, kadınlar için yüzde 9’du. Rakamlara bakıldığında ise
kan bağışlayan erkek sayısı 1 milyon 472 bin 818, kadın
sayısı ise 168 bin 63 oldu.
2013 yılında kan bağışında bulunanların eğitim durumuna bakıldığında, lise mezunları yüzde 31 ile ilk sırada,
lisans mezunları yüzde 24 ile ikinci, ilkokul mezunları
yüzde 20 ile üçüncü, lisansüstü mezunları ise yüzde 2
ile dördüncü sırada yer aldı.
Kan bağışında bulunanların meslek gruplarına bakıldığında ise serbest meslek sahipleri birinci, öğrenciler ikinci,
işçiler ise üçüncü sırada yer aldı.
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Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz
Kızılay’ı Ziyaret Etti
Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Kızılayı’na bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakan Yılmaz’ı Türk Kızılayı Genel Merkezi’nde ağırlayan Genel Başkan Ahmet Lütfi
Akar’a, Genel Başkan Vekili Nihat Adıgüzel, Genel Sekreter Av. Ulviye Turgut, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Akar, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Hakkı Turunç,
Tuncay Kopuz, Gülay Aslan, Prof. Dr. Gülsüm Özet, Denetim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Turan Aslan, Denetim Kurulu Raportörü Ömer Faruk İmamoğlu, Sivas Şubesi
Başkanı Mustafa Sarılar ve Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

“Türk Kızılayı gönlümüzde pozitif imaj yaratıyor”
Türk Kızılayı’nın Uzak Doğu’dan Afrika’ya kadar yardıma ihtiyaç duyulan her yere
ulaştığını belirten Bakan Yılmaz, “Sivil toplum kuruluşları halkla daha çabuk bütünleşir. Bu yüzden devletin şefkat eli sivil toplum kuruluşlarıdır. Kızılay da ihtiyacı
olana yardım etme noktasında çalışmalarını özveriyle gerçekleştiriyor. Bu yüzden
Kızılay herkesin gönlünde pozitif bir imaj yaratıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın da her alanda Türk Kızılayı’na destek olmaya devam
edeceğini belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
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Para Üstleri İyiliğe
Türk Kızılayı, perakende sektörünün önemli zincir mağazalarından A 101’in desteği ile önemli bir
bağış kampanyasına imza attı. Market müşterileri kasaya geldiklerinde, alışveriş tutarlarının küsuratını, para üstlerini ya da arzu ettikleri kadar bir meblağı, ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılayı’na
bağışlayabilecek.
Türkiye’de ilk defa uygulanan bağış
modeli sayesinde yardımseverler, alışveriş tutarlarının küsuratı olan 1 kuruşla bile yardım yapabilecek. Alışverişini
tamamlayan müşteri kasada ödeme
işlemini yaparken, kasa görevlisi “Türk
Kızılayı’na bağış yapmak ister misiniz?”
sorusunu yöneltecek. Bu soruya olumlu cevap veren müşteriler alışverişlerinin küsuratlarını, para üstlerini ya da
arzu ettikleri miktarı kolayca bağışlayabilecek. Bağış modelinin amacı küçük
yardımların birleşerek büyük iyiliklere
dönüşmesi.
Hazırlık ve altyapı çalışmaları yaklaşık
1 yıldır devam eden bu proje destek
veren A 101, sosyal duyarlılığını bir kez
daha sergilemiş oldu. Firma daha öncesinde de Türk Kızılayı’nın insani yardım çalışmalarına nakdi ve ayni bağışlar gerçekleştirmişti. Ankara bölgesinde
bulunan A 101 marketleri ile başlatılan
proje yakın zamanda Türkiye genelindeki tüm mağazalarda yaygınlaştırılacak.

Market zincirleri
sosyal sorumlulukta örnek
Çalışmalarını yardımseverlerin bağışları
ile sürdüren Türk Kızılayı’na verilen desteklerin önemli bir bölümünü market
zincirlerinin verdiği destekler oluşturuyor. Kipa ve A 101 gibi pek çok market
zinciri, Türk Kızılayı’nın farklı bağış projelerine büyük destek veriyor. Market
müşterileri de kendilerine sunulan ve
kolayca bağış yapmalarını sağlayan bu
iş birliklerinden duydukları memnuniyeti gösterdikleri ilgiyle ifade ediyorlar.
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Bebeklere Sevgi Bohçası ile “Hoş Geldin”
Türk Kızılayı, Sevgi Bohçası Projesi ile ihtiyaç sahibi bebekleri sarıp sarmalayarak ‘Hoş geldin’
demeye devam ediyor. Ülke genelinde yardımseverlerin bağışları ve şubelerin desteğiyle yürütülen projede binlerce yeni doğan bebek ve annenin ihtiyaçları karşılanıyor.

Kız çocuklar için pembe, erkek çocuklar için mavi çantalar içinde hazırlanan ‘Sevgi Bohçası’nda tulum, şapka,
biberon, emzik, havlu, bebek bezi, ıslak havlu, şampuan,
hijyen malzemeleri, pijama gibi bebek ve annenin temel
ihtiyaçları yer alıyor. Hastanelerin yeni doğan kliniklerinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere, Sevgi Bohçası ulaştırılıyor.

yaret gerçekleştirdi. Türk Kızılayı Yöneyim Kurulu Üyesi
Gülay Aslan da hastanenin yeni doğan ünitesini ziyaret
etti. Kızılay Heyeti, yeni doğum yapan anneleri tebrik
ederek ‘Sevgi Bohçası’ hediye etti. Gülay Aslan, annelere
“Türk Kızılayı olarak hem kurumsal kaynaklarımız hem
de bağışçılarımızın desteğiyle her zaman yanınızdayız”
dedi.

Kızılaycılar anneleri yalnız bırakmadı

İhtiyaç sahibi bir anne ve bebeğine destek olmak için
www.kizilay.org.tr internet adresimizdeki bağış seçeneklerinden Sevgi Bohçası’nı seçebilirsiniz.

Türk Kızılayı İstiklal Şubesi ile Okmeydanı SSK Hastanesi arasında Sevgi Bohçası işbirliği yapıldı. İşbirliği sonrası
Şube Başkanı Necla Özsoy ve üyeler hastaneye bir zi-
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Kipa’dan Kan Bağış Otobüsü
Türk Kızılayı tarafından yürütülen Kan Temini Projesine destek olmak için yola çıkan ve “Kipa
İle Hayat Ver” kampanyasını başlatan uluslararası perakende devi Kipa, kampanya sonunda
satın aldığı mobil kan bağış aracını Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi’ne teslim etti.
Dr. Gökay Gök ise, Kipa’nın yaklaşık iki yıl önce
başlattığı kampanyanın herkese örnek olması
gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
“Kipa sorumluluk bilinciyle hareket eden bir şirket olarak, ülkemizde kullanılan en modern kan
bağışı otobüsünü Kızılay’a kazandırdı. Kipa tarafından alınarak tüm düzenlemesi yapılan kan
bağışı otobüsü ile gelişmiş ülkelerde olduğu gibi,
halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ulaşılarak, tüm il, ilçe, belde, köy meydanlarında çalışma yapılacak. Kızılay Ege Bölge Müdürlüğü’ne ait
araç, fabrikalar, alışveriş merkezleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu tüm mekânlarda kan bağışçısı kazanımı faaliyetlerini yürütecek. Böylece
bağışçılarımız memnuniyet içerisinde, güvenli ve
huzurlu ortamda kan bağışında bulunabilecek.
Kipa’ya tüm hasta ve hasta yakınları adına teşekkür ediyorum.”
Kipa çalışanları, müşterileri ve tedarikçilerinin desteğiyle yürütülen kampanya çerçevesinde satın alınan mobil
kan bağışı otobüsünün gerekli ekipmanlarla donatıldıktan sonra Türk Kızılayı’na teslim edildiğini belirten Kipa
Kurumsal İlişkiler Direktörü Nazlan Ertan, “Spordan sosyal aktivitelere uzanan bir dizi bağış etkinliğinin yanı sıra,
Türkiye’nin en ünlü modacılarından Tuvana Büyükçınar’ın yaptığı özel tasarım ile satışa sunduğumuz alışveriş çantalarının geliri de bu aracın alınmasına katkıda bulundu. Araç hizmet vermeye başladıktan sonra, Kipa’daki
çalışma arkadaşlarımız, bu araca giderek ilk kan verenler
oldular. ‘Kipa ile Hayat Ver’ projesine, Kipa ailesinin duyarlığı ve enerjisi ile gerçekleştirdik” dedi.

Kızılay-Kipa işbirliği
Türk Kızılayı’nın en büyük kurumsal destekçilerinden
olan Kipa, yaklaşık 7 yıldır farklı konularda desteğini artırarak sürdürüyor. Mobil kan bağış otobüsü satın alınması
için başlatılan kampanyadan önce de tüm çalışanlarını
kan bağışı konusunda teşvik eden Kipa, Ramazan ayı
dönemlerinde de ihtiyaç sahipleri için Kızılay ile işbirliği
yapıyor.

Kan bekleyenler adına Kipa’ya teşekkür
Ege Bölgesi ve İzmir’in kan ihtiyacının tamamını gönüllü, düzenli ve bilinçli bağışçılardan karşılayabilmek, kan
bağışı konusunda bilinç ve farkındalık yaratabilmek için
toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü
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“Türk Kızılayı İnsani Yardımda Lider”
Türkiye’nin yurt dışı insani yardım çalışmalarından sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Türk
Kızılayı’nın yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini, büyük başarılara imza attığını söyledi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Genel
Sekreter Yardımcısı Kemal Akar, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Hakkı Turunç, Kamil Kolabaş, Genel Müdür Dr.
Mehmet Güllüoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Mintez
Şimşek yurtiçi ve yurtdışı insani yardım çalışmalarını paylaşmak için Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler ile makamında bir toplantı gerçekleştirdi.

Çalışmalara destek
Türk Kızılayı’nın çalışmalarını Bakanlık görevine gelmeden önce de yakından takip ettiğini, Sudan Darfur’da
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inşa edilen hastaneyi gördüğünü belirten Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Türk Kızılayı’nın attığı her adımla
ne derece faydalı olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin yurtdışında insani yardım operasyonu yürüten onlarca sivil toplum kuruluşu bulunduğunu, bu
kuruluşların bundan sonra daha koordineli çalışması
gerektiğini de belirten İşler, bu noktada Türk Kızılayı’nın
liderliğine işaret etti.
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Türk Kızılayı Somalıların Yanındaydı
Sadece afet dönemlerinde değil, toplumsal acılarda da
halkımızı yalnız bırakmayan Türk Kızılayı, kazadan sonraki ilk saatlerde tüm imkânlarıyla olay yerine ulaştı. Genel Başkan Ahmet Lütfi Akar’ın yanı sıra Yönetim Kurulu
Üyesi İsmail Hakkı Turunç, Genel Müdür Dr. Mehmet
Güllüoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek de
alandaki çalışmaları bizzat yerinde yönetti. Kazanın acısı ile gözyaşı döken Somalılara bir dost omuz da Türk
Kızılayından geldi.
Bölgedeki acil ihtiyaçları karşılamak üzere Türk Kızılayı
Ulusal Afet Yönetimi (AFOM), Ege Bölge Afet Yönetim
Merkezi, Manisa Kan Merkezi, Batı Karadeniz Bölge Afet
Yönetim Merkezi, Marmara Bölge Afet Yönetim Merkezi, Akdeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi, Kuzeydoğu
Bölge Afet Yönetim Merkezi, Manisa ve Soma Şubesi’nden ekipler ve yardım malzemeleri bölgeye ulaştırıldı.
Olayın ilk anından itibaren 50 kişilik uzman ekip ve 10
araçla, maden işçilerinin yakınları ve arama kurtarma
faaliyetleri yürüten ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için
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büyük çaba sarf edildi. Devletin ilgili kurumları da hem
bölgedeki çalışmaları koordine etti hem de çalışmalara
aktif olarak katıldı. Herkes Soma’nın yaralarını sarmak,
ülke genelindeki endişeli bekleyişi sonlandırmak için
üstün bir gayret sarf etti. Alana kurulan 5 adet genel
hizmet çadır ile kumanya, su, meyve suyu, kek, çorba,
ekmek, çay, pide, ayran ve battaniye dağıtımı yapıldı.
Kurulan mobil mutfak ve seyyar ikram araçları ile olay
alanındakilere sıcak yemek dağıtımı da gerçekleştirildi.

Acılarına Ortak Oldular
Devletin en üst kademesinden isimler de en sıcak dönemde bölgeyi ziyaret ederek acılara ortak olmaya çalıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, olayın
ilk anın da alana geldi ve günlerce çalışmalara bizzat
katıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel
Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda
siyasetçi de Soma’ya gelerek vatandaşlarla görüştü,
dertlerini dinledi.

Bölgede ihtiyaçları karşılamak için canla başla çalışan
Türk Kızılay ekipleri, sadece maden ocağının çevresinde değil, hastane bahçesinde, camilerde, mezarlık
alanında, acılı ailelere yardım için var güçleriyle çalıştı.
Acıları nedeniyle yemek yemeyi bile unutan ailelere
onların gelmesini beklemeden yemek, su, çay ve daha
birçok yardım malzemesini ulaştırdı. Kazanın hemen
ardından yaralıların tedavisinde kullanılmak üzere yeterli sayıda kan ürünü bölgedeki hastanelere sevk edildi. Artabilecek kan ihtiyacı göz önünde bulundurularak stok seviyeleri en üst noktada tutuldu.
Gece gündüz demeden çalışan Kızılay ekipleri, ailelere, kurtarma ekibine, güvenlik güçlerine ve basın
mensuplarına gece soğuktan korunmaları için battaniye dağıttı ve sıcak içecek ikramında bulundu. Kızılaycılar yeri geldiğinde, üzerlerindeki Kızılay yeleklerini de üşümesinler diye acılı ailelere vermekten geri
durmadılar.

Psikososyal Destek Verildi
Aileler için belki de en zoruydu beklemek. Dakikalar,
saniyeler, saatler geçmezken onların yaşadığı travmaları en aza indirmek için Türk Kızılayı, bölgede
psikososyal destek verdi. Genel Sekretaryasını Türk
Kızılayının yürüttüğü Afetlerde Psikososyal Hizmetler
Birliği üyelerinden oluşan psikolog ve sosyal hizmet
uzmanlarından oluşan 20 kişilik ekip, olay yerindekilere umutlarını kaybetmemeleri için telkinlerde bulundu. Belki biraz olsun acılar hafifler diye eşlerden, çocuklarda, babalardan beraber geçirilen anılar dinlendi.
Yarınlara dair umutlar tazelendi.
Profesyonel ve gönüllü Kızılaycılar, yaşamını yitiren
madencilerimiz ebedi istirahatlerine uğurlandığı mezarlıkta da aileleri yalnız bırakmadı. Definler öncesi
mezarlıkların çevre düzenleme çalışmalarına destek
verilirken, defin esnasında olası fenalaşmalar için sağlık ekibi hazır bulunduruldu.
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Çalışmalara Çok Yönlü Destek
Genel Başkan Akar, üst düzey yöneticiler ve Şube Başkanları çalışmaların her aşamasında bizzat görev aldılar. Kimi zaman hazır mutfakta kazanın başına geçip
sıcak yemek dağıtan yöneticiler, kazazede yakınlarıyla
da görüşüp onları telkin etmeye çalıştılar.
Türk Kızılayının alanda çok yönlü bir çalışma gerçekleştirdiğine dikkat çeken Genel Başkan Akar, “Yaralı
kurtulup kan ihtiyacı yaşayabilecek insanlarımızın olacağını düşündük ve gereken tedbirlerimizi aldık. Kan
tedarikinde hiçbir eksiklik ve sorun yaşanmadı. Lojistik
açıdan da bir sistem oluşturduk. Gerekli malzemeleri en yakın bölge depolarımızdan ve birimlerimizden
Soma’ya sevk ettik. Ülkemizin dört köşesinden gelen
yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması görevini de
biz üstlendik. Olayın yaşandığı bölgede çadırlar kurduk. Mobil mutfağımız bölgedeki yerini aldı. Çalışmalar boyunca da Soma merkezindeki hastanenin önündeki ikram araçlarımızdan vatandaşlara sıcak çorba,
çay, kumanya dağıtıldı. Kızılay battaniyeleri ile kazazede yakınlarının soğuktan etkilenmeleri için çaba sarf
ettik.” şeklinde konuştu.
Genel Başkan Akar açıklamalarının devamında, “Bölgedeki en önemli faaliyetlerimizden biri de bu elim
kazadan ve kayıplarımızdan dolayı travma yaşayan insanlarımıza verdiğimiz psikososyal destekti. Arkadaşlarımız ihtiyaç sahiplerini bir an olsun yalnız bırakmadı.
Devletimizin ilgili birimleri ve sivil toplum da burada
koordineli ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Sadece bu bölgeden değil, Türkiye’nin her bölgesinden
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Türk Kızılayı şubeleri de çalışmalarımıza büyük destek
verdi. Ben burada acılara ortak olan ve yaraları sarmaya çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum, kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Yüce Allah’tan rahmet,
ailelerine, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Dergimizin yayına hazırlandığı sırada, bölgedeki çalışmalar devam ediyordu.
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Sinan Demirci, kısa bir süre

Filipinler’de
Afet ve Sonrası

önce ilk çocuğu dünyaya gelmiş, taze bir baba. Babalık,
dünyanın en güzel duygularından biri ama serde de Kızılaycılık var. Çocuk sevgisini
kendi bebeğiyle sınırlı tutmadı
Sinan, Filipinler’deki afetzede
çocukların yardımına koştu.
Bir babanın duyarlılığıyla, bir
Kızılaycının gözünden aktardı
oradaki son durumu…

Filipinler’de yaşanan afetin gerçek boyutlarını
anlamak için birkaç rakama bakmak yeterli sanırım. Tarihin en büyük doğal afetlerinden biri olan
Haiyan Tayfunundan 14.1 milyon kişinin etkilendi.
Ülke içerisinde toplam 4.1 milyon kişi evlerini terk
etmek zorunda kaldı. 1.1 milyondan fazla ev zarar
gördü. Şu ana kadar 6.201 kişi hayatını kaybetti.
1.785 kişi kayboldu ve henüz bulunamadı…
Bu büyük tayfunun hemen ardından Türk Kızılayı,
acil dönemde 424 adet çadır, 5.125 adet battaniye, 550 mutfak setini afet bölgesine ulaştırdı ve
ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sundu. Bölgede
görev yapmaya başlayan Türk Kızılayı ekipleri 100
ton gıda dağıtımı yaptı ve iyileştirme sürecinin
önemli bir parçası olan barınma için Türk Kızılayı
çadırları kuruldu.
Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonunun
(IFRC) koordinasyon toplantısında, IFRC Alan
Operasyon Yöneticisi Steve Mcandrew, açılış konuşmasında Türk Kızılayı’na özel olarak teşekkür
etti. Mcandrew, Türk Kızılayı ekibinin planlama
çalışmalarına katılımı ve alandaki çalışmalarından
övgüyle bahsetti.
Yapılan değerlendirmeler ve Filipinler Kızılhaçı
ile yapılan görüşmeler neticesinde hali hazırda
afetzedelerin acil gıda yardımına ihtiyacı bulunmadığı kararına varıldı. Temiz su temini ve temiz
su saklanmasında yaşanan sıkıntının bölgedeki insanların en acil ihtiyacı ortaya çıktı. Türk Kızılayı
Filipinler ekibimiz hızla harekete geçerek 12.500
aile için su bidonu tedarikini kısa sürede gerçekleştirdi.
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Enkazın Arasından Filizlenen Umut
Bölgede yaşadığım deneyimden, belki de bizim için çok
basit bir gereç olarak görünen bir su bidonunun buradaki insanlar için ne kadar büyük anlam ifade ettiğini
aktarmaya çalışacağım. Yokluğun ne kadar acı, yokluk
zamanlarında yalnız olmamanın ne kadar değerli olduğuna ilişkin bir deneyim bu.
Yerelden alımlarını yaptığımız temiz su bidonlarımızı
araçlarımıza yükledikten sonra, konvoy halinde, afetin

en ağır şekilde yaşandığı Takloban’a hareket etmek üzere Cebu’dan yola çıktık. Yolda gördüğüm manzara çok
üzücüydü. Hasar görmüş evler, metrelerce yükseklikte
dalgalarla köklerinden koparak sağa sola savrulmuş dev
ağaçlar, ortadan ikiye ayrılmış binalar, yıkılmış duvarlar,
yollarda ters dönmüş kamyonlar, evlerin üzerine çıkmış
arabalar…
Her otuz metrede bir, yol kenarlarına birikmiş çöpleri yakan insanlar, yanan çöplerin çıkardığı dumandan gözümüzün bir şey görememesi ve çıkan kokulardan nefes
almanın zorluğu içerisinde yolumuza devam ediyorduk.
Bu kadar güçlü bir suyun şehre girişini gözümde canlandırmaya çalışıyordum ki tonlarca ağırlığındaki yük gemisinin şehrin içine girdiğini gördüm. İşte o manzara,
rüzgârın ve suyun şiddetini, şehrin nasıl bu kadar büyük
bir kayıp verdiğini ve bu hâle geldiğini anlattı bana!
Türkiye’yi Unutmayacağım
Dağıtım alanına vardığımızda, binlerce Filipinlinin alkışlarıyla karşılandık. Yaşadığımız çok gurur verici ve heyecanlı bir andı. Dağıtım yapacağımız yerler önceden belirlenmiş olduğundan, oraya vardığımızda herkes sıraya
girmiş hazır halde bekliyordu. Binlerce insan, metrelerce
uzunlukta sıra olmuş ama kimse kimsenin sırasın almaya
çalışmıyor, hatta son gelen ilk gelen fark etmiyor, yaşlılar
önden alıyorlar sonrasında diğerleri alıyordu. Bu şaşırtıcı düzen dağıtımlar bitene kadar böyle devam ediyor,
yardımını alan herkese ayrı ayrı teşekkür etmeden evine
gitmiyor ve mutlaka memnuniyetlerini dile getiriyorlardı.
Yüzlerinin hep gülüyor olması da çok güzeldi.
Küçük bir çocuğun şiddetli rüzgâra karşı ağacın arkasından sıkıca tutunmak isterken, ağacın da rüzgâra yenilmesi ve çocuğun altında kalması. Çocuğuna yetişemeyen bir annenin feryadı. Bunu bize anlatırken, diyecek
hiçbir şey bulamamanın acısını yaşadım.
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Suyun ve rüzgârın büyük şiddeti, beraberinde şehrin içine doğru götürdüğü çatılar, ağaçlar, arabalar… Hayatta kalacağımız zannetmiyorduk, böyle bir şey hiç
yaşamamıştık diyerek şükreden insanlarla çokça
karşılaştım. Ben gördüğüm manzaradan oldukça etkilenmiştim, oysa onlar yaşamıştı o büyük
felaketi.
Deniz kenarında, betondan yapılmış iki üç katlı
sağlam evlerde oturanlar da var. Rüzgârın şiddetiyle alt katlara sığınmış fakat yüksek dalgaların gelmesiyle, evlerinin içerisinde yüzerek üst
katlara çıkmayı başarmış ve hayatta kalmış insanlar da var. O evler, parmakla sayılacak kadar
az, diğer evler ise ne olduğunu anlamadan sular
altında kilometrelerce sürüklenip kaybolmuşlar.
Bizi gören yaşlı bir kadın yanımıza gelip, ‘’Siz Türk
müsünüz?” diye sordu. Daha önce Türkiye’yi
duymuş muydunuz sorumuza ise, “Hayır duymamıştım, fakat bundan sonra unutmayacağıma emin olabilirsiniz. Kalacak yerimizi ve
her şeyimizi kaybetmişken bizlere ilk yetişen siz Türkler oldunuz. Sizin kurduğunuz
çadırda kalıyoruz, sizin dağıttığınız gıdalarla
besleniyoruz. Sizler bizi ikinci bir felaketten
kurtardınız” bana ve ekibimize büyük mutluluk yaşattı.

Sevgililer Günü Hediyesi
14 Şubat günü, dünyanın büyük bir
bölümü sevgililer gününü kutlarken biz Filipinli afetzedelerin yanındaydık. Bu kadar büyük bir
afetten çıkmış bir ülke olmalarına rağmen, çok iyimser görünüyorlardı. Yol kenarlarında
bekleyen insanların gözlerini
parıldatan, hiç tanımadıkları,
bir ülkeden tırlar dolusu yardım geliyor olmasıydı sanırım.
Araçlarımızın önüne koşarak
geçmeye çalışan ve bunu başardıktan sonra gözlerimize bakıp
selam vermek isteyen insanların
mutluluğunu gördüm. Çöp yığınlarının arasından, evlerin teneke çatı
yığınlarının arasından çıkan çocukların, küçücük elleriyle ve bütün güçleriyle alkışladıklarını gördüm.
Evimden binlerce kilometre uzakta
bizlere gösterilen sevgi, bugüne kadar
aldığım en anlamlı sevgililer günü hediyelerinden biriydi. Türkiye’nin yardım eli
Türk Kızılayının yaptığı çalışmaların ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha
gördüm ve bu çalışmaların bir parçası olduğum için kendimle gurur duydum.
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2004 yılında Irak’ta görev yaparken yitirdiğimiz Mustafa Pekcan’ın ardından, 10 yıl sonra başka bir Mustafa’nın acısı düştü içimize. İkisi de Kızılaycıydı, ikisini de Kızılaycılar uğurladılar sonsuzluğa. Sizlere, yine bir Kızılaycı
anlatsın istedik Mustafa Can Kulakçı’yı. Söz, Suriyeli ihtiyaç sahipleri için
alanda birlikte görev yaptığı arkadaşı Pınar Özkurt’ta…

“Her ölüm erken
ölümdür” der şair.
Haklı ama bu başka,
Çok erken, çok acı.
Mustafa…
Onu tanıyan herkesin bildiği ve kaybıyla içimizi yakan, ışıl ışıl sevgi dolu gözlerinden,
kendinden başka herkesi ve her şeyi önemseyen hassas kalbinden çok daha fazlası.
Yaşadıklarından çok yaşamak istediklerinde, söylediklerinden çok sustuklarında gizli.
İlk bakışta gördüğünüz o yüksek duvarların
ardında saklı kırılgan, ürkek, duygusal, cesur, ağzına kadar yaşama sevinci dolu bir
küçük çocuk.
Nerden başlayıp neyi anlatmalıyım. Hayatın
acımasızlığı karşısında ki acizliğimiz kadar
aciz kelimelerim. Hepimiz için ayrı bir anı, yeri doldurulamaz erken bir kayıp, tarifi olmayan bir acı.
Birçoğumuz için ofisin sessiz ve çalışkan çocuğu. Ne işi versen yapan, şikâyetsiz,
fedakâr, hep daha fazlasını yapmaya hevesli yardımsever bir iş arkadaşı.
Onun masa başındaki huzursuz sessizliğini bilip, alandaki coşkusunu yaşayanlar
için iflah olmaz bir iyilik elçisi. Yerinde durduğu her an kendini dünyanın geri kalanında yaşanan her acıdan sorumlu hisseden, ne pahasına olursa olsun, acının
kalbinde olmak için çırpınan ve onu ancak eliyle tutabilirse dindirebilecekmiş gibi
korkusuzca kendini her ıstırabın ortasına atan duyarlı bir afetçi.
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Kırılgan, hassas kalbini korumak için ördüğü yüksek duvarlarını aşabilenler için; eşsiz
bir dost, tereddütsüz güvenebileceğiniz, sizi
anlamak için kelimelere ihtiyacı olmayan, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olacağından şüphe duymadığınız, kimse yoksa o var
dediğiniz bir yol arkadaşı.
Sevgi dolu iyi bir evlat, sorumluluk ve endişe dolu bir kardeş, bir evin bir oğlu, ailesinin
umudu, annesinin korkulu rüyası, özlemi, yürek
sızısı…
Kızılayın fedakar, cefakar, çalışkan, merhametli,
korkusuz iyilik elçisi. Benim küçük kardeşim, arkadaşım, dostum…
Nerden baksam ne kadar yazsam az. Anlar, sesler, anılar…
Onu tanıyabilmek için sevdiği şarkıları dinlemeli, daha önce görmediği yerlerden geçerken ki neşesini görmeli, sevdiği insanlara bakarken ki yüz ifadesini izlemeliydiniz.
Kırıldığındaki sessizliğini, üzüldüğündeki öfkesini duymalı, başını eline yaslayıp söylediği türküleri dinlemeli, gece yarıları açtığı telefonlardaki üzüntülerini, acılarını, sevinçlerini, endişelerini, korkularını hissetmeliydiniz.
İnsanları, çocukları, hayvanları, şarkıları, iyileri kötüleri, mazlumları ve hatta zalimleri,
tarihi, hüznü ve neşeyi, eskiyi yeniyi, geçmişi ve geleceği severdi. Her şeyle dost, herkesle ve kendisiyle barışıktı.
Sevdiklerinin duruşuna, bakışına, sesinin tınısına varıncaya kadar her ayrıntıyı takip eder,
duymak istediğiniz ses, tutmak istediğiniz el, dilediğiniz dilek olmak isterdi.
Heyecanlı, tutkulu ve cesurdu…
Çabuk öfkelenir aynı hızla affederdi. Sevgiden başka biriktirdiği hiçbir şey yoktu ve en
çok sevdiklerini kaybetmekten korkardı. Korkusu kadar büyüktü kaçışları da. Uzak durmaları ondandı. Ne kadar uzak olursa o kadar az canı yanar sanması en büyük yanılgısıydı. Zaten kendini avutmak için kendine söylediği onca yalana rağmen arkasında
duramaz, uzaklığı mesafelerden ibaret bir nafile teselli sayardı. Kendimi kandırıyorum
derdi sık sık.
Bildiklerimden çok, anladıklarımdan fazlası, anlatmadıkları kadar sır, sakladıkları kadar
derin.
Çok şey anlattı, çok şey paylaştık. Hep hissettiğim fakat ancak bugün anladığım tek şey
heyecanı, aceleciliği; kısa ömrüne sığdırabilmek içinmiş hayatı.
Mustafa, duygusal romantik iyilik meleği küçük kardeşim.
Ne çok şey var bilmediğim, anlatmadığın. Yaşayamadığın ne çok şey var, söyleyemediğin.
Kırmızı bir buzdolabın olmasını istediğini bilmiyordum mesela ya da en sevdiğin yemeği.
Bildiğim ve emin olduğum şeyse aşıktın ve orda olmaktan mutluydun.
Ne zaman dön artık desem mazeretler uydurmandan, sınırın bu tarafında durmak yetmiyor
bana yapabileceğim daha çok şey olmalı diye hayıflanmandan, tamam peki gelirim ama birkaç gün, temelli dönmem, benim yerim burası ben sadece alanda mutluyum demenden biliyorum. Çok özledim sizi ama diye başlayan onlarca cümlenden biliyorum ki orada olmanın
azı aşktan kaçmaktansa çoğu iyiliğindendi, merhametinden.
Madem takdiri ilahi buydu, madem bu kadar kısaydı ömrün ve bu acı öyle ya da böyle bulacaktı bizi, iyi ki orada, olmak istediğin yerdeydin.
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Görevinin başında ve iyilik yolunda son yolculuğuna çıktığını bilsin dünya…
Huzur içinde uyu kuzum. Melekler yoldaşın, mekânın cennet olsun.
İyi ki seni tanımışız, iyi ki yolun yolumuzdan geçmiş.
Seni seviyorum, seviyoruz…
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tarihten bir sayfa

Hazırlayan: Erdem Çöplen

Şefkat Eli
Bu bölümümüzde sizleri, 93 yıllık geçmişiyle Kızılay Dergisi’nden sayfalarla
buluşturuyoruz. 1930 yılının Şubat ayında yayınlan sayıda gazeteci-yazar
Hikmet Şevki, yokluğun nasıl umuda dönüştüğünü anlatıyor…

Fırtına... Rüzgâr... Soğuk... Durmadan, dinlenmeden uğraşıyorlar... Bunlar mazbut evlerin, kapalı odaların önlerinde uğradıkları hezimetin acısını, boş kovuklar, harabeler, eski evlerin içinde çıkarıyorlar.
Büyük bir konağın kapısında hiç bir iş yapamayan, yalnız acı acı uluyan fırtına, fakirin kulübesi içinde
şiddetini arttırır.
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İki günden beri aç anne ve çocuk, kovuğun içinde bu müthiş düşmanlarla mücadele ediyor. Fırtına, mücadelede kuvvetini yavaş yavaş yükseltiyor. Onun hızını kesmek için bir
mangal ateş, bir parça örtü hatta sıcak bir yemek lâzım. Bu
kulübede onları aramak cinnet... Şimdi konakların
içinde bol elektrik ziyalarının fışkırdığı sıcak salonlarda oturanlar, bir an için sefaletin, soğuğun titrettiği bu insanları hatırlamıyorlar mı?
Çocuk, şikâyetini bildiren bir ses çıkarmak
istedi... Kuvveti yetmedi... İçinden yükselen
bu ses, bir öksüz tebessümü gibi, boğazında düğümlendi... Anne, şefkatini gösterecek bir harekette bulunmak arzu
etti. Çocuğuna doğru atılan eli, yarı
yerde geriye döndü.
Ona ne yardım edilebilirdi? Sefaletin, felâketin, yoksulluğun bu kadar
hâkim bulunduğu bir yerde, hiç
bir şeyi olmayan annenin evladına, nazarlarındaki şefkat izlerinden
başka ne verebilirdi?
Hâlbuki küçük yavru, biraz sıcak yemek, bir parça sıcaklık istiyor...
Şafak atıyor... Soğuk şiddetini arttırıyor.
Rüzgâr daha kuvvetli esiyor... Küçük yavru, soğuktan donmuş olan annesinin kucağına gömülmek, kendi küçük vücudunu
harap etmek isteyen soğuklardan korumak
istiyor... Ne mümkün... Anne uyuyor... Fakat
istirahat edemiyor... Anne bitap kaldığından
uyuyor.
Güneşle beraber kovuğun içine bir ziyaretçi
geldi... Bir harabede yaşayanları ziyaret etmek
ne garip... Debdebe ve tantana içindekileri
ziyaret edenler çoktur. Fakat bir harabedeki
insanlara uğrayanları bulmak müşkül...
Kovuğun bir köşesinden uzanan meçhul bir
el ekmek, kömür ve para bıraktı. Bu kimdi?
Zevk ve eğlenceler arasında, bu kovukta yatan ve inleyenlerin sesini duyan bu
yüksek ruh kimdi?
Kurşuni elbisenin bir köşesindeki kırmızı ay, sefaletteki kadının gözüne
çarptı. Kadının sönük gözleri nurlandı, sararmış siması pembeleşti... Bu
işaret, ona ümit ve kuvvet vermişti.
Sabah ayazında, kovuk köşelerinde biçare ve bedbaht kimselere
yardım elini uzatan bu meçhul
kimse, fakirlerin gönlünde, kimsesizler kalbinde hâkim olan
Hilal-i Ahmerin (Kızılay) eliydi.

Hikmet Şevki
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RÖPORTAJ

Kenan Sofuoğlu
Milli Motosiklet Yarışçısı

Hazırlayan: Alper Balibeyoğlu

KENAN SOFUOĞLU

Hızlı ve Duyarlı
Motor sporlarına başlama hikâyenizi sizden dinleyebilir miyiz?
Bu spora ailem sayesinde başladım. Babam zaten bu işin
içindeydi. Ağabeylerim de motorsporlarıyla uğraşmamın en büyük nedeni. Ağabeylerim motosiklet yarışlarına girerlerdi. Bu beni çok heveslendirirdi. Onlarla birlikte
yarışa girebilmek benim en büyük hayalimdi. Babam da
bu hayalimi gerçekleştirmemi sağladı. 4-5 yaşından beri
motosikletle ilgiliyim zaten. 16 yaşından beri de yarışıyorum.

Abilerinizin sizin hayatınızda ve kariyerinizde çok
önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Aile kavramı
sizin için ne ifade ediyor?
Bircok sporcu basariyi yakalayabilir ama aile yasantisi
yoksa cabuk kaybeder. Ben ailemden yana cok sansliyim. En zor günlerimde onlar hep yanımdaydı. Yaşadığımız çok büyük acılarda bile aile olarak hep birbirimize
sahip çıktık ve yakın kalmayı başardık

Genç yaşınıza rağmen rekorlarla ve başarılarla
dolu bir spor geçmişiniz var. Spor yaşantınızda sizin için en önemli kilometre taşları nelerdir?
Azimli ve disiplinli olmam, yaşadığım zorluklarla mücadele edebilmem, beni bu noktaya taşıdı. Kariyerimdeki
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her başarının ayrı bir öyküsü var ve hepsi benim için çok
önemli. Abilerim ile beraber piste çıktığım il yarış, yurtdışında katıldığım yarışlar ve ilk dünya şampiyonluğu.
Hepsi kendi içinde çok büyük mücadeleler ve öyküler
barındırıyor. Geçmişe dönüp baktığınızda her aşamanın
bugun oluşan büyük resmin önemli bir parçası oldugunu görüyorsunuz.

99 Gölcük Depremi’nde, Adapazarı’ndaki eviniz
yıkıldı ve enkaz altında kaldınız. Türk Kızılayı da
bölgede önemli insani yardım çalışmalarına imza
attı. O döneme ilişkin anılarınızı paylaşır mısınız?
Hayatin bittigini dusunuyordum. Evimiz yıkılmış, apartmandaki komsularimizin coğu olmuştu ama Türk halkı ve Kızılay’ın desteği sayesinde, deprem bölgelerinde
yaşayan insanlaraın acil ve hayati ihtiyaçları hemen karşılandı. Bu sayede bir çok insan tekrar hayata tutundu
ve ayakta kaldı. Bu gibi durumlarda çok hızlı ve düzgün
bir şekilde organize olmak, afet bölgesindeki hayatın
normal akışına oturtulması açısından çok önemli. Bu
anlamda Türk Kızılayı’nın çalışmalarını çok anlamlı ve
değerli buluyorum .Umarım benzer acıları bir daha yaşamayız.

Pistlerde korkusuzca yarışan Kenan Sofuoğlu’nun
iç dünyasında hangi duygular ağır basıyor?

nun mücadelesini veriyoruz. Kaskla bitmiyor.
Dikkatli sürüş de büyük önem taşıyor. Zaten
söylememe gerek yok, trafik kurallarına uymak
herkes için olduğu kadar motosikletliler için de
önemli.

Kendime inanıyorum ve sabırla mücadele ediyorum.
Bence başarı için en önemli şeyler inanmak ve sabretmek. Zaman zaman herkes istemediği ya da beklemediği sonuçlar alır. Önemli olan bunların nedenlerini bulup
üstüne gitmektir. Bulunduğum yere gelmek hiç kolay
olmadı. Ama hem ben kendime inanıyorum hem de ailem ve etrafımdakiler bana destek oluyor.

Gelecek döneme ilişkin hedefleriniz neler?

Eğer motorsporlarıyla ilgileniyorlarsa iyi bir eğitim almaları ve dünyayı takip etmeleri gerekiyor.
Türkiye’de motorsporlarını yapabilecekleri bir
pist yoktu. Ama artık var. Sakarya’da bunun için
her türlü imkanın olduğu; dünya
standartlarında bir pist yaptık.
Biz boş benzin istasyonlarında çalışmak zorundaydık
ve çalışmalarımızı içgüdüsel olarak yapardık. Şimdi
çok daha iyi imkanlar var.

Röportajımızın sonunda sizin
eklemek istedikleriniz var mı?
Bu güzel röportaj için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki görev
alanlarında tüm Kızılay çalışanlarına başarılar dilerim.

Bu yıl tekrar Supersport Dünya Şampiyonluğu için mücadele edeceğim. İnşallah ülkeme bir kez daha şampiyonluk gururu yaşatmak istiyorum. Ayrıca Adapazarı
Akyazı’da yapımı ve aktivasyonu için büyük çaba sarf ettiğim Kenan Sofuoğlu Pisti benim için çok önemli. Amacım burada yeni dünya şampiyonları yetiştirmek. Bir tek
bu da değil. Burada önümüzdeki dönemde bir tiribün
inşa ettirerek motorsporlarına olan ilgiyi de arttırabileceğimize inanıyorum. Dünyanın her yerinde insanlar bu tip
yarışları izlemek için kuyruğa giriyorlar. Kenan Sofuoğlu
pisti de dünya çapında yarışalara sahne olabilecek nitelikte bir pist. Bu pistin tasarımını bizzat ben yaptım.
Dünyanın en önemli pistlerinde yarışınca insan neyin önemli olduğunu çok iyi görüyor. Bu pistte hem
iyi motor sporcuları hem de çok iyi motor sporları
seyircileri yetişecek.

2010 yılındaki dünya şampiyonluğunuzun ardından pistte Türk Bayrağı ile zafer turu atıp
ardından Osmanlı sarığı giymiştiniz. Sizi izleyenlere özel bir mesaj mı vermek istediniz?
Ben Osmanlı aşığı bir gencim ve geçmişimle gurur
duyuyorum. Uluslararası platformda milletimizi ve
değerlerimizi mümkün olduğunca göstermeye
çalışıyorum. Şampiyonluğum sonrasında da bu
şekilde bir sevinç düşünüp bu anı sevenlerimle
böyle paylaşmayı uygun gördüm.

Türk Kızılayı, bir yol güvenliği savunuculuk
projesi yürütüyor. Siz de motor sporlarıyla
uğraşan ve çok sayıda hayranı olan bir sporcu olarak, yol ve trafik güvenliği hakkında
neler söylemek istersiniz?
Kask takmak çok önemli. Biz hala Türkiye’de bu-
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RÖPORTAJ

Ahmet Lütfi Akar
Türk Kızılayı Genel Başkanı

Hazırlayan: Hülya Yılmaz

İyilik Yolunda
10 Yılda Devr-i Alem
2004 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak adımını
attığı Kızılay’da Genel Başkanlık koltuğunda oturan Ahmet Lütfi Akar iyilik
yolculuğunda 10 yılı geride bıraktı. Tarihe en yıkıcı
afet olarak not düşülen
Endonezya’daki tsunamiden; iç savaşın, açlığın ve
kuraklığın pençesindeki
Somali’ye; abluka altındaki Gazze’den; Bosna Hersek’e kadar dünyanın dört
bir yanına Türk Kızılayı’nın
yardımlarını götürdü. Bir
anlamda ‘İyilik seyyahı’
olarak dünyayı dolaşan,
Türkiye’yi karış karış gezen Genel Başkan Ahmet
Lütfi Akar’la dünyayı dolaştık.

Türk Kızılayı ile İyilik Yolculuğuna
Ne Zaman Başladınız?
İyilik yolculuğuma ben doğduğum andan itibaren başladım, diyebilirim. Çünkü bizim Türk Anadolu ve İslam
kültürü bireye sürekli iyilik yapmayı telkin eder. Kültürümüz iyiliğe dönük öğretiler öğretirken, dinimizde de
emredilmektedir. Dolayısıyla biz zaten inancımız gereği
iyilik yolunun yolcularıyız. Her zaman söyledim. Türklerin ve Müslümanların ‘Kızılaycı’ olmaları çok olağan ve
doğaldır. Çünkü Kızılaycı olarak hem kültürünün hem de
dininin gereğini yerine getirmektedir. Ben hep böyle hissettim. İçimdeki bu sıcak hislerle büyüdüm. Profesyonel
olarak Kızılay yöneticiliğe 2004’de başladım. O zamanki
Merkez Kurulu Üyesi olarak başladım, ardından genel
sekreter, genel başkan vekili oldum. Ve Genel Başkan
olarak halen Kızılaycılık hayatımı sürdürüyorum. Kızılay
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vasıtasıyla dünyanın dört yanındaki mazlumlara el uzatmak, onlarla dokunmak, dinlemek, yardım etmek fırsatı
buldum.

Şöyle bir bakınca gitmediğiniz bir yer kaldı mı?
Dünyada Amerika Kıtası’nın dışında gitmediğimiz bir yer
kalmadı diyebilirim. Bu seyahatler ya meydana gelen
afetlere müdahale etmek içindi ya da Türk Kızılayı olarak
üyesi olduğumuz Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu’nun yine insani yardım çalışmalarımıza ivme katmak
için üye ülke dernekleriyle yaptığımız toplantılar ve işbirlikleri için oldu. Halen de devam ediyor. İlk aklıma gelen
ülkeler Endonezya, Sri Lanka, Hindistan, Lübnan, Fas,
Tunus, Cezayir, İran, Suudi Arabistan, Irak, Yunanistan,
İtalya, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya, Kuzey Kore,
Güney Kore, Sudan, Somali, Pakistan, İsveç,Norveç …

İyilik yolculuğunda dünya ölçekli
ilk durağınız neresiydi?
26 Aralık 2004 tarihinde Güneydoğu Asya’da meydana
gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide 250 bin
kişi yaşamını yitirdi. Felaketin hemen ardından en çok
hasar gören Endonezya’nın Bande Ace eyaletine ardından Sri Lanka’ya gittik. Akut dönemde Kızılay olarak
müdahalede bulunduk. Cesetleri toplama, ceset torbası
dağıtımı, gıda ve su temini gibi akut dönem ihtiyaçlarını
temin ettik. Ardından rehabilitasyon dönemine geçtik.
Kızılay ve devletimizin topladığı bağışlarla tsunamiden
zarar görenler için projeler ürettik. İlk, orta ve lisenin bulunduğu kampus, futbol sahaları, camiler, hastane restorasyonları gibi birçok proje ürettik. 1053 adet bahçeli
müstakil konut yaptık. Tamamen Endonezya mimarisiyle yerel malzeme ve yerel işçilikten istifade ederek bir
anlamda yerel halka mikro kredi de sağlamış olduk. 36
metrekarelik konutlardan oluşan iki adet Türk Köyü’nü
tamamlayıp teslim ettik. İçinde tiyatrodan dershaneye,
folklor salonundan gösteri merkezine kadar her türlü
sosyal alanı barındıran 2. Selim Toplum Merkezi’ni açtık.

Burada sizi en çok ne şaşırtmıştı?
Tsunamiden orada bulunan bir Osmanlı Mezarlığı’nın da
nasibini aldığını öğrendik. Bu hepimizi şaşırttı. Hikayesi
şöyle: 1600-1700 yıllarda 2. Selim Han kendisinden İspanyol ve Portekizli korsanlara karşı yardım isteyen Ace
halkına destek için Mısır’daki donanmayı gönderiyor.
Donanla korsanları bertaraf ettikten sonra, bir kısım leventler orada destek kuvvet olarak kalıyor. İşte o leventlerin defnedildiği mezarlık darmadağın olmuştu. Yerel
halktan ve uzmanlardan destek alarak mezarlığı restore
ettik. Şimdi her birinin üzerinde ay yıldız bulunan bir
Osmanlı Mezarlığı var. Beni etkileyen bir başka konuda
kontrol altına alınamadığı zaman suyun ne kadar tahripkar bir güç olduğunu gördüm, yıkıcı gücünü gördüm.
Belki de dünya ile ben de ilk kez böyle bir manzarayla
karşılaştık. Dilerim bir daha yaşanmaz.

Sizi en çok ne şaşırtmıştı?
Yine suyun gücü tabi ki… Sahile paralel hareket eden
tren raylarının tsunaminin etkisiyle nasıl yamulduğunu,
içindeki insanları yuttuğunu, lokomotiflerin kağıt parçası
gibi buruşturduğunu görmek çok etkiledi. Ancak bir şey
dikkatimi çekti, önüne geleni ezen, boğan dev dalgalar
ikinci katta olan evlere ulaşamamıştı. Ben de bir mimar
olarak yerel halka altı boş iki katlı evler inşa etmelerini
önerdim.

Sri Lanka’da unutamadığınız bir sahne var mı?
Olmaz mı? Sri Lanka’nın Weligama şehrinde Midigama
Türk Köyü’nü kurduk. Açılışa dönemin Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin Bey, yine devlet yetkililerimiz de katıldı. Sri Lanka’da ise cumhurbaşkanı yla birlikte
üst düzey bir katılım oldu. Töreni beklerken alana Budist rahipler geldi. Onlar orada oldukça etkin ve saygın.
Ülke nüfusunun sadece yüzde 5’i Müslüman. Tam tören
başlıyordu ki cüppeli sarıklı biri belirdi. Bizim meraklı bakışlarımız altında kürsüye çıkıp Kuran’ı Kerim okumaya
başladı. O ormanın sessizliğinde, dünyanın bir ucunda
yankılanan Kur’an tilaveti bizi gözyaşlarına boğdu. Ülkemizden 10 bin kilometre uzak, Asya’nın bir ucunda hiçbir
kültürel tanışıklığımızın olmadığı bir yerde Budistler bize
jest olsun diye okutmuştu. İşte o anı, o anda hissettiklerimi hiç unutamam. Orada yaptığımız misafirhaneye Sri
Lankalılar “Osmanlı Misafirhanesi”, çarşıya da Başbakanımız Sayın “Recep Tayyip Erdoğan”ın adını verdiler. Biz
ayrıca afetten büyük hasar gören bir Budist tapınağını da
yeniden inşa ederek ibadete açtık. Oysa yardım istedikleri kuruluşlardan destek görmemişlerdi. Yerli halkın yine
çok takdirini kazanmıştık.

Halkın tepkisi nasıldı?
Orada biz Türklere karşı, zaten Müslüman olduğumuz
için de Müslüman halkın takdir ve övgüsü hep büyüktü.
Yaptığımız inşaatları, konutları, okulları, toplum merkezlerini oradaki kardeşlerimize devrederek ayrıldık. Bazı
sivil toplum örgütlerimizle işbirliğiyle, halkımızın desteğiyle önemli bir afet müdahalesine imza attık.
Sri Lanka’ya da önemli yardımda bulundunuz değil mi?
Sri Lanka da tsunamiden büyük hasar görmüştü. Tamamı tropik ormanlarla kaplı bir ülke, her türlü bitki ve meyvenin yetiştiği güzel bir coğrafya. Ancak çok geri kalmış.
Hayatlarında afet, deprem nedir hiç görmemişler. Bir
gün bir anda 50 bin kişiyi tsunami alıp götürdü. Biz de
orada Kızılhaç ile çalıştık. Bahçeli 450 konuttan oluşan
bir Türk Köyü, alışveriş merkezi, bir toplum merkezi inşa
ettik. Bunları yine onlara bıraktık. Budist rahiplere tahsis
edilen ormanlık arazi bize devredildi. Boyları 100 metreyi geçen Hindistan cevizi ağaçlarının arasına 450 konut inşa ettik. Okyanus kıyısındaki müthiş manzaralı Türk
Köyü tabi güzellikte bir yerdeydi.

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde afetlerin
yıkım gücüne tanıklık ettiniz. Afet denince hafızanıza kazınan görüntüler nedir?
Afetlerin hepsi beni derinden etkilemiştir. Afetler tabiat
ve insan kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılır. Van depremi,
Simav depremi, Endonezya tsunami gibi bunlar tabiat
odaklı afet. Sadece Müslüman oldukları için öldürülen
Myanmar halkı, iç savaşla yerlerinden edilen Somali halkı, Gazze’de Filistin’de, Afrika’da, Orta Amerika’da, Kuzey Afrika’da Ortadoğu’da yaşananların hepsi ne yazık
ki insan odaklı afetler. Çok uzağa gitmeye gerek yok.
Yanı başımızdaki Suriye’de yaşananlar insan odaklı afetin
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sin üzüldüğü yerde üzülmememiz lazım ki afetzedeler
için en iyisini hayata geçirelim. Çok dramatik hallerle
karşılaşabiliyoruz. Suyun olmadığı, suya muhtaç olan
yerlere gidiyorsunuz. Mesela Gazze’ye temiz içme suyu
şebekesinin tesisi için gidiyorsunuz. Burada susuzluktan
şikayet etme gibi bir lüksünüz yok. Ama inşa ettiğimiz ve
gurur duyduğumuz Gazze İçme Suyu Şebekesiyle bugün 250 bin kişi temiz içme suyundan yararlanıyor. Bir
de afet müdahalesinde öncelikleri doğru tespit etmeniz
lazım. Bunu tespit ederken soğukkanlı, objektif hareket
etmelisiniz. Öte yandan insanlığınız gereği subjektifsiniz.
Tabi bunun ortasını bulmanız gerekiyor.

şiddetini gözler önüne seriyor. Bugün 20 milyon nüfuslu
Suriye’de 10 milyon kişi yerlerinden edildi. Bunların 3.5
milyonu ülkelerinden kaçmak zorunda kaldı. Bunların da
yaklaşık 1 milyonu Türkiye’ye sığınmış durumda. Güney
sınırımızdaki kamplarda yardım çalışmalarını sürdürdüğümüz Suriyeli sayısı 250 bine ulaştı. Kamp dışında şehirlerde yaşayan 500 bin kişiye de yardımlarımız sürüyor.
Bu durum bizi yürekten yaralıyor. Bu insanların çoğu bir
gün ülkelerine döndüklerinde evlerini bulamayacak.
Bunu bir saptama olarak söylemek istiyorum. Somali’nin
başkenti Mogadişu’nun bir harabe haline geldiğini gördüm. İç savaş bir kenti tanınmaz hale getirmişti. Zamanında otellerin, sinemaların boy gösterdiği Mogadişu bir
hayalet kentti. Kızılay, devletimiz ve sivil toplum örgütlerimiz bugün kenti ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Kampta
barınma, beslenme, giyim gibi ihtiyaçlar sağlanırken bir
yanda da kenti yeniden yaşanılır hale getirmek için şehir
mobilyaları, hastaneler, okullar yaptırıyoruz. İnsan odaklı
afetin yarattığı tahribat çok daha büyük.

Dünyanın bir ucundaki afetten eve döndüğünüzde neler hissediyorsunuz?
Bir açı doyurmanın, bir yetimin başını okşamanın, suya
ihtiyacı olana suyu, gıdaya ihtiyacı olana gıdayı götürmenin; ekmek, yemek ihtiyacını sağlamanın zevki tarif
edilemez. Depremin ardından afetzedeleri ilk gece sıcacık bir çadırda uyutmanın keyfi tarifsiz. Ve emin olun
ki dünya coğrafyasında Kızılay ve Türk milletinin mer-

Bunca drama tanıklık etmek sizi nasıl etkiliyor?
Etkilenmemek mümkün değil. Biz de insanız ve gittiğimiz
ortamdaki bu olağanüstü dramdan etkileniyoruz. Ama
biz biraz hüznümüzle başa çıkmayı, sinirlerimize hakim
olmayı öğrenebilmemiz lazım ve bilmemiz lazım. Çünkü biz insanlara yardım etmeye gidiyoruz, onlara yardım
götürüyoruz. Hüznümüzle insanlara yük olmamamız
lazım ya da asgari seviyede yük olmamız lazım. Biz Kızılaycılar, afetlerde yardıma koşan insanlara çok fedakarlık
düşüyor. Herkesin ağladığı yerde ağlamamamız, herke-

hamet eli, ulaştığı her yere mutluluk götürüyor. Onların
umutları artıyor. İşte bunun mükafatı ise paha biçilmez…
En kıymetlisi de onların dualarını almak. Bir de size bir
şey itiraf edeyim. Ben normal koşullarda enfeksiyonlara
karşı çok da dayanıklı sayılmam. Yılda birkaç kez gribal
enfeksiyon atlatırım. Ama inanın bu kadar uzun yollarda,
bu kadar olumsuz koşullarda hiçbir sağlık sıkıntısı yaşamıyorum. Allah yardıma giden insana gereken gücü, direnci veriyor. Belki de iyilik yapan insanlara Yaradan’ın
özel bir kayırması diye düşünüyorum.

Genel Başkan olarak Kızılay ile ilgili gerçekleştirmek istediğiniz en büyük hayaliniz nedir?
Kızılay akademisi kurmayı hayal ediyorum. Kızılaycılığın
öğretildiği bir akademi olacak. Kan, afet, lojistik, psikososyal destek, halkla ilişkileri de kapsayan. Eğitim verecek aynı zamanda bilimsel bir işlevi de olacak. Akademi
veya üniversite düzeyinde olabilir. Bu eğitim kurumunda
Kızılaycı yetişecek. Burada yetişenler Kızılay’ın kademelerine gelecek. Gençler profesyonel düzeyde yetişecek
hem de Kızılay sevgisi ile donatılacak.
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Hazırlayan: Elif Taşkın

ELLERİNİZ
HAYAT KURTARSIN

İlk yardım öğrenerek siz de hayat kurtarabilirsiniz…
İlk yardım konusunda ilk adımı bu yazıyı okuyarak atmaya ne dersiniz?

Acil durumlarda 1-1-2 aranarak,

Eğer kişi bayıldıysa,

• Kesin yer ve adres,
• Kim, hangi numaradan arıyor,
• Olayın tanımı,
• Hasta / yaralı sayısı,
• Hasta / yaralıların durumu,
• Eğer ilk yardım yapıldıysa nasıl bir yardım yapıldığı
açıklanmalıdır.

• Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır.
• Sırt üstü yatırılarak, ayaklar 30 cm kaldırılır.
• Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve
korunur.
• Sıkan giyisiler gevşetilir.
• Kusma var ise baş yan pozisyonda tutulur.

Bebeklerde solunum yolu
tıkanıklığında ilk yardım

(Farklı durumlardaki ilk yardım uygulamaları
ile ilgili bilgilere önümüzdeki sayıda devam
edeceğiz.)

• El bileğinin iç kısmıyla sırta (omuz arası bölgesinde kürek kemikleri arasına) çok hafif olmayacak şekilde 5 kez
vurulur.
• Diğer kolun üzerine sırt üstü başı elle kavranarak çevrilir.
• Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır
• Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak şekilde
tutulur.
• İki parmakla göğüs kemiğinin orta kısmına ( kalp bası
bölgesinin altı ) 5 kez bası uygulanır.
• Bu işlemlere yabancı cisim çıkana kadar devam edilir.
• Tıbbi yardım istenir

Türk Kızılayı tarafından ülke genelinde ilk yardım eğitimleri verilmektedir.
Yurtdışında da geçerliliği bulunan
sertifikalı eğitim programları ve her
şeyden önce insan hayatını kurtarmanın ilk adımı olan ilk yardım hakkında
daha detaylı bilgiyi,

www.ilkyardim.org.tr
adresinden alabilirsiniz.

(112)
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RÖPORTAJ
Hazırlayan: Erdem Çöplen

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu

“Türkiye’de
Kuraklık Zihinlerde”
Meteorolojik olaylarla ilgili hepimizin bir fikri vardır; bu hava kesin yağar, yaz yağmuru bu kısa
sürer, kış ılık geçti, yazın çok sıcak olacak, ayva çok oldu kış sert geçecek... Afet olduğunu belki
de pek çoğumuzun bilmediği ama sinsice yaklaştığını hissettiğimiz kuraklık hakkında fikir yürütebilirdik kolayca. Biz, farklı bir şey yapalım dedik, kuraklığı konunun uzmanı Prof. Dr. Mikdat
Kadıoğlu’na sorduk. Her zamanki keyifli anlatımıyla sorularımızı yanıtlayan Kadıoğlu’nun bizler
için önemli uyarıları var...
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Kamuoyunun büyük bölümü kuraklığı, “yazın sular kesilecek” şeklinde tanımlıyor. Gerçekte nedir kuraklık?
Kuraklık bir meteorolojik olaydır. Kuraklık bir afettir. Bazen de bir düşünce biçimidir. Yani kuraklığa kültürel
olarak da bakabilirsin, meteorolojik bir durum olarak da
bakabilirsin. Meteorolojik olarak baktığında; her bölgenin aylık, yıllık yağış ortalamaları vardır, bu ortalamanın
altında yağış gerçekleştiğinde buna kuraklık deriz. Afet
olarak baktığımızda ise; deprem, sel, fırtına, volkan patlamasının da dâhil olduğu otuz bir doğal afet türü içerisindeki en tehlikeli afet kuraklıktır. Yavaş gelişir, etki alanı
çok kapsamlıdır, çözümü çok zordur.
Bir de zihinsel kuraklık var; bu belli bir kültürün
o toplumda yerleşmemiş olması. Bizim
ülkemizdeki en büyük problemimiz;
su kıtlığı ile kuraklığı karıştırıyoruz.
Bunlar farklı kavramlardır. Bir yerde su kıtlığı varsa bunun sebebi
kuraklık değildir çoğu zaman.
Aslında su kıtlığında en az rolü
olan kuraklıktır. Mesela düşünün; bir şehir yapıyorsunuz,
bu şehrin bir su haznesi
var, su potansiyeli var, bu
şehirde tarım sektörü, sanayi gibi değişik sektörler
var, belli bir nüfus da yaşıyor, siz bunları o şehrin
su haznelerinin kapasitelerinin çok üzerinde
arttırıyorsunuz! Böyle bir
yerde aşırı su talebi oluşuyor. Bunu yerel kaynaklarla
sağlamak mümkün olmadığı için bir su kıtlığı oluşuyor. Böyle bir yerde yağışlar
üç kat artsa bile, nüfus da beş
kat fazla olduğu için yine bir su
kıtlığı var. Burada yaşanan problemin asıl sebebi kuraklık değil, aşırı talep yaratılması. Yani su sıkıntısını
biz kendimiz yaratıyoruz.
Kuraklığın ve su sıkıntısının başka sebepleri de
var elbette. Arazi planlamasında yapılan yanlışlıklar
bu sebeplerden bir tanesi. Mesela, Ömerli Barajı’nın
yanında Sultanbeyli gibi bir ilçenin kurulması. Tabi bu,
kendiliğinden oluşan bir çarpık kentleşmenin sonucu.
Su haznelerinin kirletilmesi, erozyona uğratılması. Bütün
bunların yanında birde iklim değişikliği. İklim değişiyor,
daha az yağış alıyoruz. Daha az yağış su kıtlığının nedeni ama asıl neden; biz bu yağışları hasat edemiyoruz,
toplayamıyoruz. Çünkü su haznelerimizi başka amaçlar
için kullanmışız. Barajlarda, su haznelerinde toplamamız
gereken yağmur, çatılardan, yollardan kanalizasyon sistemine gidiyor, oradan da denize akıyor.

Dünyada da Türkiye’de de çok yaygın bir eğilim var; o
da havayı suçlamak. Her şeyin sebebini havadan bulmak. Başımız ağrıyor havadan, moralimiz bozuk havadan, uçak kalkmaz havadan. Su yok, yine havadan. Bu
biraz işin kolayına kaçmak oluyor. Bizim zaten iklim
şartlarının değiştiğini bilerek hareket etmemiz gerekiyor.
Mesela Avrupa’da çok az şehir var nüfusu üç milyonun
üzerinde. Biz bütün nüfusu, sanayiyi ve ticareti bir sepete koymuşuz, bu sepetin adı da İstanbul.
Türkiye’de su doğuda, nüfus ve sanayi batıda. Bu durumda biz suyu taşımaya çalışıyoruz. Kuraklık bölgesel
olduğu zaman bu çözüm de devreden çıkıyor.
İstanbul suyu Bulgaristan sınırından Istıranca’dan alıyor, Melen’e kadar bütün suları topluyor. İklim değişimi
bu kadar net ortaya çıkmadan
önce kuraklık sadece İstanbul’da yaşanıyordu, şimdi tüm bölgede kuraklık
var. Melen’de yağışlar
iyi olduğu zaman buradaki suyu İstanbul’a
taşıyordunuz
ama
Melen’de de kuraklık
olunca suyu taşıyamıyorsunuz, çünkü
“su hakkı” diye bir
durum söz konusu.
Su öncelikle olduğu
bölgedeki canlılara aittir. Melen’deki
çiftçinin, evcil ve
yabani hayvanların
suya ihtiyacı, siz bu
suyu taşımaya kalktığınızda
problemler
çıkıyor. Türkiye’nin birçok köyünde bu problem
vardır. Böyle giderse şehirlerarasında da bu sıkıntılar
yaşanmaya başlayabilir.
Kuraklıkla mücadelenin yöntemi
baraj yapmak değildir. Türkiye’de afetlerde hep yapısal önlemler ön plana çıkar.
Baraj yapmak, yeni bina yapmak, set yapmak gibi ama
bir de yapısal olmayan önlemler var. Arazi kullanımı
planlaması, halkın eğitilmesi, suyun doğru kullanımına
yönelik yeni teknolojilerin kullanılması, yeraltı sularının
aşırı miktarda kullanılmaması. Mesela doğru tarım teşvikleri verilmesi; su olmayan bir bölgeye şeker pancarı
üretimi için teşvik verirseniz, şeker pancarı üretimi çok
su istediğinden, yağış da olmadığından, çiftçi yeraltı sularını kullanıyor. Yeraltı su seviyesi her sene dört metre
aşağıya çekildiği için her sene sisteme dört metre daha
boru ekleniyor. Yeraltı suyu stratejik bir kavramdır, ban-
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kadaki paranız gibidir. Kötü günler için tasarruf edersiniz.
Dünyada büyük bir volkanik patlama olsa ve yağmurlar
kesilse insanlar yeraltı sularını kullanmak zorunda kalacak ama biz onu şimdiden kullanıyoruz.
İşte dünyanın en
kötü afeti kuraklık,
gökte uçan kuştan
derede yüzen balığa
kadar herkesi etkileme
kapasitesine
sahip, yavaş, sinsi
ve ölümcül bir afet.
Türkiye’de, Umumi
Afetler Kanunu’nda
sayılan beş altı afet
arasında kuraklığın
adı geçmiyor maalesef. Kuraklık Türkiye’de resmen afet
sayılmadığı gibi afet
istatistiklerinde
de
kuraklığı göremezsiniz. Yurt dışından
baktığınızda
Türkiye’de kuraklık sıfır
görünür ama aslında
Anadolu, kuraklıklar
tarafından yok edilmiş medeniyetler mezarlığıdır. Bugün
kazdığınız zaman Sümerler’den, Hititler’den su kanalları
çıkar, antik barajlar vardır. İşte bizim zihinsel kuraklığımız
burada, çünkü kuraklığı afetten saymıyoruz.
Bakıldığında kuraklık yönetilebilecek bir afet gibi görünüyor. Hocam bu noktadaki sorun nerede?
Bunun için risk yönetimine ihtiyacımız var. Ülkemizde
risk yönetimi mantığı zayıf; biz, “hele olsun hallederiz
abi” mantığı ile kriz yönetimine daha çok odaklanmışız.
Bizde risk merkezi, risk komitesi hiçbir zaman kurulmadı. Şimdiye kadar kurulan şeyler; kriz masası, kriz komitesi, kriz merkezi. “Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz.”,
“Doğmadan don biçilmez.” bir ülkenin atasözleri ve de-
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yimleri o ülkenin kültürünü en iyi şekilde yansıtır. Önceden tedbir almaya yönelik pek atasözümüz yok.
Rusya, 1974 yılında Birleşmiş Milletlerde bir karar aldırmış. Amerika, Rusya’nın batısında, Amerika’nın üzerindeki hava bir süre
sonra Rusya’ya geliyor. Hava Amerika’nın üzerindeyken,
Amerika bu havayı
modifiye
ederse,
Rusya bundan zarar
görüyor. Bu sebeple
Birleşmiş
Milletler,
“bölgesel hava modifikasyonu”nu
yasaklamıştır. Bu savaş
sebebi bile olabilir.
Amerikan hava kuvvetlerinin belirlenmiş
iki hedefi vardır; geceye sahip ol, havaya
sahip ol!
Normalde afet yönetiminin dört evresi var ama bizde iki
tane. 99 Depremlerinden sonra risk
azaltma ve hazırlık konuları daha ön plana çıkmaya başladı Türkiye’de yoksa sadece müdahale ve iyileştirme
vardı; yıkım ve yara sarma.
Ülke olarak kuraklığa bakışımızda da durum bu mu?
Şu anda tarımsal kuraklık eylem planları yapılıyor. Fakat
şu ana kadar herhangi bir eylem görmedim. Plan var
ama eyleme geçmedi.
Şimdi bütün dünya uzayda su arıyor, Mars’ta bir bardak
su bulsak sevinçten kıyameti koparacağız ama elimizdeki tonlarca suyun değerini bilmiyoruz. Ülkeler arasında
su savaşları çıkacak, petrol kadar kıymetli deniyor ama
suyun bir bütçesi yok. Mali yılbaşı olan 1 Ocak’ta mali

bütçe devreye giriyor, o bütçeye göre harcamamlar yapılıyor, bütçe açık verdiği zaman tedbirler alınıyor. Benzer uygulamanın su yılının başında da yapılması lazım.
Su yılı da 1 Ekim’de başlar. Büyükşehir belediyeleri, genelde suyu yöneten ve dağıtan oldukları için su yılının
başında su bütçelerini devreye sokmalılar. Sonra bakacaklar ki su bütçesi açık veriyor, kuraklıkla mücadele planına göre önlem alması gerekiyor. Bizde plan var mı yok
mu diye tartışırken, yazın içeceğimiz su ile kışın araba
yıkıyoruz belki de.
Kuraklık tam olarak ortaya çıktığında, etkisi belli olduğunda yapacak bir şey kalmıyor zaten. Olmayan
sudan tasarruf edemezsiniz, su varken tasarruf
etmeniz gerekir.
Kuraklığın geldiğini görmenin yolu nedir?
Farklı belirtilerle ortaya çıkan farklı kuraklık
türleri var mıdır?
Kuraklık, “meteorolojik kuraklık” olarak başlar
ve öyle devam eder. Yağış eksikliği, belli bir
süre sonra, barajlarda göllerde, yeraltı sularında kendini belli etmeye başlar ve bu “hidrolojik
kuraklık” olarak adlandırılır. Sonra, ekim-dikim
zamanı geldiğinde çiftçi suya ihtiyaç duyar,
suyu bulamadığı zaman topraktaki bitki çimlenemez ve gelişemez, buna da “tarımsal kuraklık”
denir. Tarımsal kuraklık ile birlikte hasat az olur
ve pahalılık ortaya çıkar, bu da “sosyo-ekonomik
kuraklık”tır. Böyle, dört çeşit kuraklık vardır.
Dünyadaki büyükşehir belediyelerinde, ASKİ,
İSKİ, USKİ gibi su işiyle uğraşan bir sürü “Kİ”ler var
ya, işte bu yapılarda en azından üç tane meteoroloji mühendisi olur. Bu mühendisler, belediye
sınırları içerisindeki akarsuların su seviyelerini,
yeraltı su seviyesin, yağan yağmuru ve karı, buharlaşma miktarları gibi her durumu takip ederler. İdealde böyledir ama bizde böyle bir şey yok.
Türkiye’de meteoroloji mühendisi ne işe yarar
bunu bilen de yok. Türkiye’de herkes meteoroloji mühendisi olarak doğuyor, hava durumu takip
ediyor.
Hava tatile çıkmaz bu sebeple meteoroloji mühendisleri sürekli takip halinde olmalı. Yağışların,
su seviyelerinin ortalamalarını çıkarmalılar, buna
göre kritik seviyeleri belirlemeliler. İzleme, uyarı ve
alarm noktaları oluşturulacak. İzleme noktasında
açacak kuraklık eylem planını, suyu kullanan tüm
birimlerle iletişime geçecek. Kuraklık yüzde onsa
hangi önlemleri almak gerekiyor bunları işletecek.
Çizilen tabloda Türkiye kuraklığa tam hazır görünmüyor. Bundan sonrasında hem kurumsal hem de
kişisel olarak neler yapılabilir?
Önce gönüllü su tasarrufu çağrısında bulunulabilir ve
insanlar buna duyarlılık gösterip suyu dikkatli kullanırlar. Burada öğretmen, muhtar, din görevlisi gibi toplum
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liderlerinin devreye girmesi gerekiyor. Sonra baktınız ki
kuraklık yükseldi ve uyarı noktasına geldi; bu sefer cezai
sonuçları olan yasaklar getirilmesi gerekiyor. Biraz daha
yükseldiği zaman halkın içmesi, yıkanması gereken can
suyunu sağlamak için acil olmayan alanların suyunu
kesmek gerekiyor. Havuzların doldurulmasının, araçların
yıkanmasının yasaklanması gibi tedbirler alınabilir. Dünyada da böyledir. Las Vegas’taki kuraklık eylem planlarına bakarsanız, ilk kesilen su havuzların ve yapay göllerin
suyudur.
Bu önlemler alındığında pozitife bir dönüş olur mu,
yoksa su sürekli tükenme eğiliminde midir?
Bu saydıklarımız acil dönemde alınması gereken önlemler, bir de orta ve uzun dönemli önlemler var. Orta ve
uzun dönemde suyu katma değeri yüksek alanlarda kullanmak üzerine politikalar geliştirmek gerekiyor. Mesela
bir şehirde mısır da ekiliyor, salatalık da ekiliyor. Mısıra
göre salatalık çok daha ucuz ama salatalık üretmek için
üç kat daha fazla su kullanmanız gerekiyor. Sanayiye bakınca, tekstil mi var yoksa az su kullanan ileri teknoloji
ürünleri mi üretiyorsunuz? Bir bölgede tekstil gelişiyorsa
orada su kıtlığını siz kendiniz yaratıyorsunuz demektir.
Suyu enerji üretiminde de kullanıyoruz. Kuraklık ile birlikte alternatif enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor mu?
İstanbul’da bu kış sıcak geçti, doğalgaz tüketimi üçte bir
azaldı. Buna karşın sıcak yaz günlerinde soğutma için
fazladan elektriğe ihtiyacımız olacak. Bunun bir kısmını
hidroelektrik santrallerinden karşılayacağız ama akarsular ve baraj göllerinde su miktarı az olduğu için bu elektriği doğalgaz santrallerinde üreteceğiz.

la birlikte beyaza boyasak, enerjiden inanılmaz tasarruf
edebiliriz.
Türkiye’de kişi başına düşen karbon emisyonu dünya
ortalamalarının üzerine çıktı, eskisi kadar masum değiliz
artık.
Kuraklıkla mücadele bütün dünyanın ortak sorumluluğu değil mi?
Kuraklıkla mücadele etmek için yapılacak işlerden bir
tanesi, iklim değişimi sorununun çözümüne katkıda
bulunmak. Bu uzun vadeli bir iş. Önce kendi kapımızın
önünü temizlememiz gerekiyor. Elimizdeki suyu kullanmak ve korumak çok önemli. Eskiden her evde sarnıçlar
vardı, şimdi onlar kayboldu mesela. Açık su yüzeylerinde
buharlaşma çok fazla, sarnıçlar yeraltında oldukları için
buharlaşma ve su kaybı da çok az oluyordu.
Suyumuzu nasıl kullanacağız nasıl yöneteceğiz bunu
çözmemiz lazım. Sonra uluslararası boyutuna bakmak
lazım. Suyu paylaştığımız ülkeler var, o ülkelerin de bizden sürekli daha fazla su istememeleri için onların da
doğru teknolojileri kullanmaları için yöneltmemiz gerekiyor.
Kuraklık diğer afet türlerini tetikler mi?
Hiçbir afet tek gelmez, ailece gelirler. Kuraklık ön planda
olur ama arka planda susuzluktan dolayı hijyenik problemler ortaya çıkar. Kolera gibi, sıtma gibi hastalıklarda
artış görülür. Mesela bu sene kış yumuşak geçtiği için
tarla farelerinde, haşerelerde büyük patlama olacak. Kuraklık sadece su kıtlığına da sebep olmuyor, ağaçların

Türkiye’nin cari açığının
yüzde sekseni enerjiden
kaynaklanıyor.
Doğalgaz dışa bağımlı
olduğumuz bir enerji
kaynağı. Bazen diyoruz ya “doğalgaz temiz
enerji” diye, aslında temiz filan değil. En temiz enerji; kullanılmayan enerjidir, tasarruf
edilen enerjidir. Türkiye’nin enerji verimliliğini arttırması gerekiyor.
Enerjiyi üreten ve tüketen tüm teknolojinin
verimliliğine ve temizliğine bakmak gerekiyor.
Bu konu hem ülkemizin iklim politikaları için
önemli hem de dışa bağımlılığımızı azaltmak
için önemli. Türkiye’de
bütün binaları, çatılarıy-
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takvimini de şaşırtıyor mesela. Ağaçlar erken çiçek açıyor, hayvanlar erken doğum yapıyor, bütün doğal hayatı
felç ediyor.
Kuraklık havada da yüksek basınca sebep olur. Bu yüksek
basınç sayesinde yeryüzündeki hava kirliliği yükselemez
ve dağılamaz. Baktığınızda şehrin üzerinde bir kapak gibi
hava kirliliğini görebilirsiniz. Bu kirlilik astım gibi, koah
gibi üst solunum yolu hastalıklarında büyük patlamaya
neden olur. Hem insanları işinden gücünden eder hem
de sağlık harcamalarının çok yükselmesine sebep olur.
Şu anda kuraklıkla ilgili bu sıkıntı belli bölgelerde çok yoğun olarak yaşanıyor.
Kuraklık, bitkileri ve toprağı da kurutuyor. Kuruyan bitkiler ve ağaçlar çok kolaylıkla tutuşabiliyor. Bu sebeple
orman yangınlarını da tetikliyor.
Kuraklık göçlere sebep
olabilir. Tarım alanları verimsiz hale gelirse, geçimini sağlayamayan tarım
işçileri kuraklığın daha az
yaşandığı bölgelere göç
ederler.
Kuraklık böyle devam
ederse, Türkiye’nin gelecekteki haritası nasıl olacak?
Geleceğe yönelik ön görüde bulunmak için güneye bakmak gerekir. Bugün
güney nasılsa gelecekte
Türkiye’de böyle olacak.
Çünkü güneydeki iklim
şartları sürekli güneye
doğru ilerliyor. Türkiye’nin
önümüzdeki
dönemde
Kuzey Afrika ülkelerine
benzer bir iklime sahip
olacağı düşünülebilir.
Biz, Akdeniz iklimini tarif
ederken; “yazları sıcak ve
kurak, kışları ılık ve yağışlı”
derdik. Şimdi, yazları sıcak
ve kurak, kışları ılık ve kurak hale geliyor. Sıcaklığımız artarken yağışımız azalıyor,
ülkemizdeki en büyük problem bu. İkisi birden artsaydı
Türkiye, Hawaii gibi tropikal bir iklimimiz olacaktı. Şimdi
çöl iklimine doğru gidiyoruz.
Türkiye’de yağışlarda artış olacak tek yer Doğu Anadolu. Kışları, yüzde onluk bir artış olması öngörülüyor. Ben
Trabzonluyum, bizim topraklara “mübarek topraklar”
diyorum. Türkiye’de deniz, kum, güneş turizmi var. Akdeniz kurak bir bölge ama yaz aylarında burada turist
patlaması oluyor, bu da büyük bir su problemi yaratıyor.

Bir turist oradaki yerel halka göre on kat daha fazla su
kullanıyor. Kuraklık arttıkça yaşlılar bu bölgelere tatil için
gidemeyecekler, çünkü aşırı sıcaklar sağlık problemlerine hatta kitlesel ölümlere sebep olabiliyor. 2003 yılında
Fransa’da 35 bin kişi aşırı sıcaklar sebebiyle yaşamını yitirdi. O zaman yazın insanlar tatile nereye gidecek, kuzeye, Trabzon’a.
Dünyada artık 1.500 metrenin altına kış turizmi tesisi yapılmıyor, bankalar kredi vermiyor, çünkü iklim değişiminden dolayı bunlar kullanılamaz hale gelecek.
Bardağın dolu tarafını görmek diye bir deyimimiz var, kuraklık anlamında Türkiye’de bardak tamamen boşaldı mı?
Politikacılar, bardağın dolu tarafını görüp halka olumlu
mesajları verirler. Afet yöneticileri ise tam tersi bardağın
boş tarafını görürler. Afet yönetiminde ilke; en kötü ihtimale göre plan yapmak, en iyisinin olmasını ummak,
sürprizlere de hazır olmaktır.
Hiç yağmazsa ne olacak?
Elimdeki su ile halkın temel
ihtiyaçlarını
nasıl
karşılayabilirim diye plan
yapmak zorunda afet yöneticileri. Politikacı çıkıp
dese, kuraklık var, bizim
temizliğe düşkün hanımlarımız, sular kesilecek diye
hemen evdeki perdeleri,
halıları yıkarlar. Halkın böyle bir bilinci yok, insanları
küçük yaştan itibaren su
tasarrufu konusunda eğitmek gerekiyor.
İnsanımız “sanal su” kavramını da bilmiyor. Bir
kilo buğday bir ton su ile
üretiliyor, iki dilim ekmek,
bir buçuk ton su ile üretiliyor. Siz iki dilim ekmeği
israf ettiğinizde aslında bir
buçuk ton suyu da israf etmiş oluyorsunuz. Bir tişörtü üretmek için üç ton su
gerekiyor. Bu sebeple tam
gelişmiş ülkelerde tekstil sektörü olmaz, onlar suyu katma değeri yüksek sektörlerde kullanırlar. Sizden elli sente bir tişört aldığında aslında üç ton suyunuzu da almış
oluyor. Bir porsiyon kırmızı et üretmek için bir porsiyon
beyaz ete göre üç kat fazla su kullanıyorsunuz. Yediklerimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz aslında bunların hepsi su
ama biz farkında değiliz.
Biz insanlara “yeşili sev, doğayı koru” diyoruz ama neden
sevip koruması gerektiğini anlatmıyoruz, bu yüzden de
kampanyalarımız havada kalıyor, amacına ulaşmıyor.
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146.YIL ÖZEL
Hazırlayan: Sevilay Esen

Yıllar Geçtikçe Gençleşen Kızılay
Babaannem, dedem ben küçükken “Ömür dediğini ne
ki bir bakmışsın çarçabuk geçer” derdi. Arkasından da
“Yıllar su gibi akıp gidiyor kızım” diye eklerdi. 7-8 yaşında bir çocukken bu cümleler çok anlamsız gelirdi bana.
O yaşlarda çocukların tek istediği büyümek, annesi babası gibi olmaktı. Ben de hemen büyümek, annem gibi
olmak istiyordum. Yıllar hızla geçip yaş 32 olunca, bu
cümlenin ne anlama geldiğini çok iyi anladım. Ömür dediğin ne ki bir bakmışsın yıllar su gibi akıp gitmiş.
32 yıla ne sığdırabilmişimdir diye düşündüğümde aklıma
eğitim hayatım, evliliğim, çocuğum, iş hayatım geliyor.
32 yıla sığdırdıklarım bana göre inanılmaz ve yorucu.
Ama bazı hayatlar vardır ki nerdeyse ömürlerinin her yılı
başarılarla doludur. Onlar yaşlanmazlar, hayat onları yormaz, gün geçtikçe yenilenir, tazelenirler.
İşte böyle bir hayat, Kızılayın hayatı. Savaşlardan yenik
çıkan, dağılma dönemine girmiş, Avrupa iç işlerine karışmasın diye ıslahatlar yapan Osmanlı’nın en çalkantılı
döneminde doğan bir hayat.
11 Haziran’da 1868’de Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kuruldu. Daha sonra 1877’de
Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti adını aldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulmasının ardından adı 1923 yılında “Türkiye Hilali
Ahmer Cemiyeti” olarak değişti. Harf inkılabıyla 1935’de
“Türkiye Kızılay Cemiyeti”,1947 yılında ise “Türkiye Kızılay Derneği” olarak ismi değişti. Bugüne “Türk Kızılayı”
adıyla geldi.

50

Doğumundan bu yana tam 146 yıl geçti. 146 yılda nelere tanık olmadı ki; Savaşların en ağırına, hastalıkların
en kötüsüne, afetlere, insan ıztırabının en acısına... Ama
Kızılay, yardım ettiği çocukların gözlerindeki mutluluk,
annelerin duaları için yılmadı, yorulmadı.
Hizmetleri sadece savaş ve afet dönemleri ile sınırlı kalmadı. Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın
gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi
önemli görevler üstlendi. Sağlık, sosyal yardım, gençlik
ve eğitim alanlarında da Türk Kızılayı öncü hizmetler
sundu. Yaralıya kan, hastaya ilaç, yoksula aş, öğrenciye
burs oldu.
Bunları yaparken yalnız değildi. Bünyesinde bulundurduğu yardım neferleri ve hayırseverlerin desteğini hep
arkasına aldı. Sadece ülkemizde değil Balkanlar’dan
Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya, Güney Asya’dan
Kafkaslar’a ve Amerika’ya kadar dünyanın neresinde
bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba gösterdi.
Dünyanın 90 farklı ülkesinde ihtiyaç anında Türk Kızılayı
vardı.
Ülke genelindeki şubeleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Türk Kızılayı, bugün bölgesinin en güçlü yardım
kuruluşu. İnsani yardımda küresel bir aktör haline gelen
Türk Kızılayı tüm dünyaya yardıma muhtaç insanların
yalnız olmadığını gösteriyor.
Bize de ortak bir temenniyi dillendirmek kalıyor;

İyi ki varsın Kızılay, nice yıllara…
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taraftar mısınız!
İyiliğe, centilmenliğe, dostluğa, “Kan Bağışına” taraftar mısınız?
Taraftar olmak. Bir topluluğa, bir düşünceye sempati
duymak. Bazen aşırı bazen de dengeli fakat gönülden
destek vermek. Örneğin; bir kulübün taraftarı gibi. Ne
olursa olsun içinde yatan altruistik tabanlı duyguyu tatmin etmek. Gönülden bağlanmak ve onun başarısı ile
sevinçten havalara uçmak, yenilgisinde kahretmek. Yaşamdaki tüm devinimlerin arasında bir pencere bulmak
ve mutlu olmak. Taraftar olmak. Dünyanın neresine giderseniz gidin değişmeyecek ortak bir duygunun bireyler içerisindeki yansımasından bahsediyoruz. Buradaki
temel nokta, herhangi bir karşılık beklentisi olmadan
yalnızca gönülden hissedilen bir bağlılık duygusu ile hareket etmektir. Bu tür bir duyguyla hareket eden kişilerin
sosyal sorumluluk bilincinde hareket etme eğilimlerinin
de yüksek olduğu her zaman şahit olunan bir olgudur.
Spor olgusunun temelinde mücadele yatmaktadır. Bu
mücadele kimi spor dallarında futbolda olduğu gibi karşılıklı, kimilerinde ise omuz omuza bir mücadele şeklindedir. Karşılıklı sporlarda mücadele, yıllardır süregelen
bir sevginin sonunda bir kulübün sevinciyle sonlanması
ile devam eder. Atletizm gibi aynı yönde mücadele edilen spor dallarında da yarışmacıların hedefi aynı yöndedir. Zaman ise yarışmanın temel noktasını teşkil eder.
Bu bilgiler ışığında baktığımızda; ülke kan ihtiyacına
yönelik çalışmalarda taraftar aidiyet duygusunun toplum genelinde gündeme gelmesi halinde, bu faydanın
olumlu yönde bir bilinç ortaya çıkarması mümkün olabilecektir. Bu fikirden hareketle Türk Kızılayı 2013-2014
yılında 1. Futbol ligi takımlarını kapsayan bir farkındalık
çalışması başlatmıştır:

“Kan Bağışı Ligi”
Taraftar mısınız! İyiliğe, centilmenliğe,
dostluğa, “Kan Bağışına” taraftar mısınız.
İlk iki hafta içerisinde Kan Bağışlayan bağışçılarımızın
içerisinde kan bağışçısı sorgulama formlarının yanına
bırakılmış olan “Taraftar formlarını” işaretleyen bağışçı
sayısının %47’lik bir oranda olması dikkatimizi çekmiştir.
Ardından ülke genelinde bu çalışma bir proje haline getirilerek sürdürülmüştür. Bu çöalışmalara eş zamanlı olarak “Türkiye Futbol Federasyonu” ile yapılan görüşmeler
sonrasında, yetkililer hem Logo kullanımı ve hem de çalışmanın ülke geneline yaygınlaştırılmasından mutluluk
duyacaklarını resmi olarak ifade etmişlerdir. Futbol yayın kuruluşlarından olan Digitürk Lig-TV de kendi prog-
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ramlarında bu konuya gönüllü olarak yer verebileceğini
beyan etmiş ve desteklerini esirgememişlerdir. Taraftar
formları değerlendirilerek veri tabanına aktarılmakta ve
resmi sitelerimiz içerisindeki bir bölümde fikstür halinde izlenebilmektedir. (http://www.kanver.org/Home/
KanLigi) 27 Mart yani 26. Hafta sonuçlarına göre ilk 4
takımın şu andaki durumuna göre kan bağışlayan taraftar sayılarına bakılacak olursa; Birinci sırada Galatasaray
67.102, İkinci sırada Fenerbahçe 57.131, Üçüncü sırada
Beşiktaş 34.750 ve dördüncü sırada Trabzonspor 10.462
Ünite kan bağışlarıyla sıralanmaktadır.
Ülkemiz genelinde tüm futbol kulüpleri şu ana kadar
pek çok kan bağışı kampanyasında Türk Kızılayı’na zaten
desteklerini esirgememektedirler. Bunların içerisinde
Beşiktaş klüp taraftarları ile yapılan kan bağışı kampanyaları, Arda Turan’ın kan bağışçısı olması, Ersun Yenal’ın
yine kan bağışı yaparak ve demeç vererek farkındalığı
artırmak ve gönüllü kan bağışlarına katkı sağlamasını örnek verebiliriz. Dünyadan bir örnek vermek gerekirse
Christiano Ronaldo’nun vücudunda neden dövme olmadığına verdiği yanıt son derece çarpıcıdır. Ronaldo
bu durumu, “düzenli kan bağışçısı” olmasına bağlamıştır.
Düzenli kan bağışçıları dövme yaptırdıktan sonra “Güvenli Kan Temini Programı” “Kan Bağışçısı Seçim Kriterleri” gereği 1 yıl süreyle bağış yapamamaktadır. Onun
bu söyleminin hedef kitlenin bilinçlenmesi anlamında
taşıdığı değer aşikârdır. Ülkemizde de önümüzdeki günlerde ve ligin sonuçlanmasını takiben taraflar dolayısıyla
futbol kulüplerinin vereceği desteklerin değeri paha biçilemez olacaktır.
Kan Bağışı çalışmalarını ülke genelinde futbol sahasına
benzetecek olursak kalede Türk Kızılayı bulunur. Geri
alanda 15 Bölge Kan Merkezi konuşlanır. Orta sahada 61
Kan Bağışı Merkezi kan alımının belkemiğini oluşturur.
Bunlar çoğunlukla oyun kurucudurlar. İleriye bakacak
olursak; 28 Kan alma sabit birim ve 48 gezici aracı görebiliriz. Tribünde oturan izleyiciler ise potansiyel olarak
kan bağışçısı olan insanlardır. Kaleye gelince, futbol sahalarından biraz farklıdır. Kale 9,15 değildir. Çünkü bu
uzunluğa ancak 11 kişiyi sığdırabilirsiniz. Kalede bekleyen 2 Milyon 100 Bin hasta vardır. Bu proje taraftarı olmayan ve tüm taraftarların aynı kaleye baktığı, tüm sahanın tribünleri ile aynı hedefe kilitlendiği bir saha olmalıdır.
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri faaliyetlerine katkı sağlayacağına inandığımız bu projemizin, ilerleyen günlerinde
daha fazla ses getirebilmesi için bu sosyal sorumluluk
bilincine destek verebilecek tüm paydaşlarımızı aynı kaleye birlikte hizmet etmek için bekliyoruz.

Bir Kan Bir Fidan Projesiyle

Hedef 15 Milyon Fidan
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar ile Orman
ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun imzaladığı protokol ile “Bir Kan Bir Fidan” projesinin ilk fidanları
dikildi. Törene Bakan Eroğlu ve Genel Başkan Akar’ın
yanı sıra Genel Başkan Vekili Nihat Adıgüzel, Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülsüm Özet, Genel Müdür Dr.
Mehmet Güllüoğlu, Kan Hizmetleri Genel Müdürü Nurettin Hafızoğlu, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez,
Kızılaycılar ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kızılay çok önemli işlere imza atıyor”
Türk Kızılayı’nın çok önemli işlere imza attığını söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu,
“Son 10 yılda ormanlarımızın alanını tam 9 milyon
dekar arttırdık. Ayrıca odun servetimizde daha önce 1,2
milyar metreküpken bugün 1,5 milyar metreküpü aştı.
Ormanların korunması ve orman varlığının arttırılması
konusunda büyük gayretler sarf ediyoruz. Proje çerçevesinde ise Türkiye genelinde kan bağışında bulunacak her vatandaş adına bir fidan dikilecek.” ifadesini
kullandı.

nın fiilen yüzde 80’ini karşılıyor. Bu proje sayesinde
ise insanların kan ihtiyacını karşılarken doğaya da can
vereceğiz. Beş yıl sürecek olan kampanya ile toplamda
15 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca bundan
böyle kök hücre, kemik iliği ihtiyacı başka memleketlerin veri bankalarında aranmayacak. Kendi kök hücremizi milli bankamızdan elde etmiş olacağız. İlk yıl için
50 bin donörlük bir veriyi öngörüyoruz. 3 yıl içinde de
bunu 250 bin kemik iliği donörüne ulaştırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve Türk Kızılayı
Başkanı Akar, işbirliği protokolünü imzalayarak projenin
ilk fidanlarını dikti.

“Doğaya da can vereceğiz”
Geçen yıl 1 milyon 650 bin ünite kan bağışı alındığını
belirten Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar
ise, “Allah nasip ederse bu yıl da 1 milyon 800 bin ünite
kan bağışı alacağız. Türk Kızılayı Türkiye kan ihtiyacı-
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SOSYAL MEDYADA
TÜRK KIZILAYI

Hazırlayan: Alper Balibeyoğlu

Türk Kızılayı sosyal medya
sayfalarında neler oluyor?
210.000
takipçi

Takiptesiniz!
Yaklaşık 2 yıl önce başlayan Türk Kızılayı’nın twitter
ile buluşması oldukça verimli oldu ve şimdi takipçi
sayımız 210.000’ i geçti. Kurumuzla ilgili tüm
haberleri anında Twitter’da paylaşıyoruz. Sizde Twitter
hesabınızdan bizi “takip” ederek Türk Kızılayı ile ilgili
en güvenilir bilgiye anında ulaşabilirsiniz.
www.twitter.com/TurkKizilayi

33.000

beğenen

Türk Kızılayı’na ait tüm videolar için:
http://www.youtube.com/user/TurkKizilayiOrg
Türk Kızılayı’nın en güncel fotoğraflarına Pinterest
adresimizden ulaşabilirsiniz.
http://www.pinterest.com/turkkizilayi/
Türk Kızılayı’nın eşsiz fotoğraf arşivi Instagram’da!
www.instagram.com/turkkizilayi

Türk Kızılayı’nı Google+ üzerinden çevrelerinize
eklemeyi unutmayın.
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Beğeniyorsunuz!
Facebook: Facebook sayfamız sayesinde yaklaşık 33.000
kişi ile sürekli iletişim halindeyiz. Siz de en güncel
paylaşımlarımızı Facebook sayfamız üzerinden takip
edebilirsiniz.
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri ve Kızılay Maden Suyu
sayfalarımızı da takip etmeyi unutmayın!
www.facebook.com/TurkKizilayi.org

#KizilaySelfie

86. Oscar ödül töreninden sonra tüm dünyaya
yayılan ‘selfie’ modasına Türk Kızılayı çalışanları
olarak biz de uyduk, ‘selfie’lerimiz ile sosyal medyayı
şenlendirdik. Birbirinden eğlenceli ‘selfie’lerimizi
#KizilaySelfie ‘hashtag’iyle Facebook ve Twitter
hesaplarımızda bulabilirsiniz.

Instagram’da tarihten esintiler...
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SURİYE ÖZEL
Hazırlayan: Taner Özdemir / Erkan Aksu

Ülkelerindeki
çatışmalardan kaçarak
Türkiye’ye sığınan
Suriyeliler için AFAD
tarafından başlatılan
İnsani Yardım
Operasyonu üçüncü
yılını doldurdu.
Bugün 10 ilde 25
ayrı konaklama
tesisinde yüzbinlerce
Suriyelinin her türlü
ihtiyacını karşılayan
Türk Kızılayı, 12 ayrı
noktadan Suriye’nin iç
kesimlerine de insani
yardım malzemesi
gönderiyor.
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SURİYE İNSANİ YARDIM
OPERASYONUNDA

“3 YIL”
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15 Mart 2011 tarihinde Suriye’de baş gösteren eylemlerin çatışmaya dönüşmesi
sonucu Suriyeli vatandaşlar Türkiye’ye
sınırından giriş yapmaya başladı. ilk çadırkent Hatay Yayladağı’nda kurdu.
Hatay’da kurulan 5 çadırkentin ardından
Kilis’te konteynırkent oluşturuldu. Sonrasında Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye,
Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Malatya ve Mardin’de (Toplam 10 il) çadırkentler ve konteynırkentler kuruldu. Bugün 23 ayrı kampta 200.000’i aşkın Suriye
vatandaşının barınmadan gıdaya her türlü
ihtiyacı karşılanıyor. Kampların haricinde
Türkiye’nin değişik illerindeki Suriyeli sayısının ise 300.000 kadar olduğu tahmin
ediliyor.
Geçici olarak uluslararası koruma altında
misafir edilen Suriyeli vatandaşların barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını ve
ibadet çadırları, sosyal faaliyet çadırları,
psikososyal destek faaliyetleri gibi sosyal
ihtiyaçları karşılanıyor.
Türkiye’deki çadırkent ve konteynırkentlerde yürütülen faaliyetlerin yanı sıra “sıfır
noktası” olarak adlandırılan 12 sınır üstünde yardımlar aralıksız devam ediyor. Gaziantep Karkamış, Kilis Öncüpınar, Hatay
Yayladağı/Reyhanlı Bükülmez Köyü/Reyhanlı Cilvegözü/Altınözü Şanlı, Malatya
Şenyurt, Şanlıurfa Ceylanpınar/Akçakale/
Suruç/Mürşitpınar sınır kapılarında transit
depolar kuruldu, dağıtımlar sürüyor.
Sıfır noktalarında ayrıca kumanya dağıtımları da gerçekleştiren Türk Kızılayı, Suriye
sınırında bekleyen yüzbinlerce insanın ihtiyacını karşıladı, karşılamaya devam ediyor. Bu sınır üstü noktalarından her gün
yaklaşık 25.000 adet kumanya dağıtımı
gerçekleştiriliyor.
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Suriyeli Misafirlerin
Her Türlü İhtiyacı Karşılanıyor

Kızılay Gıda Kartı
İşbirliklerinden en önemlisi Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile gerçekleştirilen Kızılay Gıda Kart Programı. Türk Kızılayı’nın geliştirdiği, WFP’nin finansal destek verdiği Gıda Kart uygulamasına ilk olarak 15 Ekim 2012 tarihinde Kilis konteynırkentinde
geçildi. Sonrasında Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Osmaniye,
Adıyaman ve Kahramanmaraş kamplarında uygulamaya koyuldu;
toplam 16 merkezde Kızılay Gıda Kart uygulamasına geçilmiş oldu.
Programın başladığı ilk günden Mart 2014 sonuna kadar Gıda
Kartlara toplam 83.858.322 TL yükleme yapıldı.

Suriyeli Çocukların Desteklenmesi Projesi
Uluslararası işbirliklerinin bir diğeri ise UNICEF ile yapılan “Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Desteklenmesi Projesi”dir. 22 Mayıs
2013 tarihinde gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde, halihazırda
çadırkent ve konteynırkentlerde kalan çocuk ve gençler için, psikososyal ve gençlik çalışmaları yapılmaya başlandı.

Çalışmalar Koordineli Yürütülüyor
Hali hazırda, Türk Kızılayı’nın yürütmekte olduğu en büyük insani
yardım operasyonu olan Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu,
Valilikler, Kaymakamlıklar ve İl Afet ve Acil Durum Başkalığı (AFAD)
yetkilileri ile koordineli bir biçimde büyük özveri ve titizlik içinde
yürütülüyor.
Türk Kızılayı çalışmalarını Gaziantep’te kurduğu Ülke Alan Koordinatörlü üzerinden sürdürmektedir. Alanda toplam 142 Türk Kızılayı
personeli dönüşümlü olarak görev yapmaktadır.
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SURİYE ÖZEL

Suriyeli çocukların çağrısına
milyonlar sessiz kalmadı
Türk Kızılayı başta olmak üzere onlarca sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek başlattığı
“Sana İhtiyacım Var” kampanyası Suriyeli çocukların, sivil vatandaşların umudu oldu. Türk halkının dikkatini bir kez daha Suriye’de yaşanan drama yönelten kampanya sayesinde milyonlarca insan soğuk kış
günlerinde aç, susuz ve kıyafetsiz kalmaktan kurtuldu.
2011 yılından bu yana Suriye’de devam eden çatışmalar
her geçen gün daha fazla insanın mağdur olmasına yol
açıyor. Tahminlere göre 7 milyon Suriyeliyi doğrudan etkileyen olaylar sonrasında 2 milyonu aşkın insan evlerini,
yurtlarını terk etmek zorunda kaldı, komşu ülkelere sığındı. Çatışmaların başladı ilk günden itibaren Suriye’de
yaşanan çatışmalardan kaygı duyan, sınırı geçen veya sınır gerisinde tedirgin bekleyişini sürdüren her Suriyeliye
yardım elini uzatan Türkiye, bu güne kadar milyarlarca
lira yardımda bulundu, bulunmaya da devam ediyor.

Kampanyaya yardımlar çığ gibi büyüdü
Sınırdan geçip Türkiye’ye sığınan her Suriyeliyi misafir
kabul eden Türkiye, yanı başında yaşanan şiddete sessiz
kalmadı. Başta AFAD ve Türk Kızılayı olmak üzere sivil
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toplum kuruluşları, yardımlarını aralıksız olarak, hem konaklama tesislerinde, hem de Suriye içlerinde yaşayan
mağdur insanlara ulaştırdı. Milyonlarca insana gıda, giysi
ve benzeri ihtiyaç malzemesi gönderildi.
Yardımların sürekliliğini sağlamak ve oluşan yeni talepleri karşılamak için ise 2014 yılının ilk günlerinde “Sana
İhtiyacım Var” kampanyası başlatıldı. Türk Kızılayı Kurumsal İletişim Bölümü bünyesinde hazırlanan kampanya araçları, güçlerini Suriye’den yükselen çığlığa cevap
verebilmek için birleştirilen sivil toplum kuruluşları tarafından kullanıldı. Türkiye’nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına dört bir köşesinde Sana İhtiyacım Var
kampanyasına destek çağrıları yapıldı. Çağrıya milyonlar
yardımlarıyla cevap verdi. Toplanan yardımlar yine Türk
Kızılayı aracılığıyla Suriye’nin iç bölgelerine gönderildi,
gönderilmeye devam ediyor.

Yurtdışından büyük destek
“Sana İhtiyacım Var” kampanyası kısa süre sonra uluslararası platforma da taşındı. Savaşın gölgesinde yaşam
mücadelesi veren Suriyelilere yardımda bulunmak isteyen, aralarında Malezya, Endonezya, Pakistan, Lübnan,
Amerika, Fransa, Belçika, Libya, Güney Afrika ve Yemen’in bulunduğu 51 ülke ellerinden gelen desteği vereceklerini açıkladılar.

hayırseverler, 2868 SMS bağış hattına mesaj atarak 5
TL yardımda bulunabilecek. Türk Kızılayı’nın diğer bağış
yöntemleri de bu kampanya dahilinde yardımseverlerin
hizmetinde olacak. Türk Kızılayı şubeleri, nakdi bağışın
yanı sıra yardımseverlerden kullanılmamış giysi ve gıda
yardımı da kabul edebilecek. Kampanyanın kendine ait
bir internet adresi de bulunuyor:

www.sanaihtiyacimvar.org

Türk Kızılayı’nın ülke geneline yayılmış olan 700’ü aşkın
şubesi de kampanyaya destek verdi. Bulundukları il ve
ilçenin yerel yöneticileri, iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerine çağrıda bulunan Türk Kızılayı
şubeleri, topladıkları ayni yardımları hızla Suriye sınırına
gönderdiler.

En anlamlı yardım çocuklardan
Kampanyaya herkes gücü oranında destek verdi. En anlamlı destekler ise öğrencilerden ve çocuklardan geldi.
Adana İstiklal İlköğretim Okulu öğrencileri harçlıklarını
biriktirerek satın aldıkları yüzlerce oyuncağı Adana Şubesine teslim etti, Suriyeli kardeşlerine gönderilmesini istedi. İstanbul, Eskişehir, Kayseri, Afyon, Samsun, Ankara ve
daha birçok ilde çocuklar harçlıklarını Suriyeli kardeşlerine göndermek için Türk Kızılayı şubelerine koştu.Türk
Kızılayı aracılığı ile bölgeye yardım elini uzatmak isteyen
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Yazı

Prof. Dr. Sefa Saygılı
Türk Kızılayı II. Genel Başkan Yardımcısı

İYİLİK
TERAPİSİ
Gerçekten yardım etme ruhu ve iyilikseverlik kişide terapi etkisi yapmaktadır. Bu tespit bir çok çalışmada ortaya çıkmıştır:

Arthur Brooks’un The New York Times’taki
yazısına göre; vermekte cömert olanların
gerçekten de daha iyi duruma geldiklerine
dair güçlü kanıtlar mevcuttur. Brooks bunu
hayırseverlik amaçlı bağışlarla ilgili bir kitap üzerinde çalışırken keşfetmiş. Brooks,
“Öğrendim ki, psikologlar bağış yapmanın
ve gönüllü çalışmanın yardım eden kişiye
bir dizi fayda sağladığını uzun zaman önce
anlamış. Harvard Üniversitesi ile British
Columbia Üniversitesi’nden araştırmacılar
“mutluluğu” rakama döktüklerinde, kişinin sadece kendisi için para harcamasının
neredeyse hiçbir fark oluşturmadığı halde
başkaları için harcamasının mutlulukta ciddi bir artışa sebep olduğunu tespit etti” diye
yazdı.
Brooks şöyle söylüyor: “İnsanlar zamanlarını veya paralarını inandıkları bir davaya
adadıklarında problem çizen kişilere dönüşür. Problem çözenler seyirci kalan kişilerden ve bir olayda mağdur durumunda
olanlardan daha mutludur.”
(The New York Times, 06-04-2014)
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• Yüksek fedakârlık gösteren kişilerde endorfin denilen mutluluk
hormonu salgılanmaktadır. Bu hormon ise insanları daha huzurlu ve
mutlu olmalarını, bağışıklık sistemlerinin güçlenmesini, rahatsızlıklardan daha çabuk iyileşmelerini sağlamaktadır.
• Son araştırmalar iyilik yapmanın insanların genlerinde bulunduğunu göstermiştir. Yani insan yaradılışına uygun davransa yaradılışı onu
iyiliğe sevk edecektir.
• İyilik yapmayı sevenlerin daha uzun yaşadığı tespit edilmiştir.
• Vermek hayatı renklendirir; heyecan, enerji ve zevk verir. Strese iyi
gelir. Depresyona yakalanmayı zorlaştırır.
• Vermek ve iyilik yapmak kendine güveni artırır, yaşam deneyimi ve
birikim sağlar.
Kısacası vermek, iyilik yapmak sadece karşı tarafa değil yapana da fayda
sağlamaktadır. Kişiye sağlık, mutluluk ve neşe; hayatına anlam ile bolluk
ve bereket getirir.
Mutlu olmak istiyorsak mutlu etmeyi öğrenmemiz gerekecektir. Bu da
iyilik ve verici olmakla olur. Ancak bunları yaparken saygılı ve alçakgönüllü olmalı; sevecenlikten ve güler yüzlü olmaktan vazgeçmemelidir.
İyilik yapmayı ve vermeyi, başkasına yardım etmeyi, insanların acılarını
dindirmeyi kendine hedef edinen Kızılaycılara selâm olsun.
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GENÇLIK

aynı

amaç uğruna
çatı altında

Türk Kızılayı Gençlik Kolları ve Ünikulüp Üyesi ile
Gönüllüleri Gençlik Zirvesi’nde buluştu.

Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü; şubelerdeki gençlik kolları sayılarının arttırılması amacıyla Türkiye genelinde “43
şubede “ kurulan “235 Gençlik Kolları üyesi ve ÜNİKULÜP başkanını” İstanbul`da düzenlenen” Gençlik Zirvesi’nde bir araya getirdi.
Gençlik Zirvesinde ayrıca “Kan Hizmetleri, Afet Gönüllülüğü, Kızılaycılığın ve Yedi Temel İlkenin Anaokulu,
İlköğretim, Ortaöğretim ve Liselerde Yaygınlaştırılması,
Kurumsal Tanıtım, Üniversiteler, Sosyal Hizmetler, Gençlik Kamplarında Milli Kültür ve Aile Kavramı” konularında
proje çalıştayları düzenlendi. Bunun yanı sıra bir grup
genç de “Türk Kızılayı Gençlik Politikası”nın revizesine
yönelik çalışmada bulundu.
zKızılaycılık faaliyetlerinin üniversitelerde yaygınlaştırılabilmesi için Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
Türkiye genelinde 72 Üniversitede Kızılay Ünikulüp/Kızılay Topluluğu kuruldu.
Ünikulüp’lere bir yenisi daha Trabzon Karadeniz Teknik
Üniversitesi`nde (KTÜ) eklendi.
Trabzon Şubesi Gençlik Kolları adı altında yıllardır önemli projelere imza atan gençler, bu defa Ünikulüp ile üniversitede çalışmalarını sürdürecekler.
Ayrıca Eurodesk temas noktası olan Türk Kızılayı Trabzon Şubesi Gençlik Kolları girişimi ile Erasmus+ tanıtımı
da yapıldı.

Bizi Nerede Görmek İstiyorsanız Biz Oradayız
Şubelerimizde gençlik kollarının yapmış olduğu faaliyetlerin takibi, yeni kurulan gençlik kollarının bilgilendirilmesine yönelik Gaziantep, Kayseri, İzmir, Rize, İstanbul
ve Konya İllerinde 6 bölgede gençlik kolları toplantısı
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düzenlendi. Her bir bölge toplantısına yaklaşık 15 Kızılay
Şubesinden 2’şer kişi, Gençlik Kolları Başkanı ve üyesi
katılım sağladı.
Gençlik Kollarımızın kurulumu toplamda 112 Kızılay Şubesinde tamamlandı. Gençlik Kolları ile ilgili bilgilendirme eğitimleri de devam ediyor.

“Her Çok Azdan Olur”
Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi Gençlik Kolları tarafından
Mardin Tozan İlköğretim Okulu öğretmenlerinden gelen talep üzerine okul öğrencilerinin ihtiyacı olan “kırtasiye, giyim ve oyuncak” malzemelerinin temini için bir
kampanya düzenlendi.
Mardin Tozan İlköğretim Okulu öğretmenlerince öğrencilere ilişkin gönderilen ihtiyaç listesi doğrultusunda,
Çekmeköy Şubesi Gençlik Kollarımız tarafından duyurular gerçekleştirildi ve gerekli malzemeler toplandı.

Gençlik Kampları Gençlerin Hizmetinde
Türk Kızılayı’nın gençlere yönelik en önemli hizmetlerinden biri de gençlik kampları. Peki, bu
kamplarda neler oluyor?
• Türk Kızılayı`nın amaç ve ilkelerine uygun yapıcı ve yaratıcı çalışmalarda bulunmaları sağlanıyor.
• Milli kültür ve aile kavramının önemi vurgulanıyor.
• Çocuk ve gençlerin Kızılayı tanımaları adına çeşitli eğitim (Kızılaycılık eğitimi, proje eğitimi, ilkyardım bilgilendirme, afete hazırlık) programları düzenleniyor.
• Çocuk ve gençlere yönelik sosyal aktivitelerin yanı sıra kendi kültürlerini tanıma fırsatı
(müzik, drama, sportif faaliyetler, halkoyunları, görsel sanatlar gibi ana branşların yanı
sıra fotoğrafçılık, tırmanma, yüzme, oryantring, trekking gibi yan branşlar) sağlanıyor.

liderin sağlanması adına okulların yarıyıl tatilinde “lider
adayları” için “liderlik semineri” düzenleniyor.
2014 yılında Türkiye genelinde 98 branş öğretmeni liderlik seminerine katılarak, yazın açılacak olan kamplarımız
da görev almak için gerekli oryantasyonu tamamladı.
Dünyadaki değişime uyum sağlayabilmek adına gençlik
kamplarının konsepti de değişiyor. Ana branşların yanı
sıra katılımcılara proje liderleri eşliğinde proje eğitimleri
verilerek Türk Kızılayı için yeni projeler üretmeleri sağlanacak.

2014 yılı yaz sezonunda Türk Kızılayı’nın
Genel Merkezi’ne bağlı “Çamlıdere/Çamkoru Gençlik Kampı ile İstanbul/Heybeliada
Gençlik Kampı” faaliyete geçirilecek. Her iki
kampımızdan yaklaşık 1.260 öğrencinin faydalanması planlanıyor.

Her Geçen Gün Büyüyen Bir Aile
Gençlik kamplarında görev alacak liderlerin
belirlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan sayıda
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RÖPORTAJ

Dr. Mehmet Müezzinoğlu
T.C. Sağlık Bakanı

Hazırlayan: Armağan Pekkaya

Türkiye’nin hayat projesi:

Türkök
Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) “sağlık” için “insanın
hem ruhen hem bedenen tam bir iyilik halinde
olmasıdır” tanımını yapıyor. Aslında sağlığın kavramsal olarak izahı için binlerce tanım bulunabilir. Bu noktada yapılacak bir çalışmanın sonunda, “sağlığın” Yüce Yaratıcı tarafından insanlara
bahşedilen en büyük hazine olduğu noktasında
hemfikir olunacaktır. Bu gerçeklik salt öznel bir
değerlendirmenin ötesinde evrensel bir değer
olarak karşımızda duruyor. Zira bugün teknolojik
gelişmeler her ne kadar insanı hedefe alan savaş
teknikleri ve kapitalist bir sömürü için geliştirilse
de bir o kadar sağlığın korunması ve geliştirilmesine de odaklandığını görüyoruz. Sağlık insanlık
için vazgeçilmezdir. “Dünyada bir nefes sıhhatten daha değerli hiçbir şeyin olmayacağı” ifadesi bunun en iyi izahıdır. Sağlıklı bir ruh ve beden
taşıyan bireyler her zaman bulundukları ülke için
artı değerdir. Bu gerçeğin bilinciyle sağlık hizmeti
sunan kamu ve özel kurumlara titizlik isteyen bir
sorumluluk düşüyor. Zira kaybedilince yeniden
kazanılması oldukça zahmetli olan bir fizyolojik
değişim söz konusudur.
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Modern tıbbın geldiği nokta itibariyle en etkili tedavi yöntemi, hastalanmadan önce gerekli tedbirleri almak ve
bunun gereğini yapmaktır. Tedavi, organizma hastalandığında onu eski haline getirebilmek için gösterilen çaba
olsa da hastalıklara karşı önceden korunmak aslında ilk
basamak tedavi yöntemi olarak kabul edilebilir. Bu noktada en kıymetli hazine olarak tanımladığımız sağlığın
korunması iki taraflı bir sorumluluğu beraberinde getiriyor. Hazinenin sahibi olan birey, sağlık başta olmak üzere bütün sosyal ve ekonomik imkânları tanıyan devlet ile
bu sorumluluğu aynı oranda paylaşır. Bu kapsamda devlet, elindeki imkânları kullanarak, bireyin sağlıklı bir hayatı
nasıl yaşayacağını aşılarken bir taraftan da gerekli fiziki
ve teknolojik donanımı sunar. Bu aşamadan sonra birey
de sağlığını korumaya yönelik sorumluluğunu yerine getirmek için gerekli duyarlılığı göstermelidir. Bu durumu,
koruyucu sağlık hizmetlerinin kamunun bireyle birlikte
yürüteceği bir sağlık politikası şeklinde özetleyebiliriz.
Sağlık politikalarımızın temelini oluşturan bu anlayış doğrultusunda ortaya koyduğumuz icraatlar vatandaşlarımız
başta olmak üzere bütün ülkelerin takdirini kazanıyor.
Sağlık hizmet zincirine her gün yeni bir halka dâhil eden
hükümetimizin bu yöndeki sorumluluğunu en iyi şekilde
yerine getirdiğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bir taraftan günün ihtiyaçlarına cevap veriyor, diğer taraftan ise
“gelecek” okuması yaparak gerekli çalışmaların temelini
şimdiden atıyoruz. Bu kapsamda özellikle tedavisi, organ
ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların iyileştirilme-

si için son yıllarda yoğun bir çaba sarf ettiğimizin altını
çizmek istiyorum. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de
ciddi bir sağlık sorunu olan doku nâkli için “Türkiye Kök
Hücre Koordinasyon (TÜRKÖK) Projesini” hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız önemli projelerden biri
özelliğini taşıyan TÜRKÖK için gerekli teknik çalışmalar
tamamlandı. Bu kapsamda, Türk Kızılayı ile bir protokol
imzaladık ve böylece Ulusal Kemik İliği Bankası’nın kurulması için ilk adımı atmış olduk. Bu bankaya gönüllü
olarak kemik iliği veya periferik kök hücre bağışlamak
isteyen bağışçı adayları bulmak amacıyla Türkiye çapında 12 gönüllü verici merkezi kuracağız. Bu merkezlerin
ihale süreci 7 Ocak’ta yapıldı. Toplanan numunelerden
enfeksiyon markerları ve hemogram testlerinin çalışılarak uygun olan numunelerin kayıt altına alınması için bir
yazılım programı hazırlanacak. TÜRKÖK projesi bütün
işlemleri 2014’ün ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız.
TÜRKÖK ile ilgili bu kısa özetten sonra yazımızın geri
kalan kısmında, projenin detayları ve Türkiye’deki kök
hücre nakil sürecine değinelim.

Sağlıkta gelecek vizyonunun adımı: TÜRKÖK
TÜRKÖK; kemik iliği nakli merkezleri koordinasyonunun bir çatıda toplanması, kalite kontrol standartlarının
belirlenmesi, kapasite artırımının yapılması, düzenli veri
akışının sağlanması ve bu verilerin analizi ile Ulusal Kemik İliği Bankası ve Akraba Dışı Kordon Kanı Bankası’nın
kurulması amacıyla kuruldu. Böylece TÜRKÖK ile gönüllü vericilerden alınacak kan örneklerinden doku grubu
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antijenleri yapılacak. Aynı zamanda, doğumlarda çöpe
atılan plesanta ve göbek bağındaki kanların ailenin onayı
ile depolanması ve bu kanların doku grubu antijenlerinin çalışılarak sonuçları Ulusal Kemik İliği Bankası’nda
saklanacak. Burada küçük bir hatırlatma yapmakta fayda
var: Kemik iliği bankası fiziki bir banka olmamakla birlikte
kemik iliği nakli ihtiyacı olan hastalar için uygun vericinin
bulunması amacıyla başvurduğu veri bankasıdır.
Ülkemizde ilk kemik iliği nakli merkezini 2004 yılında
ruhsatlandırdık. Bakanlığımızca yapılan planlamalar ve
destekler sonucunda 2004 yılında 19 olan kemik iliği
nakli merkezi sayısını 2013 yılsonu itibari ile 61’e çıkardık.
Yine 2004 yılında 113 olan kemik iliği nakli merkezi yatak sayısı, 525’e, 2004 yılında 460 olan kemik iliği nakli
sayısı 2013 yılsonu itibari ile 2 bin
856’a ulaştı. Bugün için ülkemiz kemik iliği nakli sayılarında Almanya,
Fransa, İtalya ve İspanya’dan sonra
Avrupa’da 5. sırada yer alıyor. 2013
yılsonu itibari ile 2 bin 856 kemik
iliği nakli yapıldı. Bunların bin 535’i
otolog kemik iliği nakli, bin 321’i ise
allojenik kemik iliği sayısıdır. Akrabadan yapılan nakil 931, akraba dışından yapılan nakil, 188, haploidentik
(Anne veya Babadan) yapılan nakil
sayısı 202’dir. 835 vatandaşımız ise
nakil olmayı bekliyor. Türkiye’deki
kemik iliği bilgi bankalarında şu an
için toplam 38 bin kayıtlı gönüllü
verici bulunuyor.
Avrupa Birliği ülkelerinde, 2008 yılında her 10 milyon kişiye 400’ün
üzerinde kemik iliği nakli yapıldı.
Ülkemizde ise 75 milyon nüfus
baz alındığında, yapılması gereken
kemik iliği nakli sayısı 2 bin 500 ile
3 bin 500 arasındadır. Ülkemizde
2013 yılsonu itibari ile 835 kemik
iliği nakli bekleyen hasta bulunuyor. Bu hastaların tamamı, dokuları
uygun kardeş veya akraba vericisi
bulunmayan ve bunların dışında uygun verici bulunmasını bekleyenlerden oluşuyor. Her yıl yaklaşık 3 bin
500 kişi kemik iliği nakli için listeye ekleniyor. Dolayısıyla
her yıl yeni eklenen ve nakil olan hastalar ile bekleyen
hastaların sayısı ve profili devamlı değişiyor. Kayıtlı gönüllü verici sayısı ve kordon kanı bağışı sayısı ne kadar
artırılırsa ilik nakli bekleyenlerin hayata tutunma şansı
aynı oranda artacaktır. Ancak bu hiçbir zaman kemik iliği
nakli talebinin yüzde yüz karşılanacağını anlamını taşımaz. Zira genetik çeşitlilik nedeniyle toplumun sahip olduğu HLA doku grubu antijenlerini belirleyen nadir doku
grubu allellerinin mevcudiyeti bunun en somut izahıdır.
Bu durum, oldukça yüksek gönüllü verici sayısına sahip
ABD ve Almanya gibi ülkelerde de böyledir.
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Türk Kızılayı projenin önemli bir paydaşı
Türkiye’nin sağlığı için son derece önemli olan TÜRKÖK
projesini hayata geçirmemizde köklü kurumlarımızdan
Türk Kızılayı’nın önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulamak istiyorum. Böylesi büyük ve kapsamı geniş bir
projenin uygulanmasında yanımızda yer alan Türk Kızılayı’nın gönüllü verici konusundaki tecrübelerinden faydalanmak istedik. Bu süreçte son derce avantaj sağlayacak
bu birliktelik TÜRKÖK’ün kısa sürede kurumsallaşmasını
sağlayacaktır. 18-55 yaş arası düzenli kan bağışçılarının
bulunduğu Türk Kızılayı bürolarını gönüllü kemik iliği vericisi merkezleri olarak da kullanacağız. 2011’de 256 bin
459, 2012’de 326 bin 926 düzenli kan bağışçısı bulunan
Kızılay’ın bu rakamları 2013 yılsonu itibariyle 400 bini
buldu. TÜRKÖK projesi için bu bağışçılarımızdan aynı

zamanda “gönüllü kök hücre bağışçısı” olmalarını talep
edeceğiz. Böylece kan bağışında bulunan vatandaşlarımız istemeleri halinde gönüllü kök hücre vericisi adayı
olarak kaydedilecektir. Uygun verici olarak hasta ile eşleşmenin olması durumunda nakil aşaması daha ivedi
bir şekilde yapılacak. Dolayısıyla bu kişilere ileriye dönük
olarak ulaşılması daha kolay adaylar olarak, nakil bekleyen vatandaşlarımız için yaşam umudu olacak. Bu yazı
vesilesiyle düzenli kan bağışı yapan ve bu sorumluluğu
taşıyan vatandaşlarımızın her zaman tercih edilecek gönüllü kök hücre vericisi adayları olduğunu da hatırlatmak
istiyorum.

TÜRKÖK projesi kapsamında bağışçı adayları bulmak
amacıyla Kızılay’a ait 12 Bölge Kan Merkezi (BKM) bünyesinde Gönüllü Verici Merkezleri kurulması için 07
Kasım 2013’te protokol imzaladık. Gönüllü Verici Merkezleri sınırları içerisinde çalışmak üzere mobil ekip tarafından gönüllü verici kazanımı sağlanacak. Proje kapsamında, bağışlanan kordon kanlarının depolandığı Akraba
Dışı Kordon Kanı Bankası, gönüllü vericiler ve kemik iliği
nakli için bekleyen hastalara ait doku grubu bilgilerinin
saklandığı Kemik İliği Bilgi Bankası kurulacak. Böylece ilk
beş yılda Türkiye’nin coğrafi olarak birçok bölgesinden,
çeşitli HLA tiplemesine sahip, 250 bin gönüllü verici, en
az 50 bin kordon kanı bağışı, kazanılacağını bekliyoruz.
Bunun yanında kemik iliği bağışı konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve gönüllü bağışçı sayısının artırılmasına yönelik kamu spotu
ve bilgilendirme çalışmaları
yapılacak. Anlaşmalı doku
tipleme laboratuvarına yine
Kızılay aracılığıyla donör
olmaya elverişli kişilerin numunelerinin gönderilmesini
sağlayacağız. Bu aşamaya
kadar gerçekleşecek hizmetin alınması amacıyla gerekli
çalışmaları yaptığımızı ve
uygulama için belirlenen
protokolü
imzaladığımızı
da bir kez daha belirtmekte
fayda var.

rev yapıyor. Bunlardan en büyüğü ve en çok kullanılanı
BMDW’dir. WMDA ise BMDW ile işbirliği içerisinde çalışıyor. Dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir hasta için bu
bankalarda yapılacak tarama ve eşleştirme işlemlerine
dair genel kural ve bildirimler WMDA üzerinden yapılıyor. Söz konusu bankalarla akraba olmayan vericilere
ait kök hücre ve kordon kanlarının HLA tiplemelerinin
hematopoetik kök hücre nakli ihtiyacı olan hastaların takip edildiği merkezlere bilgi sağlamak ve ilgili hekimlerin
bu bilgiye kolayca erişilebilir hale getirmesi amaçlanıyor.
Farklı coğrafi bölgelerden ve ırklara sahip ülkelerde bulunan bankalarındaki kayıtlı bağışçı sayısının artmış olması hastalara için bağışçı bulma şansını artırıyor. Sistem
sayesinde ayrıca istatistiklerde tutuluyor. BMDW’e kayıtlı
48 farklı ülkede bulunan 112 kemik iliği bankasını ve bu
bankalardaki yaklaşık 23,5 milyon gönüllü verici adayının
doku bilgisini sistemden taranıyor. Yurtiçi/Yurtdışı uygun
verici adayı bulunduğu takdirde süratle işlemler tamamlanarak, uygun ilik talebinde bulunan nakil merkezine
ulaştırılarak bununla ilgili bütün koordinasyon ve işlemler ilgili ülkenin bankalarınca sağlanıyor. Online BMDW
hizmetlerine erişmek için yetkili 490 kuruluşlardan 791
kullanıcı bulunuyor. Türkiye’den ise Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Kemik İliği Bankası bu yetkiye sahiptir.
İhtiyaç duyulması halinde Türkiye olarak bu bankalarda
uygun verici taramasını yaptırabiliyoruz. Aramalar sonunda uygun ilik bulunduğu takdirde Türkiye’deki 61
merkezde nakil işlemi uzman ekiplerimiz tarafından büyük bir titizlikle yapılıyor.

250 bin kayıtlı gönüllü verici
ile 6/6 uyum şartı ile yaklaşık
yüzde 70 oranında kemik iliği nakli talebi karşılanacağını
bekliyoruz. 250 bin kayıtlı
gönüllü vericiden oluşturulan veri havuzuna 50 bin
civarında kordon kanı bağışına ait veriler de eklenince,
kordon kanı ile 4/6 uyum
esasına göre yaklaşık yüzde
95 oranında kemik iliği nakli
talebine cevap vereceğiz.
Kayıtlı gönüllü verici sayısı
500 bin dolayına ulaştığında
ise 6/6 uyum şartı ile yaklaşık yüzde 80 oranında kemik iliği nakli talebi karşılanmış
olacak.

Bitirirken…

23,5 milyon bağışçıya ulaşabiliyoruz
Dünyadaki kemik iliği bankalarının ve kordon kanı bankalarının kayıtlarındaki bağışçıların doku tiplerini ortak bir
veri tabanında toplayarak ihtiyacı olan hastaya ulaştırılmak amacıyla nakil merkezleri tarafından kontrol edilebileceği web tabanlı çalışan bağışçı havuzu bulunuyor.
Bugün bu amaçla Dünya Kemik İliği Donörleri (BMDW),
Avrupa Kemik İliği Donör Bilgi Sistemi (EMDIS) ve Dünya
Kemik İliği Donör Federasyonu (WMDA) kuruluşları gö-

Türkiye’nin son 11 yılda sağlık alanında elde ettiği başarılar, vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün dünyanın takdirini kazanıyor. Öyle ki sağlık alanında söz sahibi uluslararası kurumlar tarafından örnek ülke olarak
gösterilmekteyiz ve sağlık politikalarımız merak konusu
edilmektedir. Hiçbir zaman kendimizi yaptıklarımızla sınırlamadık. Bilakis kaliteli ve adil bir hizmet sunumu için
sınırları zorladık. Bu süreçte, “önce insan, önce sağlık”
diyerek, birey odaklı sağlık politikalarının geliştirilmesine
öncelik veren Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın etkin liderliği ve siyasi kararlılığı en güçlü desteğimiz oldu. Daha kaliteli, adil ve kolay ulaşılabilir sağlık
hizmeti sunma yolunda, bir dönem hayal bile edilemeyen başarılara imza attık, bundan sonra da alanında ilk
olacak projelere imza atacağımızdan kimsenin şüphesi
olmasın.
Son olarak milletimizin sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına önemli bir paydaşımız olan Türk Kızılayı’na TÜRKÖK projesine vermiş olduğu destekten dolayı
Sağlık Bakanı olarak teşekkürlerimi iletiyorum. En zor
zamanlarda Türk halkını yalnız bırakmayan aynı zamanda yurt dışında yaptığı yardım faaliyetleriyle de isminden
sıkça söz ettiren gurur tablomuz Türk Kızılayı’na başarılarının devamını diliyorum. Bu vesileyle kuruluşunun
146. yılını kutlayan bu güzide kurumumuza hizmetlerle
dolu nice uzun yıllar temenni ediyorum.
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RÖPORTAJ

Rıza Özel

Hürriyet Gazetesi /Foto muhabiri

Hazırlayan: Atıl Koçaş

Fotoğraflar
Toplumsal Hafızaya
Katkı Sağlıyor
Türk Kızılayının 2013 yılı boyunca gerçekleştirdiği çalışmaların bir bölümünün, fotoğraflarla yansıtıldığı
Almanağımız yayınlandı. Biz de Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ile fotoğraf yolculuğu ve Foto
Almanağımız üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. “
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
5 Mart 1976 da Antalya’da doğdum. İlk ve orta öğretimimi yine Antalya’da tamamdım.Ortaokul ve lise yıllarında
yerel gazetelerde çalıştıktan sonra profesyonel olarak
1993 yılında Hürriyet Gazetesi Antalya Bölge Müdürlüğü’nde spor muhabiri olarak gazeteciliğe ilk adımımı
attım.
Hürriyet’in ardından Sabah Gazetesi’nde (1997) mesleğimi sürdürdükten sonra, 1998 yılında Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğü’nde foto muhabiri olarak göreve
başladım. 2002 yılı Kasım ayında Anadolu Ajansı Genel
Müdürlüğü’ne (Ankara) tayin oldum.Halen Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu İstihbarat Servisi’nde foto muhabiri
olarak görev yapmaktayım.
Savaşlardan depremlere, sellerden, uçak kazalarına,
uluslararası spor organizasyonlarından, şov dünyasına
uzanan geniş yelpazede fotoğraf çektim. Fotoğraflarım,
Türkiye’deki yayın organlarının yanı sıra dünyanın önemli gazete ve dergilerinde de yer buldu.
Foto Muhabirleri Derneği’nin (FMD) 26 Nisan 2009 tarihinde yapılan ve tek liste ile seçimlere gidilen genel kurulunda Foto Muhabirleri Derneği başkanı oldum.
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Fotoğrafla nasıl tanıştınız? Bu mesleği yapmaya
nasıl karar verdiniz?
Aslında birazda tanıştırılmışım daha doğru olur. Ailem
ben doğduktan sonra 40 gün her gün için bir kare fotoğrafımı çekmiş. Hayat sizi bir zaten yerlere itiyor. Antalya’da daha ortaokuldayken sömestrlerde getir götür
işlerini yaptığım yerel bir gazete vardı. Bunu böyle Cv’
lerimde pek yazmam. İsmi “Yeni İleri” asıl işin temeli orda
atıldı.Filmlerin yıkanmasına yardım ediyordum. O Banyo kokusuyla orada tanıştım.Derken lise bitti ve Hürriyet
Gazetesi Antalya Bürosu Spor Servisi’nde işe başladım.
Mustafa Yiğit vardı spor şefi onun çağrısıyla. Bence Türkiye’deki en iyi fotoğraf gözü olan insanlardan biri. Bu
benim için büyük şans oldu. Bir spor muhabiri gibi olarak başlayıp fotomuhabiri olarak yetiştim.Temel burada
atıldı.

Bir foto muhabirinin bir günü nasıl geçer? En çok
neler zorluyor sizi?
Biz foto muhabirleri çalıştığı yerlerde konuşlandırılmış
insanlar. Mesela ben şu an Ankara’ da çalışıyorum. Buradaki çalışma sistemimiz genellikle siyaset ağırlıklı. Ancak
Türkiye genelini ilgilendirecek büyüklükteki olaylara da
anında kalkıp gidiyoruz. Bir bakıyorsunuz bir spor organizasyonunun içindesiniz, bir bakıyorsunuz siyasi bir kri-

zin ortasındasınız, bir bakıyorsunuz büyük bir afet olmuş
tam ortasında buluveriyorsunuz kendinizi. Ve bu Türkiye
ya da dünyanın herhangi bir yerinde olabiliyor. Haberin
olduğu her yerde foto muhabiri var ve tüm olan biteni
en ön sıradan izliyor. Bizi zorlayan özellikle toplumsal
olaylarda atılan gaz fişekleri, taşlar ; yani şiddet unsuru içeren olaylar. Tüm o hengamenin arasında fotoğraf
ekipmanlarınızı ve kendinizi korumanız gerekiyor. Çünkü işiniz o esnada devamlılık arz ediyor. Yine savaş ve
afetlerde can güvenliğinizi korumak birinci önceliğiniz.
Sonuçta can bu maalesef şakası yok. Siz meslektaşlarımızda çalıştığınız kurumun çalıştığı mecra nedeniyle
bunları çok çok iyi biliyorsunuz.

Meslek hayatınızda unutamadığınız bir an, bir göreviniz oldu mu?
O kadar çok ki. Ama Lübnan’da yaşadıklarımı unutmam
mümkün değil kolay kolay silinmeyecek anılar. Savaşın
tam ortasında en sıcak bölge çatışma bölgesindeydim.
Çok gazeteci ve foto muhabiri yoktu. Bir elin parmakları
kadar insanın çalışabildiği bir noktaydı. Sadece profesyonel insanlar oradaydı. “Kana” saldırısı oldu İsrail’in. Hemen akabinde İsrail, masum sivillerin değil terör örgütlerinin hedef alındığı bilgisini veriyordu. Ben Beyrut’tan
geçtim oraya normal şartlarda bir saat sürmesi gereken
yol 6 saat sürdü. Ulaştığımda dünyanın sayılı haber
ajansları işlerini bitirmiş ellerindeki fotoğrafları geçmeye gitmişti. Geciktiğimi düşünüyordum ki enkaz altından
dokuz aylık bir bebek çıktı. Bu dokuz aylık bebeğin terör
örgütleriyle ne gibi bir işi olabilirdi ki? Her yanı toz top-

rak içinde kalmış boynunda mavi bir emzik vardı. Kanım
dondu sandım. İnsanlığımdan utandığımı hatırlıyorum.
Hemen fotoğrafı o sıra çalıştığım Anadolu Ajansına
geçtim. O sıra ABD Dışişleri Bakanı Condelisa Rice’ın iki
ülke arasında mekik diplomasisi sürdüğü döneme denk
geldi. Fotoğraf dünya medyasında büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafın gerçekliği inkar edilemez. Fotoğraf yalan
söylemez. İsrail saldırılarına ara vermek zorunda kaldı.
Bir kare fotoğrafla bir şeyleri değiştirmek hayatları kurtarmak dahi mümkün. Dolayısıyla bunu unutmam mümkün değil.

Çeşitli Afetlerde, savaşlarda görev yaptığınızı belirttiniz. Bu görevlerinizde Türk Kızılayı ile temasınız, yolunuzun kesiştiği oldu mu?
O kadar fazla oldu ki. Şöyle söyleyeyim bir sürü yere,
ülkeye görevlere gidiyoruz farklı nedenlerle.Görev gere-
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ği özellikle yurtdışında ve Türkiye’deki kriz noktalarında
haber yapmak için görev alıyoruz. Savaşlar oluyor, depremler oluyor. Açlığın, fakirliğin kol gezdiği yerler oluyor.
Somali gibi, Sudan gibi. Buralara ilk gittiğimizde gördüğümüz ülkemizin nadir kurumlarından Kızılay oluyor.
İran Bam depreminde Türk Kızılayı çok aktifti keza Somali’de öyle. Irak Savaşında yine büyük işler yaptı.Oralardaki operasyon gücü örgütlenmesi gurur vericiydi. Çok
köklü bir kurum Kızılay. Savaşların, doğal afetlerin olduğu dünyada,Çocukların açlıktan öldüğü, dünyanın diğer
ucunda bayrağımızın dalgalandığını görmek başlı başına
bir gurur kaynağı.
Yani baktığınız da aslında farklı bir kurum Kızılay. Bizlerin gördüğü sadece kolilerle, çadırlarla yardıma muhtaç
insanlara yardım etmekten öte işler yapıyor. Bu bölgelerde yapılanmanın, altyapı projelerinin,tarım projeleri
yürüttüğünü biliyorum. Bu da önemli bir konu. İnsanlara
sürekli yardım etme psikolojisinin ötesinde onların uzun
süre yaşamlarını idame ettirebilecek, tekrar normal yaşamlarına hızla adapte edebilmek için çok önemli projeler. Bizlerde göğsünde Türk bayrağı taşıyan gazeteciler
olarak yine aynı ay yıldızı taşıyan Türk Kızılayını ismiyle
cismiyle bu projelerin başında görünce gururlanıyoruz.

Türk Kızılayı ailesi olarak her yıl bir almanak yayınlıyoruz. Bir foto muhabiri gözüyle fotoğraflara
baktığınızda neler düşündünüz bizimle paylaşır
mısınız?
Söylediğim gibi fotoğraf inkar edilemez bir kanıttır. Siz
meslektaşlarımızla beraber aslında tarihe tanıklık ediyor
ve kısmen belgelenmesine katkı sağlıyoruz. Bir kurumun
özellikle de Türk Kızılayı gibi köklü bir kurum, fotoğraflarını bu tür yayınlarla hem geleceğe taşıyor hem de yazı
yerine görsel olarak güçlü bir şekilde bizlere aktarıyor.
Yaptığınız işleri, zor şartlarda çalıştığınızı en iyi bilen bizleriz. Böyle bir çalışma yaptığınız için sizlere teşekkür
ederim. Gerçekten içinde çok güzel fotoğraflar var. Bizler gibi belki bizlerden daha fazla dünyanın, Türkiye’nin
değişik noktalarında bulunuyor acıya, göz yaşına, mutluluğa, sevince tanıklık ediyorsunuz. Bu anları fotoğraflayabilmek, günümüze geleceğe taşıyabilmek çok hoş.
Bunu bildiğim kadarıyla Türkiye’de sayılı kurumlar yapabiliyor. Bu da kurumsal hafızanın yanında aslında toplumsal hafızanın oluşturulmasında büyük katkı sağlıyor.
Fotoğraf maliyetli bir iş özellikle bir foto muhabirinin yetişmesi kolay olmuyor. Kısa eğitimlerle olacak işler değil
gerçekten zaman alan bir tecrübe gerekiyor. Dolayısıyla
sizin iyi bir foto muhabiriyle çalışmanız aslında zaman

Özellikle bu görevlerinizde aklınızda kalan bir
detay, bir anınız var mı?
Irak görevini unutamam.
Gerçekten insanı hem fiziksel hem de psikolojik
açıdan çok zorlayan bir
görevdi.Ülke ambargodan
çıkmış ve temel ihtiyaçların
tamamı nerdeyse bulunması imkansızdı. Özellikle hastanelerde tıbbi malzemeler
açısından büyük sıkıntı yaşanıyordu. Kızılay’da sadece yardım götürmüyordu.
Oradaki hastanelere teknik
destek ve medikal destek
de sağlıyordu.
Onlarca ölü ve yaralının
taşındığı hastanelerin hali
içler acısıydı. Bir insanın
hayatına son vermek o kadar kolay, bir insanın hayatını
kurtarmak o kadar zor ki. Ben Kızılayın bunu başardığını
gördüm çıplak gözle, daha ne olsun. Bir kere de değil
bu bunu özelikle belirtmek isterim.Yine yakın zamanda
Somali’de yaşanan insanlık dramına hepimiz şahit olduk.
Somali için ülkemizde ki hassasiyet baş gösterdiğinde
Somali’ye giden ilk gazeteciler arasındaydım. Bölgeye
ulaştığımızda yine bayrağımızın dalgalandığını gördük.
Türk Kızılayı muazzam bir çadırkent kurmuş, personeliyle canla başla Somalililere yardım ediyordu. Bunlar
insanı gururlandıran,göğsünü kabartan ülkenizin, devletinizin, milletinizin gücünü gösteren gurur verici şeyler.
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yaptığınız bir yatırım. Sizleri gerçekten bir kez daha tebrik ediyorum. Almanak fotoğraflarına gelince görüyorum ki Türk Kızılayı her yerde var. Yaptınız işleri en çarpıcı şekilde yansıtmışsınız. Bu işler gerçekten önemli işler.
Orada olmak zaten başlı başına önemli bir iş. Özellikle
Suriye başlıklı bölümdeki Baba-Oğul isimli fotoğrafı beğendim. Hayata dair içten, gerçek bir fotoğraf. Konusu
insanı etkiliyor. Sizlere bir arkadaşınız kardeşiniz olarak
naçizane ufak bir önerim olacak. Biraz logolardan, renklerden uzaklaşırsanız işiniz biraz daha parıldar.
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RÖPORTAJ
Hazırlayan: Taner Özdemir

yılların eskitemediği
dolu dolu hayatlar
Hiç tanımadıkları ihtiyaç sahibi insanlara yardım edecek kadar gönül zengini olan
ve bunun için de Türk Kızılayı’na tereddüt etmeden bağış yapan hayırseverlerimizle güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Daha doğrusu onlar anlattı biz dinledik.
Siz değerli okuyucularımıza da keyifle okumak ve başkalarına anlatmak kaldı.
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Ayşe Özçakır

Kızılay dünyaya yardım eden büyük bir
kuruluş. Kızılay’ı çocukluğumdan beri
yakından tanıyorum. Babam vefat ettiğinde ben küçüktüm. Yürümede zorluk
çektiğim için medikal bir cihaza gereksinim duyuyordum. Bu cihazı bana Kızılay
yaptırdı. O andan itibaren Kızılay’a bağış
yapmayı aklıma koymuştum.

Yılmaz Yakut

Kızılay malum 1868’den beri Hilal-i Ahmer adıyla kurulduktan sonra faaliyetlerine başarıyla devam eden büyük bir
kuruluş. Yalnız diğer dernekler gibi dar
çerçevede hizmet veren bir kuruluş değil çok geniş bir alana hitap ediyor. Her
afette ve kazada insanların yanındadır.
İhtiyaç sahiplerine ayırt etmeden yardım eder. Bizim gibi yaşlıları da başına
toplar mutlu eder. Açıkçası ben Kızılay’dan çok memnunum. Biz zaten bağışı yaparken de büyük bir coşkuyla sevinçle
bağış yaptık. Birine kızıp da bağışta bulunmadık. Oturduk net kararımızı verdik, Kızılay’ın
çalışmalarını, ulaştığı yerleri takip ettik. Mesela Somali’ye, Arakan’a gidip orada hizmet
vermek ve zorlu şartlar altında çalışmak kolay değil. Buna rağmen nerede başı dara düşen bir varsa onun yanında olan Kızılay’ın çalışmaları övmekle bitmez. Bu kadar büyük
hizmet veren bir kuruluşa küçücük bir katkı da bizden olsun dedik ve bağışımızı yaptık.
Saddam zamanında Türkmenlere çok zülüm ediliyordu. Küçücük bir kız çocuğu üstü
başı perişan, aç ve babasına diyor ki bu kediyi kes de yiyelim. Bunu gören yürek dayanmıyor. Onu izledikten sonra çok üzüldük. Arkasından Kızılay’ın oraya yardım götürdüğünü görünce dünya bizim oldu. Gururlandık. Onun için Kızılay’a karşı sevgimiz çok
farklı bir seviyede. Elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz.

Aysel Yakut

Eşimle bağış yapmaya karar
verdik ve Kızılay’a bağışımızı
yaptık. Kızılay’a bağış yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Kızılayı daha önceden de takip
ediyorduk. Çok yardımsever
bir yapıya sahip olduğumuzdan
ihtiyacı olanlara yardım etmeyi de seviyoruz. Bunu kendini
kanıtlamış bir kurum olan Kızılay’la yapmaktan ise gurur
duyuyoruz. Gözümüz arkada
kalmıyor.

Zeliha Kılıç

Kızılay’la bir tesadüf eseri tanıştım. Başka bir yeri aradım fakat orası cevap vermedi.
Sonrasında fikrimi değiştirdim. Dedim ki Kızılay bu kadar yardım ediyor her yere bende
bir katkı sağlayayım ve oraya bağış yapayım. Yani önceden tasarladığım bir şey değildi.
Bayramlarda ve özel günlerde arayıp soruyorlar. Yardımlarından ve bizlere olan ilgisi
sebebiyle çok memnunum Kızılay’dan.
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Şükran Saatçi

Çocukluğumdan beri ailem vasıtasıyla Kızılay’ın yardımlarını duyarak
büyüyen birisiyim. O nedenle elime bir fırsat geçince ve ailemden
ihtiyacı olan birisi olmadığı için bağışımı Kızılay’a yaptım. Her fırsatta
insanların yardımına koşan ve yaralarını olabildiğince sarmaya çalışan
bir kuruluş. Bizim gibi bağışçıların
da desteğiyle yardımlarını sürdüreceğine inanıyorum. Bu dünyada
hiçbir şey alamadan bir kefenle
ölüp gideceğiz. Herkesin imkanları
dahilinde Kızılay’a bağış yapması,
ihtiyacı olanın mutlu olmasına yarayacak. Gözümüz arkada kalmıyor buna eminim.”

Taliha Eryılmaz

Arkadaşım vasıtasıyla Kızılay’la tanıştım. Çocuğum olmadı bu yüzden malvarlığımı Kızılay’a bağışlamaya karar verdim. Başka kurumlara bağış
yapan arkadaşlarımın da fikrini aldım ama o kurumların çalışmaları pek hoşuma gitmedi. Dünyanın her tarafına koşan Kızılay’a bağış yaptım.
Çok memnunum, herkese tavsiye ediyorum.
Arkadaşlarıma da bağış yapmaları için Kızılay’ı
öneriyorum.

Ali Yıldırım

Van depremindeki çalışmalarını izlediğim Kızılay’ı çok takdir ettiğim için bağışımı yaptım. Pişman da değilim, helali
hoş olsun. Yoksullara yardım ediyorlar bizim gibi bağışçılar gelsin Kızılay’a bağış yapsın ki daha çok insana yardım
edilebilsin.

“Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve
emeklilerine karşı tutumu; o milletin
yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır.
Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle
çalışmış olanlara karşı minnet hissi
duymayan bir milletin, geleceğe
güvenle bakmağa hakkı yoktur.”
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Mustafa Kemal Atatürk

Bilim Kahramanları Turnuvası
Turnuvaya, Türk Kızılayı Başakşehir Şubesi Firework Team’i, Türk Kızılayı Manisa Şubesi Şehzadeler Takımı’nı,
Türk Kızılayı Ordu Şubesi Yoroz Takımı’nı, Türk Kızılayı
Bağcılar Şubesi Robotizm’i, Türk Kızılayı Ankara Şubesi
ise TEGV/Robitek ve Kızılay’ın Yıldızları takımları ile katıldı. Takımların üniformaları Türk Kızılayı kurumsal kimliğine uygun tasarlandı.

Takım koçları eğitildi
Turnuvanın Doğal Afetler teması ile ilgili takım koçlarına ve takımlara ülkenin dört bir yanında bulunan Türk
Kızılayı Afet Yönetim Merkezleri ve Şubelerinde bilgilendirildiler.

Yurt dışında FIRST LEGO® League (FLL) ismiyle bilinen
dünyada 70 ülkede her sene 20 0 bin gencin katıldığı
“Bilim Kahramanları Turnuvası” bu yıl ülkemizde “Bilim
Kahramanları Buluşuyor” adı altında gerçekleştirildi.
2005 yılından bu yana düzenlenen turnuvaya, gönüllülerin yanı sıra yurt dışından birçok Kızılay ve Kızılhaç da
destekte bulundu.
Her sene farklı temalarla düzenlenen kampın bu yılki
teması “Doğanın Gücü-Doğal Afetler” olarak seçildi. 29
ilden, 166 takımın katıldığı turnuvada 9-16 yaş arası genç
mucitler, takımlarıyla birlikte “Doğanın Gücü” teması
kapsamında afet öncesi hazırlanmayı, afet sırasında güvende kalmayı ve afet sonrasında ise yeniden yaşama
dönüşü kolaylaştıracak yenilikçi çözümler üretmeyi hedefledi.
Yaptıkları çalışmaları turnuvalarda 5 dakikalık canlı sunumlarla jüriye aktaran mucitlerden, Ankara, İzmir, İstanbul ve Gaziantep’te başarılı olanlar İstanbul’daki ulusal turnuvaya katılmaya hak kazandı. Ayrıca tasarladıkları
ve programladıkları robotlarla, temayla ilgili olarak görevlendirme çalışmaları yaptılar.
Türk Kızılayı’nın tema destekçisi olduğu Bilim Kahramanları Turnuvası’nda, takım koçlarına temayla ilgili eğitimler
verildi. Kızılay takımlarının oluşturulmasının yanı sıra turnuvalar için konusunda uzman kişilerin jüri üyesi olarak
belirlenme çalışmaları, basınla ilişkiler, tüm turnuvanın
fotoğraf ve kamera çekimlerinin yapılması, sponsorluk
çalışmaları, her turnuvada stant ve diğer tanıtıcı faaliyetlerde bulunma ve Kızılay gönüllülerinin turnuvalarda aktif katılımı konularında destek verildi.

Bu yılki Bilim Kahramanları Turnuvası’nın Ankara etabında Türk Kızılayı Ankara Şubesi takımlarından “Kızılay’ın
Yıldızları” adlı takım “Yükselen Yıldız” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Turnuvanın İstanbul etabında ise Türk Kızılayı Başakşehir Şubesi adına yarışmaya
katılan “Firework Team” Robot Performans kategorisinin
şampiyonu olarak ulusal finale katılmaya hak kazandı.

2015 teması “Senin Sınıfın Senin Dünyan”
“Her çocuk mucit doğar” söylemiyle yola çıkan ve Bilim
Kahramanları Derneği gönüllülerinin 10 yıldır düzenlediği “Bilim Kahramanları Buluşuyor” turnuvaları, bilimin
çocuklar tarafından desteklenmesini sağlayan önemli bir
etkinlik olması ve geleceğe ışık tutması sebebi ile Türk
Kızılayı’nın içinde yer aldığı önemli bir organizasyon.
Turnuvanın 2015 yılı teması “Senin sınıfın senin dünyan”
sloganı ile “eğitim” olacak.

Uluslararası turnuvaya katılacak takımlar
Turnuva Şampiyonu Bahçeşehir Anadolu Lisesi’nden
“The Avengers” takımı oldu. İkincilik ödülünü İzmir Rota
Koleji’nden “Rotatech Stars”, üçüncülük ödülünü Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndan “Panic at Daçka” takımı
aldı. Proje Jürisi Ödülü’ne İzmir Rota Koleji’nden “Rotatech Amazonlar”, Öz Değerler Jürisi Ödülü’ne Mardin
Sivrice Ortaokulu’ndan “Sivricedream”, Robot Tasarım
Jürisi Ödülü’ne İzmir Bahçeşehir Koleji’nden “Event Horizon”, Robot Performans Birincilik Ödülü’ne ise İzmir
Özel TAKEV Lisesi’nden “Robotica” takımı layık görüldü.
Takımlar ABD, Kanada ve İspanya’da gerçekleştirilecek
yarışmalarda ülkemizi temsil edecekler.

Maddi zorluk çeken takımlara destek
Turnuvada yer almak isteyen ancak maddi imkânsızlıklar
nedeniyle takım çalıştırmakta zorlanan okullar için devreye Türk Kızılayı şubeleri girdi. Maddi imkânsızlık çeken
okullar Bilim Kahramanları Derneği aracılığı ile bulundukları illerdeki Türk Kızılayı Şubeleri ile bağlantı kurmaları sağlandı.
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Hazırlayan: Serpil Uygun Çiçek

cennetten küçük bir parça
Uçsuz bucaksız
bozkırı ve çıplak
tepeleri aşıp İpek
Yolu’nda ilerledikten
sonra sizi karşılayan
Nallıhan, bakmaya
doyamayacağınız
güzelliklere ev
sahipliği yapıyor.
Ankara’dan 160 km
uzaklıktaki bu ilçe,
tarihi, kültürü ve
doğal güzellikleriyle
görenleri kendine
hayran bırakıyor.

Çağlar boyunca Hitit, Frigya, Britanya Krallığı, Pers, İskender, Roma ve
Bizans imparatorluklarına ev sahipliği yapan ve 1071 Malazgirt Zaferi ile
Türkler’in egemenliğine geçen “cennetten küçük bir parça” Nallıhan,
tarihi, kültürü ve eşsiz doğal güzellikleriyle görenlerin nefesini kesiyor.
Ankara’dan 160 kilometre uzaklıktaki
bu ilçe, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak, doğayla baş başa vakit geçirmek ve kuşların özgürlüklerine şahit
olmak isteyenlerin mekanı olan Kuş
Cenneti’ne, dinlenme ve seyir mekanı Hoşebe, Uyuzsuyu Şelalesi’ne, anıt
ağaçlara, ünü onlarca ülkede yayılmış
ipek iğne oyasına, Yunus Emre’nin
hocası ünlü Türk mutasavvıf Tapduk
Emre’nin türbesine, deniz hissi yaratan Çayırhan Gölü’ne, Türkiye’nin ilk
barajlarından Sarıyar Barajına ve daha
pek çok güzelliğe ev sahipliği yapıyor.
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Görsel açıdan da üstün bir peyzaj güzelliğine de sahip olan ilçe, yerli ve yabancı turistlerin yeni keşifleri arasında
bulunuyor.

KUŞLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNE
TANIKLIK
Henüz doğmayan güneşin kızıl görüntüsü, Ankara’ya 130 kilometre mesafede ve İpek Yolu üzerinde yer alan
Sakarya Nehri Havzası’nda bulunan
Nallıhan Kuş Cenneti’ni sararken kimi
nesli tükenmeye başlamış kimi burayı yurt edinmiş kuş türünü barındıran
göl, olanca haşmetiyle seyredenleri
kucaklıyor. Soyu tehlikede bulunan
kara leylek Türkiye’de en çok burada
görülüyor. Türkiye’deki 6 balıkçıl türünün tamamı ile 10 tür yırtıcı kuş, 5 tür
baykuş, 35 tür su kuşu, bülbül başta
olmak üzere 80 tür ötücü kuş, kara
çaylak, leylek, gökkuzgun gibi türler

en çok burada belgesel görüntülerini
aratmayan şekilde uçuyor. Nesli tehlikede bulunan küçük karabatak, kaya
kartalı, bıldırcın kılavuzu, yaz ördeği,
ulu doğan, peçeli baykuş, küçük kerkenez, akkuyruklu kartal, balık kartalı,
kara akbaba, gökdoğan da cennetin
sakinlerinden.

KAYIP KENT JULİAPOLİS
Çayırhan beldesinde 2009’da
Anadolu Medeniyetler Müzesi tarafından başlatılan Roma
Dönemi Nekropol (mezarlık)
kazıları, bugün hala önemli
keşiflere sahne oluyor. Tarihe
ve geçmiş kültürlere meraklı
kişilerin uğramadan edemeyeceği alan, kral mezarlarını
da bünyesinde bulunduruyor. Kazılar sırasında ölülerin
ağzına konulan sikkeler, piş-

desenleriyle görenlerde “alma” hissi
uyandırıyor. Nallıhan’ın doğasından
esinlenerek yapılan bu eserlerin her
biri, bir bitki, bir çiçek, bir hayvan ya
da bir insan şeklinde. İşlenen her motifin ayrı bir hikayesi ve anlamı bulunuyor. Üzüm oya, ömür boyu ağız tadını, sarmaşık
oya gelinin kayınvalidesine
duyduğu sevgi
ve muhabbeti, gül oya ise
sonsuz sevgi
ve mutluluğu
anlatıyor. Nallıhan ekonomisinin büyümesine hatırı sayılır ölçüde katkı sağlayan
hayvancılık nedeniyle el dokumacılığı
da oldukça gelişmiş. Bölgeye özgü
desenler ile tasarlanan kilimlerin dışında elbise, şalvar dokumacılığı da yerli
ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

YUNUS’UN HOCASININ DERGAHI

miş toprak kaplar, kandiller, kemik tıp
ve süs eşyası aletler, cam eşyalar ve
özellikle kalsedon taşından yapılmış
oyma (intaglio) yüzük taşı mühürler ortaya çıkıyor. Antik kaynaklar bu
kentin, Frig döneminde Gordiokome
isimli bir köy olarak kurulmuş olduğundan söz ediyor. Ayrıca kaynaklarda Augustus döneminde (MÖ 27-MS
14) Kleon isimli zengin ve yerli bir haydut lideri bu köyün ismini ünlü Julius
Casear’a atfen Juliopolis olarak değiştirerek kent statüsüne kavuşturduğu
yer alıyor.

Ünlü Türk mutasavvıfı, 13. yüzyılda
yaşayan ve Mevlana, Ahi Eren Hacı
Bektaş-i Veli’nin ve Yunus Emre’nin
hocası olan Tapduk Emre’nin türbesi
de Nallıhan ilçe sınırları içinde ziyaretçilerin akınına uğruyor. Geçen yıl 48
bin kişinin ziyaret ettiği türbe, Yunus
Emre’nin sözleriyle çevrilmiş durumda. 6 sandukanın yer aldığı, ortada en
büyük sandukanın Tabduk Emre’ye
diğer sandukalarının eşi ve 4 çocuğuna ait olduğu biliniyor. Türbenin orijinal ahşap kapısı ise 1977den bu yana
Etnografya Müzesi’nde sergileniyor.

ANIT ARDIÇ AĞAÇLARI
1071 yıllık anıt ağaçlara ev sahipliği
yapan Nallıhan’daki Hoşebe Mesire
Alanı, dünyada eşine az rastlanır bir
güzelliğe sahip. Doğa Koruma ve Milli
Parklar Müdürlüğü’nce koruma altına
alınan alanda günübirlik kullanıma
açık restoran, çocuk oyun alanı ve
otopark buluyor. Doğa ile baş başa
olmak, ağaçların sesini dinlemek isteyenler Hoşebe’ye akın ediyor.

UYUZSUYU ŞELALESİ
Her yıl 21 Mart’tan akmaya başlayan
ve eylül ayı gibi suyu durulan Uyuzsuyu Şelalesi (Ilıca), Karacasu Mesire
Alanı’nda yer alıyor. İnanışa göre uyuz
olan hayvanlar, şelalenin
suyunda
yıkandıkça kaşıntıları gidiyor
ve şelale, ismini buradan
alıyor.
Dağ
y a m ac ı n d an
benzersiz bir güzellikte akan su, 5060 metre aşağıya inerek görülmeye
değer bir manzara ortaya çıkarıyor.

ÇAYIRHAN GÖLÜ
Ankara’da deniz yok ancak tekne gezintisi yapmanız mümkün. Çayırhan
beldesine ait olan tekne, ziyaretçilere
Çayırhan Gölü’nde eşsiz bir gezinti
imkanı sunuyor. Yaklaşık 1 saat boyunca kuşları, ilçenin jeolojik yapısını
daha yakından görme fırsatı sunan
tekne gezisi, size Ankara’da olduğunuz unutturuyor.

GÖZ VE EL AHENGİNİ
YANSITAN OYALAR
Ününü dünyaya duyuran Nallıhan İpek
İğne Oyaları, mükemmel bir dimağ,
göz ve el ahenginin ürünü. Kadınların
sonsuz yaratıcığı ile hayat bulan ipek
iğne oyaları, birbirinden farklı renk ve
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Medyanın Gözü Kulağı
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Yine Türk Kızılayı’nda
Hazırlayan: Hülya Yılmaz

İnsani Yardım Operasyonları, TÜRKKÖK Projesi, Kan Bağışı Organizasyonları, Sosyal Yardımlarla Türk Kızılayı yine kamuoyu ve
medyanın ilgi odağıydı.
Türk Kızılayı’nın hız kesmeden sürdürdüğü gündeminin ana
başlıkları olan kan hizmetleri, afet ve sosyal yardımlar medyada
önemli yer buldu. Toplumun da büyük bir heyecanla beklediği
en önemli projelerden biri olan Türkkök Projesi’ni Türk Kızılayı
ile Sağlık Bakanlığı birlikte yürütecek. Sağlık Bakanlığı ile imzalanan Kök Hücre Vericisi Kazanımı Protokolü’nün ardından Kızılay
Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü hazırlıklarını tamamladı.
Türkkök Projesi’nin tanıtıldığı basın toplantısında Kızılay Genel
Başkanı Ahmet Lütfi Akar, “Bizim görevimiz kök hücre vericisi
kazanımı sağlamak. Hâlihazırdaki gönüllü ve düzenli kan bağışçılarımızı bilgilendirerek, kök hücre verici adayı olmalarını sağlayacağız. İlk yıl için hedefimiz 50.000 kök hücre verici adayına
ulaşmak. 3 yılın sonunda ise 250.000 bağışçıya ulaşılmayı hedefliyoruz. Tüm halkımızı kan bağışında olduğu gibi kök hücre
bağışında da duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.
Türk Kızılayı’nın gündemindeki bir diğer konu başlığı da gerek
yurt içinde gerekse yurt dışında hız kesmeden süren insani yardım operasyonlarıydı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli misafirlerimize yardımlar sürerken, soğuk
kış koşullarında Suriye içlerinde açlıkla baş başa kalan binlerce
çocuk için ‘Sana İhtiyacım Var’ kampanyası düzenlendi. Kampanyaya medyanın ve kamuoyunun ilgisi büyüktü. Dünyanın bir
ucunda üç yıl önce açlık ve kuraklığın pençesindeki Somalilerin
acısını dindirmeye yönelik başlatılan insani yardım çalışmaları da
yine medyanın gündeminde yer aldı.

Sanatçılardan Kan Bağışına Büyük İlgi
Türk Kızılayı’nın gücüne güç katan ülke genelindeki 700’e yakın
şubesi de kan bağışı organizasyonları ve sosyal yardımlarla yıl
boyunca çalışmalarını sürdürüyor. Her biri birbirinden değerli
yardın projelerinden birine de Adana Şubemiz imza attı. İl genelindeki ihtiyaç sahibi okullarda başlatılan Kütüphane Kuruyoruz
kampanyası kapsamında 3. kütüphane de açıldı.
Engelsiz Yaşam Vakfı’nın geleneksel Yılın En’leri Ödül Töreni’ne
Kızılay damgasını vurdu. Kızılay Merter Şubesi’nin organizasyonuyla kan bağışı etkinliği düzenlendi. Sanat, spor, medya dünyasından birçok ünlü Kızılay kan bağışı standını ziyaret ederken,
aralarında Salih Güney’in de bulunduğu birçok ünlü kan bağışında bulundu.
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Ramazanda Türk Kızılayı
daha da anlamlı
Afet dönemlerinin dışında da hayatın her anında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılayı, Ramazan ayı boyunca da sosyal yardımlarını sürdürecek. Ortaya koyduğu modern ve örnek projeler ile Türk
Kızılayı, hem hayırseverlere hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine yine farklı çözümler sunacak.

Türkiye’ye geneline yayılmış Kızılay şubelerinin yapmış
olduğu detaylı incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu
tespit edilen vatandaşlarımızın ihtiyaçları Ramazan ayında da giderilmeye devam edilecek.

Aşevleri Hizmet Verecek
Aralıksız olarak binlerce kişiyi doyuran Türk Kızılayı’nın
ülke genelindeki 14 aşevi, Ramazan ayında da günlük
yemek, iftar yemeği ikramı ve kuru gıda dağıtımı yoluyla
çalışmalarına devam edecek. Hijyenik ortamlarda, besin
değeri yüksek gıda malzemelerinden hazırlanan sıcak
yemeklerden gerçek ihtiyaç sahipleri yararlanacak. Ayrıca aşevlerine gelemeyen, dışarı çıkamayacak durumda
olan yaşlı ve hastaların yemekleri de Türk Kızılayı tarafından özel sefer taslarında evlerine kadar götürülecek.

Zekât ve Adak Kurban Kesimi
Yıl boyunca süren adak kurban kesimi 2014 Ramazan
ayında da devam edecek. Geçen Ramazanlarda olduğu
gibi bu sene de yardımseverlerin zekât ve adak bağışları
Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
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Ramazan Gıda Kolisi Kampanyası
Birçok kuruluş ile gerçekleştirilen işbirliği çalışmalarının
sonucu olarak Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik “Ramazan Gıda Kolisi” kampanyası
devam edecek. Önemli perakende zincirlerinde Türk
Kızılayı adına satışa sunulacak olan Ramazan Gıda Paketlerinin ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine
dağıtılması Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek.

Kurban Eti Konserveleri
Yurt içi ve yurt dışındaki vekâlet sahiplerinin kurbanlarından, amacına ve kuralına uygun olarak kesimleri gerçekleştirilerek üretilen et konserveleri yıl boyunca ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılıyor. Üretilen et konserveleri her yıl
olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı içerisinde de Türk Kızılayı Şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Burada yer veremediğimiz daha pek çok sosyal yardım
çalışması ile Türk Kızılayı, ülkemizde ve dünyadaki binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü Ramazan ayında da güldürmeye devam edecek.
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RÖPORTAJ

Hazırlayan: Erkan Aksu / Özlem Aldemir

TÜRKÖK PROJESINE
VATANDAŞTAN “EVET”
Türk Kızılayı, şifa bekleyenlere hiçbir karşılık beklemeden kanını bağışlayan vatandaşlara 2014 yılının ikinci yarısından sonra “Kemik iliği bağışçısı olur musunuz?” sorusunu
yöneltecek. Dergimizin yeni sayısında bu önemli soruya vatandaşların vereceği cevabı
öğrenmeye çalıştık. İşte bu önemli projeye insanların verdiği cevaplar ve düşündükleri…

Uğur Ali Akgün (Öğrenci 25)
Böyle bir projeye ihtiyaç vardı. Hastaların
Avrupa’dan,
Amerika’dan donör aradığı
haberlerini hemen her
gün okuyoruz. Bundan
sonra
hastalarımıza
kendi ülkelerinde kemik iliği bulma imkanı tanımak büyük bir
adım diye düşünüyorum. Birkaç defa kan
bağışında bulundum ve birkaç kişiye faydam dokunduğunu biliyorum. Türkök projesine de donör olacağım.
Umarım dokularım kemik iliği bekleyen insanların dokularıyla uyum gösterir.

Haydar Özca (Gümrük Müşaviri 40)
Geç kalmış bir çalışma.
Keşke yıllar önce, batılı
ülkelerle aynı zamanda
bu projeyi hayata geçirebilseydik. Bildiğim kadarıyla uygun kemik iliği
bekleyen binlerce hasta
var. Hepsi yurtdışındaki
ilik bankalarından gelecek haberi bekliyor.
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Umarım bu bekleyişleri Türkiye’de kurulacak ilik bankasının ardından son bulur ve uygun donörler bulunur. Bunun için halkımızın kan bağışına gösterdiği duyarlılığın
benzerini göstermesi, belki de daha fazla gayret etmesi
gerekiyor. Ben yıllardır kan bağışlayan biri olarak mutlaka
kemik iliği bankasının da bağışçısı olacağım. Kızılay’ın bu
işte aracı olması ise beni ayrıca memnun ediyor.

Demet Kılıç (Öğrenci 22)
Bir insan hastalandığı zaman kan vermek aklımıza
geliyor. Kemik iliği konusunda da aynı şey geçerli.
Hatta kan bağışından çok
daha zor kemik iliği bulmak. İnsanlar korktuğu
için kemik iliği bağışında
bulunmuyor diye düşünüyordum ama şimdi anlıyorum ki bununla ilgili
bir banka, yönlendirme
olmadığı için Türkiye yetersiz kalıyor. Türkök bu nedenle hayati öneme sahip. İnsanların projeye sahip çıkması,
donör olması gerekir.

Goncagül Oyardı (Öğrenci 20)
Bir defa kan bağışında bulundum ve bundan sonra kan
bağışında bulunmaya devam edeceğim. Ayrıca organ
bağışında bulunmayı düşünüyorum. Kemik iliği bağışı konusunda ise hiçbir bilgim yoktu. Türkiye bu konuda ciddi

bir çalışma olmamasından
kaynaklanıyor sanırım. Türkök projesinin varlığını ise
sizin sayenizde öğrendim.
Proje hayata geçtiğinde ilk
donörlerden biri olacağım.
Umarım istenilen hedefe
ulaşılır ve ülkemizde kemik iliği bekleyen insanlar
şifa bulur. Kurulacak kemik
iliği bankası sadece Türkiye’deki hastalara değil, tüm
dünyaya hizmet vermeli. Zannederim Bakanlığımız bu
konuda bir çalışma yapar.

Erdal Göksu \ Pınar Göksu

Ali Aksu (Güvenlik Görevlisi 32)
Kızılay’ın yönlendirmesiyle
bir lösemi hastasına, kanımdan aferez yöntemiyle
ayrıştırılan
trombositimi
verdim. Kızılay’ın listesindeyim. Kemik iliği bağışçısı
da olacağım. Önüme gelen soruya “evet” diyeceğim. Umarım tüm hastalar
en kısa sürede şifa bulur.

Faruk Abacı (Öğrenci 23)
Kardeşler arasında bile kemik iliği uyuşmazlığın olabileceğini biliyorum. O nedenle seçenekleri artırmak gerekiyor. Türkök projesi bu nedenle çok önemli. Türk Kızılayı’nın bu projeye taraf olması da sevindirici. Zannederim
çok kısa sürede donör sayısı milyonlara ulaşacak ve kemik iliğine ihtiyacı olan insanların arayışları sona erecek.

Oktay Akbaş (Kuaförü 44)

Eşiyle birlikte kan bağışında bulunmak için Türk Kızılayı
Kan Merkezi’ne gelen Pınar Göksu, ilk defa kan bağışında
bulunduğunu belirterek, Türkök projesine ilişkin şunları
söyledi: “Ben bu projeye kesinlikle evet diyorum. Doner
olacağım. Bir kişinin hayatını kurtaracak olma düşüncesi
bile beni mutlu ediyor. Herkes bu işe sahip çıkmalı, sağlıklı her birey kemik iliği bağışçı olmalı.
7 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu ve o
günden bu güne insanların kan bağışı konusunda bilinç
düzeyinin arttığını belirten Erdal Göksu ise: “Ailemizde
kan bağışçısı olmayan yok gibi. Bundan sonra kemik
iliği bağışçısı da olacağız. Ben bu projenin çok önemli
olduğunu ve herkesin önemsemesi gerektiğini düşünüyorum.

Ahmet Bektaş (Öğrenci 22)
Sanırım 7 defa kan bağışladım. Bunu insanlık görevi olarak düşünüyorum. Tüm kan bağışçıları da bunu böyle
düşünüyordur. Aynı şey kemik iliği bağışı için de geçerli.
Başta ben olmak üzere, Kızılay’a kan bağışında bulunanların tamamı kemik iliği donörü olacaktır.

Kemik iliği bağışçısı olmak için uzun
zamandır bir arayış
içindeydim.
Birine
ilik lazım olduğu zaman çağrı yapıldığını,
onun haricinde bir
sistem işletilmediğini
gördüm. Uzun yıllardır kan bağışlayan
biri olarak kemik iliği
bekleyen
hastalara
ulaşamamak
beni
üzüyordu. Türkök projesini de duymamıştım. Şimdi içim
rahatladı. Artık bu konuda kendi çözümünü üreten bir
ülke olmak gurur verici.

Selman Farız Kılıç (Öğrenci 18)
İlk kan bağışımı yaptım. Bu
benim için başlangıç. Bundan sonra düzenli olarak
kan bağışında bulunacağım. “Kemik iliği bağışçısı
olur musun” sorusuna da
“evet” diyeceğim. Bir insanın kanıyla, kemik iliğiyle,
hiç tanımadığı insanların
sağlıklarına
kavuşmasını
sağlaması kadar mutluluk
verici bir şey yok diye düşünüyorum.
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Dergimizin yayın döneminde, Türk Kızılayı Genel Merkezini ziyaret eden
iki önemli isme, Türkiye ve Türk Kızılayı ile ilgili görüşlerini sorduk.

Bangladeş Kızılayı Başkanı Prof. Dr. M. S. Akbar
rıca Türk Kızılayı’nın Cox’s Bazaar
bölgelerindeki yerel nüfusa ve Bangladeş’te kamplarda kalan Rohingya
bölgesinden gelen mültecilere yönelik yürüttüğü pek çok faaliyetle
gerçekleştirdiği katkısını hatırlıyorum.
Bangladeş, Türkiye’nin bu çalışmalarına çok olumlu bakmaktadır.
Geçmiş dönemdeki çalışmalarımıza
baktığımda, pek çok tekstil işçisinin
ölümüne yol açan Rana Plaza felaketini anmam lazım. Alanı ziyaret ettiğimde Bangladeş Kızılayı gençliğinin diğer gönüllülerle el ele vererek
cesetleri tahliye etmelerinden çok
etkilendim ki bu muazzam bir çalışmaydı. Acı çeken toplum için Bangladeş gençliğinin ne kadar fazla şey
yapabileceğini hala hatırlamaktayım.
En başta Türk halkına, Türkiye’nin kurucusu Kemal Atatürk’e ve bana Türkiye’yi ziyaret imkânı sunan Türk Kızılayı’na teşekkür etmeliyim. Türkiye’nin Bangladeş’teki imajı
son derece olumludur. Bangladeş’in başkenti Dakka’nın
en büyük caddesi, Türkiye’nin kurucusu anısına Kemal
Atatürk Bulvarı olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Bangladeş’in Noakhali bölgesinde de aynı isimde bir okul var
ki bu Türkiye ve Bangladeş arasındaki uzun süreli dostluğun bir göstergesidir. Bütün bunlar, Türk Kızılayı ile ilişkiler geliştirmeye yönelik büyük kolaylık sağlamaktadır.
Özellikle yardım dağıtımları ve Bangladeş’teki bazı bölgelerdeki yoksul ve zarar görebilir nüfusa yardım etmede ve ayrıca Bangladeş Kızılayı’nın gençlik gelişimi ve
esneklik oluşturma programı alanlarında Türk Kızılayı
ve Bangladeş Kızılayı arasında uzun soluklu bir işbirliği
oluşturabiliriz.Bizim için yeni bir deneyim olan ve Bangladeş’te son derece etkili bir şekilde yürütülen Kurban
Bayramı zamanında, Türk Kızılayı’nın Bangladeşli yoksullara et dağıtımını hatırlıyorum. Bu program yeni bir
program olmakla birlikte, bizim de kendi programlarımızı genişletmemiz gerektiğini bizlere öğretmiştir. Ay-
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Bangladeş Kızılayı ve Türk Kızılayı
arasındaki ilişki, iki kurum arasındaki işbirliğinin en iyi
örneklerinden biridir. Umarız ki işbirliğimiz gelecekte de
devam eder ve birbirimizin deneyimlerinden öğrenebilir
ve bizim daha fazla icraat yapabileceğimizi gösterecek
olan her iki ülkedeki zarar görebilir nüfusun büyük bir
kısmının daha iyi duruma gelmesi için birlikte çalışabiliriz.

Karadağ Baş Müftüsü Rıfat Fejzic
Türkiye’nin Balkanlar’a ilgisi çok
eskiye dayanan bir dostluk, beraberlik ve kardeşlikten kaynaklanıyor. Özellikle son zamanlarda
büyük bir yakınlaşma söz konusu. Bundan yüz yıl önce Balkan
toprakları ve şu anda Türkiye’nin
bulunduğu topraklar aynı devletin topraklarıydı. Birçok insan
aynı din, aynı dil, aynı kültür gibi
ortak değerleri paylaşıyor.
Beş yüz yıl süren Osmanlı zamanında Balkanların huzurlu bir
dönem yaşadığını söyleyebiliriz.
Çünkü bu beş yüz yıl içerisinde
Balkanlar’da barış vardı. Maalesef Osmanlı’nın çekilişi ile birlikte özellikle Müslümanlar açısından pek kolay bir süreç olmadı.
Birçok Müslüman zulme uğradı.
Akrabalar ayrılmak zorunda kaldı. Bir ülkede bir aile,
diğer ülkede bir aile ama bizler sonuçta akrabayız. Osmanlı ve şu andaki Türkiye, Balkanlar’da sadece Müslümanlara yönelik değil diğer insanları da kucaklayan bir
siyaset izlemiştir ve halen de izlemektedir. Osmanlı, Türk
ve İslam önyargısı olan insanlar ise Balkanlar’da kırıyor
ve yok ediyor.
Balkan savaşları neticesinde Osmanlı’nın çekilişiyle birlikte Karadağ toprakları 1912 yılında Osmanlı Devleti
toprakları dışında kaldı. Sonrasında Balkanlar’daki Müslümanlara karşı sert bir siyaset izlendi. Karadağ da bundan
nasibini aldı. Bütün medreseler ve dini okullar kapatıldı.
Son zamanlarda bununla ilgili bir adım attık ve çocuklarımızın dinimizi öğrenebilmesi ve dini alanda çalışabilmeleri için İmam Hatip, bizim oraların değişiyle Medrese
açtık. 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Başbakanlığın ayırdığı kaynak ile bütün işleri tamamladık ve
bu İmam Hatip’in açılışını gerçekleştirdik. 2012 yılında da
ilk mezunlarımızı verdik. 1912 yılında tüm medreseler kapatılmıştı, biz bunu planlamadık ama tam yüz yıl sonra
ilk mezunlarımızı vermiş olduk.
Türkiye’nin bize sahip çıkması neticesinde bizim de oradaki gücümüz yükseliyor. İlk mezuniyet törenimize, o

zaman Başbakan Yardımcısı, şu anda da Adalet Bakanı
olan Sayın Bekir Bozdağ Beyefendi katıldı. Karadağ’da
her ne kadar %25’lik biz azınlık olarak yaşıyorsak da
oradaki devlet ve insanlar bizim yalnız olmadığımızı artık biliyorlar. Bizim arkamızda Türkiye olduğunu herkes
görüyor, biz de görüyoruz ve hissediyoruz. Onun için
biz, güçlü Türkiye için dua ediyoruz. Güçlü Türkiye demek, bizim ve Balkanlar’daki tüm Müslümanların barışı
demek. Güçsüz Türkiye demek, Balkanlar’daki Müslümanlar arasında huzursuzluk demektir.
Türk Kızılayı bütün dünyada faaliyetleri olan büyük bir
kurum. Maalesef bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki
her yeni gün yeni bir acı patlak veriyor. Kontrol edemediğimiz doğal afetler var deprem gibi, burada insanın yapabileceği bir şey yok. Ama bunun dışında da insanların
durdurabileceği ya da başlamasına hiç gerek olmayan
problemler de ortaya çıkabiliyor. Savaşlarda, hiç hatası
olmayan masum insanlar da ölüyor ve yok oluyor.
Türk Kızılayı her yerde var. En hatırlıyorum, Karadağ Devleti 2006 yılında bağımsız oldu ve bağımsızlığın hemen
ardından bir sel bastı Karadağ’ı. Karadağ’ın içerisindeki
yardımlar dışında ilk yardım Türk Kızılayı’ndan ulaştı. Bu
hem Karadağ için çok önemli hem de biz Karadağ’da
yaşayan Müslümanlar, ilk gelen ülkeler arasında Türkiye
olmasına çok sevindik. Aslında bu beklediğimiz Türkiye.

87

AFET HABERLERİ

Kızılay’ın Operasyonel Gücü Kanıtlandı
Afet dönemlerinde insani yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Türk Kızılayı, olağan
dönemde de düzenlediği tatbikatlarla müdahale yeteneklerini geliştiriyor. Bu amaçla Aydın’da düzenlenen deprem senaryolu afet tatbikatına yoğun ilgi gösterildi.
Tatbikat senaryosu gereği Aydın’da meydana gelen 6.9
şiddetindeki bir depremin ardından Türk Kızılayı Ege
Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü tüm birimleriyle harekete geçti. Aydın Afet Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü
ile koordineli olarak Serçeköy mevkiinde ve Sultanhisar
ilçesinde çadırkent kurulumu yapıldı. Barınma ünitelerinin yanı sıra sosyal amaçlı genel maksat çadırları ve psikososyal destek çadırlarından oluşan tatbikat alanında
beslenme hizmeti de verildi.
Ege Bölge Afet Yönetimi Merkezi’nin organize ettiği tatbikata Afyon, Antalya, Burdur, Denizli, İzmir, Kütahya,
Uşak, Manisa, Muğla, Isparta Şubesi başkanlarının yanı
sıra Aydın’da bulunan İl Afet Acil Durum Yönetimi Müdürü ve personeli, Jandarma Komutanlığı, İtfaiye ve İl
Sağlık Müdürlüğü katılım sağladı. Aydın Vali Yardımcısı
Halil Canavar, mülki amirler ve Türk Kızılayı’nın Afetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek de
tatbikat alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde gözlemledi.

“Kızılay’ın çok iyi çalıştığını gördük”
Türk Kızılayı’nın her geçen gün kapasitesini geliştirerek
olası afetlere karşı ciddi hazırlıklar yaptığını görme imkanı yakaladıklarını vurgulayan Aydın Vali Yardımcısı Halil
Canavar, “Tatbikat vesilesiyle Kızılay’ın daha nitelikli çadırları, haberleşme ve ısınma araçları olduğunu görmüş
olduk. Herhangi bir afet anında arkadaşların görevlerini
en iyi şekilde yapacaklarını görüyoruz” diye konuştu.
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“Belirli aralıklarla tatbikatlar düzenliyoruz”
Afet müdahale birimlerinin yönlendirilmesi ve verilerin
alınması amacıyla belirli aralıklarla tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirten Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Mintez Şimşek ise, “İzmir’de bulunan Ege Bölge Afet
Yönetimi Merkezi’nden 24 personel ve 10 araç bölgeye
hızla ulaştı. Arkadaşlarımız 10 dakika içerisinde 16 metrekarelik bir çadırı kurabiliyor. Alanda toplam 36 çadır
kuruldu. Tatbikatta, afetin ilk anından itibaren sosyal ve
psikolojik destek ünitelerinin, kayıt kabul merkezlerinin,
yemek, beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birimlerin kurulumu ile uygulama süreçleri
gerçekleştirildi.” şeklinde konuştu.

Afete Anında Müdahale
Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, mahsur kalan vatandaşlar… Yangından etkilenen insanlar…Ve daha
birçok doğal ve insan kaynaklı afete müdahale eden, olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım elini uzatan
Türk Kızılayı, geçtiğimiz dönem içinde de halkımızın yanında oldu, yardım malzemesi dağıttı.
2013 yılının son günlerinde Türkiye’yi etkisi altına alan
kar yağışı birçok bölgede yolların kapanmasına neden
oldu. Bunlardan biri de Nusaybin-Cizre karayoluydu.
Yüzlerce aracın yolda kaldığı bilgisini alan Türk Kızılay
ekipleri soğuktan etkilenen vatandaşlara 1000 adet sıcak
içecek, 3300 adet kumanya ve 5000 adet battaniye dağıttı. Ulusal Afet Yönetimi, Doğu Anadolu ile Güneydoğu
Anadolu Bölge Afet Merkezi, Cizre, Mardin, Nusaybin ve
Ceylanpınar Şubelerinden 24 kişilik Kızılay ekibi, 11 araçla
birlikte, yol açma çalışmaları tamamlanıncaya kadar bölgedeki çalışmalarını sürdürdü.
Kar yağışı ile kapanan ve vatandaşların mahsur kalmasına sebep olan bir diğer nokta ise Bolu Dağı D-100 karayolu oldu. Kar yağışının etkili olduğu dönem boyunca
bölgede konuşlanan Kızılay ekipleri, vatandaşlara ilk ulaşan uzmanlar oldu; vatandaşlara sıcak içecek ikramında
bulunuldu, kumanya dağıtıldı.

İpsala Sınır Kapısında Bekleyen Şoförlere Yardım
Türk Kızılayı ekipleri, Bulgaristan tarafından ortaya konulan transit geçiş belgesi sorunu nedeniyle Kapıkule Sınır
Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçemeyen ve mağdur duru-

ma düşen tır şoförlerine de kumanya dağıttı. Türk Kızılayı
Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü’nden 4
uzman personel, 1 öncü ve 1 ikram aracıyla birlikte İpsala
sınır kapısında bekleyen yaklaşık 13 kilometrelik kuyruk
oluşturan araç sürücülerine çay, kahve, çorba, ekmek,
kavurma, ayran, kek, meyve suyu, içme suyu dağıtımı
yaptı.

Evi Yanan Ailelere Şubeler Sahip Çıktı
Geride bıraktığımız birkaç aylık dönem içinde Türkiye’nin
hemen her il ve ilçesinde ev yangınları meydana geldi.
Yüzlerce ailenin evi oturulamaz hale geldi, yüzlercesini
eşyalarının önemli bir kısmını yangında kaybetti. Ailelere
yardım konusunda ilk akla gelen kuruluş yine Türk Kızılayı oldu. Gerek Valilik, gerekse Kaymakamlıklar aracılığıyla
Türk Kızılayı şubelerinden yardım talebinde bulunan ailelere başta mutfak eşyası, yatak, yorgan, nevresim ve
ailenin birkaç aylık ihtiyacını karşılayacak gıda yardımında bulundu.
Türk Kızılayı ülke geneline yayılmış afet müdahale ekipleri ve şubeleri aracılığıyla afetlerden etkilenen vatandaşlara yardıma devam ediyor.
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2013 Yılında da
İhtiyaç Sahiplerinin
Yüzü Güldü
Hizmet yelpazesini ve kapasitesini her geçen gün arttıran Türk
Kızılayı’nın temel faaliyet alanları olan afet müdahale ve kan
tedariki dışında da pek çok hizmet alanı bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşıp,
temel insani ihtiyaçlarını etkin bir biçimde karşılayan Türk Kızılayı, 2013’te de gerçekleştirdiği insani yardım faaliyetleri ile
yüzleri güldürdü.
Bugün sadece ülkemiz coğrafyasının değil, dünyanın en güçlü insani yardım kuruluşlarından biri haline gelen Türk Kızılayı,
ürettiği hizmetlerden dolayı adından övgüyle bahsedilirken
2013 yılında da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam etti.

Afetlere hazırız
Türk Kızılayı, Ulusal Afet Yönetimi Müdürlüğüne bağlı 9 Bölge ve 24
Yerel Afet Yönetim Merkezi aracılığıyla sorumluluklarını yerine getiriyor. Toplam operasyon maliyetinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu 2013 yılında; ülke genelinde küçük ve orta çapta yaşanan 114
afet ve acil duruma yönelik yapılan yardım çalışmalarından 20 binin
üzerinde vatandaş yararlandı.
Türk Kızılayı, lojistik depolarında barınma ve genel maksat çadırları,
battaniye, yatak, aile mutfak seti, ısıtıcı, seyyar mutfak, ikram aracı,
mobil ekmek fırını ve sahra mutfak kitinden oluşan 300.000 kişinin
ihtiyacını giderebilecek düzeyde temel insani yardım malzemelerini
hazır bulunduruyor.

Dünya’ya yardım atağı
Halkımızın yardım elini yurtdışına ulaştıran Türk Kızılayı, 2013 yılı içerisinde geçmişten devam edenler ve yeni başlayanlar ile birlikte toplam
11 ülkeye insani yardım operasyonu gerçekleştirdi.
Balkanlar’daki yardım faaliyetlerine de devam eden Türk Kızılayı,
2013’te Karadağ İnsani Yardım Operasyonu kapsamında 11 bin kişiye
insani yardım yaptı.
Afrika kıtasının pek çok noktasında faaliyet yürüten Kızılay, son 2 yılda Somali’ye 17 sevkiyatla yaklaşık 34 bin ton insani yardım ulaştırdı.
Çöp toplama ve Badana Projesi, Soğuk Hava Deposu, Kemik Yakma
Ünitelerinin Kurulumu, Kızılay Stadyumu, Beton Santrali, Parke Taşı ve
Bordür Üretim Tesisi, Xamarweyne Sahili Rekreasyon Alanı, Havaalanı Çevresi ve Yan Yolu Rekreasyonu, tamamlanarak hayata geçirilirken; Endüstri Meslek Lisesi ve Yurt Binası Projeleri ise hali hazırda
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çalışmaları devam eden projelerdir. Somali İnsani Yardım
Operasyonu kapsamında bugüne kadar toplamda yaklaşık
1.900.000 kişiye insani yardım ulaştırıldı.

Her coğrafyaya yardım
Türk Kızılayı ayrıca, Türkiye’de misafir edilen Suriyelilerin
yaşadığı kamplara yapılan yardımların dışında Karkamış,
Kilis, Yayladağı, Reyhanlı Bükülmez, Ceylanpınar, Altınözü
Suruç, Cilvegözü ve Akçakale Sınır kapılarında sıfır noktası yardım faaliyetleri yürütüyor. Birleşmiş Milletler Dünya
Gıda Programı (WFP) ve Türk Kızılayı imzalanan işbirliği
anlaşması çerçevesinde kamplarda kalan 113.707 Suriye
vatandaşı için “Kızılay Gıda Kartı” dağıtılırken, her karta aylık
kişi başı 80 TL yükleniyor.
Myanmar’da 2013 yılı içerisinde, gerek Türkiye’den sevk
edilen gerekse yerelden temin edilen gıda, hijyen ve temizlik, malzemelerinden oluşan yardımlar 298.460 ihtiyaç
sahibine ulaştırıldı.
Pakistan’ın Haripur ilinde kurulan ve 80.000 nüfusluk bir
mülteciyi barındıran Haripur Afgan Mülteci Kampındaki ihtiyaç sahiplerine 1.666 gıda kolisi teslim edildi. Eylül ayında
meydana gelen deprem nedeniyle zarar gören ihtiyaç sahiplerine ise 125 ton kuru gıda yardımı yapıldı.

Yurtdışı yardımlarına 112 milyon TL
Gazze’nin su şebekesinin yenilenmesiyle 1.700’den fazla çiftçi tarım projelerinden yararlandı. Bunun yanı sıra
Körfez Arap Ülkeleri işbirliği Konseyinin Gazze’yi Yeniden
İmar Programı çerçevesinde, Gazze Şeridi Deralbalah
Şehrinde bulunan Şuhada Al-Aksa Hastanesi’nin teknik
ve diğer donanımının tedariki, İslam Kalkınma Bankası ve
Türk Kızılayı Gazze Delegasyonu işbirliği ile yapılıyor. Operasyon kapsamında toplamda yaklaşık 412.000 ihtiyaç sahibine ulaşıldı.
Batı Afrika’da artan gıda güvensizliği göz önünde bulundurularak Moritanya’ya 2.000 ton şeker, Senegal’e 2.000
ton şeker, Nijer’e ise 2.750 ton şeker ve 2.950 ton un sevk
edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Son olarak, tayfun felaketiyle sarsılan Filipinler’e ise çadır,
battaniye ile mutfak setinin yanı sıra gıda paketi de ulaştırıldı. Tayfundan etkilenen 14.000 aileye, yerelden temin
yöntemiyle hazırlanan 2000 adet pirinç rasyosu ile 12.000
adet gıda paketi dağıtımı yapıldı.
Yapılan bu insani yardım operasyonları sonucu 112 milyon
TL tutarında yardım malzemesi milyonlarca insana ulaştı.

Sosyal yardımlarla vatandaşların yanındayız
Türk Kızılayı’nın merkezi, bölgesel ve yerel düzeydeki
sosyal yardım hizmetleri kapsamında; şubeler aracılığıyla
ve doğrudan yapılan sosyal yardımlar, bireysel yardımlar,
toplu yardımlar, afet müdahale sonrası iyileştirme sürecinde yapılan yardımlar, afet özelliği taşımayan ve Türkiye
genelinde oluşan münferit yangın ve su baskınlarından

etkilenen vatandaşlara yapılan yardımlar yer almaktadır.
Gerçekleştirilen sosyal yardım çalışmalarından 1 milyon
500 binin üzerinde vatandaş yararlandı. 2013 yılı içerisinde Türk Kızılayı bünyesinde faaliyetlerini yürüten 13 Aşevi,
3 Huzurevi, 8 Öğrenci Yurdu, 5 Giyim Yardım Merkezi ve
Kimsesizler Evlerinden ihtiyaç sahiplerinin yararlanması
sağlandı.
Sosyal refahın sağlanmasına destek amacıyla “Zekât Şartlı
Bağış Projesi, Vekâletle Adak Kurban Kesimi Ve Dağıtımı,
Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası, Sevgi Bohçası Projesi, Kızılay Kart Projesi ve Sağlık Hizmetleri” çalışmalarını
yürüten Türk Kızılayı, ulusal sosyal yardım projelerinin uygulamalarını 2013 yılında da devam ettirdi.

Toplum liderleriyle afetlere yenilikçi yaklaşım
Öğretmen, muhtar ve din görevlisi gibi doğal liderlerin
toplumsal yaşantı üzerindeki etkilerinden yola çıkılarak
toplum liderleri aracılığıyla olası afet risklerini azaltmak
ve afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla hayata geçirilen
“Türk Kızılayı Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi”,
afete yenik düşmeyen bilinçli bir toplum yetiştiriyor.
Türk Kızılayı’nın 2007 yılından bu güne yürüttüğü Toplum
Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi kapsamında, Türkiye
genelinde şu ana kadar 23.007 öğretmen, 24.019 din görevlisin, 9.769 muhtar, 1.062 toplum destekli polis, 1.824
mülki idare amiri ve 1056 eğitici olmak üzere toplam
60.737 toplum liderimize afete hazırlık eğitimi verildi.

İlk Yardım eğitimleri sürüyor
Bireylerin doğru ilk yardım bilgi ve becerisi kazanıp müdahale yöntemlerini öğrenmesini sağlayarak, toplumun
zarar görebilirlik kapasitesinin azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla, 2013 yılında 28 Türk Kızılayı İlk Yardım
Eğitim Merkezi ile 15.134 kişiye ilk yardım eğitimi, 13.864
kişiye de ilk yardım semineri verildi.

Uluslararası arenada söz sahibiyiz
Avustralya/Sydney’de gerçekleştirilen Uluslararası Kızılay
Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulunda Avrupa
Bölgesinden aday olan 10 Ulusal Dernek (Türkiye, İspanya, Danimarka, İngiltere, Belçika, Azerbaycan, Gürcistan,
Romanya, Belarus Ulusal Dernekleri) arasından 111 oyla
Türk Kızılayı, Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Ülkemizin
yardım eli olan Türk Kızılayı artık, dünyadaki insani yardım
hareketinde gündemi belirleyecek ve alınan kararlarda
söz sahibi olacak.

Gücümüz kaynağı hayırseverlerimizden geliyor
Hayırseverlerden aldığı güçle ihtiyaç sahiplerine ulaşan
Türk Kızılayı, 2013 yılında ayni ve nakdi olmak üzere 500
milyon liranın üzerinde bağış aldı. Aldığı bu bağışlarla
yaptığı çalışmaları en ince ayrıntısına kadar detaylandırarak hesap veren Türk Kızılayı, hayırsever vatandaşlar var
oldukça büyümeye devam ederek daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacak.
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yaptığı her işle,

ezber bozuyor...
İlkay Varol’u biz “İmza Ezberbozan” adıyla tanıdık. Yetenek
Sizsiniz Türkiye yarışmasında sözleri ve bestesi kendisine ait
“Bize Kan Ver, Kahramanım Olur musun?’ şarkısı ile yarıştı.
Kendi deyimiyle ezber bozdu. O sahnede şarkı söylerken, işaret dili tercümanı Demet Gürbüz de ilk kez sahnede bir rap
şarkısının sözlerini işaret diline çevirerek işitme engellilere
seslendi. Finalde yarışmanın değil ama başta Türk Kızılayı
olmak üzere kan bağışı konusunda farkındalık bekleyen
binlerce kişinin gönlünde tüm zamanların 1.’cisi oldu.
İmza Ezberbozan ve işaret dili tercümanı Demet Gürbüz ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

İlkay Varol kimdir, müzikal yaşamınız nasıl
başladı?
Müziğe ilgim hep vardı. En son Türk Otomobil fabrikasında 6 yıl çalıştım. Bir iş
kazasının ardından işten ayrıldım. Ve
müzikal yaşantıma başladım. 20’ye yakın bestem ve projelerim var. Ben de
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına
katılmaya karar verdim. Tamamlanan 4 bestemi seçip, bir sahne
performansı geliştirdim.
İmza
Ezberbozan olarak yarışmaya katıldım. Seçmeler çok güzel geçti
ardından elemelere davet edildim.
İlk turu hareketli geçirdik. 90’ların
ünlü müzik gurubu Kartel’i bilirsiniz. Onlar “Gel gel gel Cartel’e
gel” demişlerdi. Ben de “Cartel’in
araladığı kapıyı sonuna kadar açayım” dedim ve “Gel gel İmza’ya gel” dedim.
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İlk tur güzel geçti, seyirci ile etkileşim de güzeldi. ‘İnsanız biz aynıyız’ şarkımla ikinci tura yükseldik. Dünyamızın
gidişatı, insanlığın içinde bulunduğu durum… Hepsi beni
derinden etkiliyor. Ben de duygularımı şarkılarıma yansıtarak başarıyı yakaladım.

Ezberbozan sahnede nasıl ezber bozdu?
Gerek günlük yaşamda gerekse iş hayatımda pratiğe yansıttığım bu yönümü sahnede de uyguladım. Dedim ki
“Öyle bir şey yapmalıyım ki insanlar sadece şarkıyı beğendikleriyle kalmasın, tiyatro etkisi de yaratsın.” Bir anlamda
sahnede canlı canlı klip çekmekti isteğim. Şarkının söz ve
müziğinin duygusu derinden yaşansın istedim. Tiyatrocu
arkadaşlara ihtiyacım vardı. Bursa’da tiyatrocu arkadaşlarla güzel bir ekip oluşturduk. O sıralarda ülkemizde 3
milyon işitme engelli olduğunu öğrenmiştim ve bu beni
çok etkilemişti. İstedim ki onların dünyasına da seslenebileyim. Benim tarzım RAP (Rhytm and Poem-Ritim ve Şiir).
Zorluğu malum. İşte bu duyguları işitme engellilerin dünyasına yansıtacak bir çevirmen arayışına girdim. Ve işaret
dili tercümanı Demet Gürbüz’e ulaştım.

“Bize kan ver”şarkınızın ortaya çıkmasının altında
acil kan ihtiyacı yaşadığınız bir deneyim mi yatıyor?
Hayır böyle bir olay yaşamadım. Ama bu hassasiyete ulaşmak için illa başınıza gelmesi gerekmez. Bu dünyadan
gelip geçmektense bir şeyler yaparak iz bırakmak önemli
benim için. İnsanlığa, tüm canlılara bir faydanız olmalı. Bu
yüzden kan bağışını çok önemsiyorum. Ben de kendimce
bir şeyler yapmak istedim. Kızılay’da çalışan bir arkadaşımın yönlendirmesi, araştırmalarıma duygularımı katarak
ortaya çıktı.

Biz Kızılaycıların gönlünde taht kurduğunuzu söylemeye gerek yok. Peki sokağın tepkisi nasıl oldu?
Gençler ve özellikle de kan bağışına ihtiyacı olan, tedavileri süren birçok hasta yakınının ilgisi büyüktü. Çünkü
bu şarkı onların da sesi, çağrısı oldu. Ben de kan bağışının önemini tüm gençler arasında yaygınlaştırmak için bir
çalışma yapmayı planlıyorum. Böylesi önemli bir konuda
herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. En büyük
hayallerimden biri de bir konser öncesi sahnede Kızılay
kan ekibine kan verip ardından dinleyicilere ‘Bize kan ver’
şarkısını söylemek.

harekete geçsin. En basiti düzenli kan bağışçısı olsun, ardından bir Kızılaycı gibi çevresindekileri düzenli bağışçı olması
için teşvik etsin, bilgilendirsin.

Demet Hanım’a da dönmek istiyorum. İşaret dili tercümanı olarak Rap parçasını çevirmek nasıl bir deneyim?
Sahnede rap müziği yakalayıp anlatmak ayrı bir hız gerektiriyor. Mümkün olduğunca kelime kelime çeviriyorum. Bu bir
ilk’ti. Anlamlarını birebir doğru aktarmak gerekiyor. Çünkü her
kelimenin işaret dilinde bir karşılığı yok maalesef.

Öyle mi! Peki İstanbul’u nasıl anlatıyorsunuz?
İstanbul , ‘Osmanlı, sultan’dan, İzmir silah işaretiyle ‘ilk kurşun’dan hareketle anlatılıyor. Bursa’yı ise meşhur şeftalisi ve
İskender’inden yola çıkarak yemek olarak işaret diliyle anlatıyoruz.

Ülkemizde 3 milyon işitme engellinin dünyasına ilk kez
bir Rap parçasıyla ve Kızılay’ı, kan bağışını anlatarak girdiniz. Bu çok değerli ...
Evet haklısınız. Zaten İmza’nın teklifini kabul etmemin altında
en önemli etken buydu. Önce şarkılarının sözlerine sonra da
yüreğine inandım ve kabul ettim. ‘Bize kan ver’ ile Kızılay’ı işitme engellilerin dünyasına taşıdık, onların da tanımasını sağladık. Kızılay nedir, ne yapar? Onlar için de bir ilkti. Ve çok mutlu
oldular. Kızılay hakkında, kan bağışı hakkında sorular soruyorlar. Elimden geldiğince ben de onlara anlatıyorum. Kan bağışı
konusunda işitme engellilere yönelik broşür veya bilgilendirme kitapçığı yapılabilirse çok yerinde olur diye düşünüyorum.

Bu keyifli röportaj ve desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak ne söylersiniz?
Bize www.imza.tv ve sosyal medyadan ulaşabilirler. Kızılay’a
düzenli kan verebilmek, hayatı paylaşmak demek!
Foto Altı: Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, İmza Ezberbozan ve Demet Gürbüz’e katkılarından dolayı teşekkür plaketi vererek teşekkür etti.

Harika! Kızılay ile tanışmanız nasıl oldu?
Her çocuk gibi ben de Kızılay’ımızı ilkokulda tanıdım. Bir
de haberlerde dünyanın dört bir yanında yaptığı işleri gördükçe büyük gurur duyuyorum. Muhtaç insanlara Kızılay’ımızın yetişmesi, bir anlamda benim varlığımı oralara
taşıyor. İşte bu noktada hepimiz Kızılaycıyız. ‘Bize kan ver/
Kahramanım olur musun?’ da işte bu duygularla ortaya
çıktı. Bundan sonra et ve tırnak gibi Kızılay’ın ayrılmaz bir
parçası olarak elimden gelen her türlü desteği vereceğimi
belirtmek isterim.

Bu konuda topluma bir çağrınız var mı?
Kızılayı bir yerde duran bir kurum gibi düşünmesinler.
Herkes kendini bu kurumun bir üyesi olarak görsün. Kızılay’dan bir parça saysın ve ‘Ben ne yapabilirim?’ diyerek
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Bize Kan Ver

(Kahramanım Olur musun?)
Acı bir fren çığlığında koptu feryatla figan
Zifir karası geceyle geldi bulanık an be an
Duyuldu o tiz çığlığı, ambulansın telaşı
Her bir beden ayrı yerde başladı yürek yangını
Kazanın tam ortasında insanlık can pazarında
Yırtıldı gök çöktü sanki bir anne feryadında
Yankılandı kan anonsu yankı var kulaklarda
Bırak ne işin varsa koş, yetiş Allah aşkına
Birbirimize muhtacız biz, birbirimizin kanıyız
Birbirimizin sağlığıyız biz, birbirimizin canıyız
Yarış eyle merhamete, yarış eyle iyilikte
Yarış eyle incelikte, yarış eyle kendinle
Geç olmasın bir gün bile, geç olmaz bir saniye
Geç olmasın bir an bile, Türk Kızılayı’nı destekle
Ayrı gayrı olmaz bize, kan hesabı ardır bize
Muhtacız biz birbirimize,

Umutsuzluğa umut olabilmek umursuzluğa dur diyebilmek
Kızılay’a düzenli kan verebilmek, hayatı paylaşmak demek

Kan sıradan ihtiyaç değil alternatifsiz tek
ilaç
İnsandır tek kaynağı Türk Kızılay milli
araç

Bize el ver, bize umut ver, bize hayat ver
Kim bilebilir hayatın şu an kaç yerinde kan bekleyen
Kim bilir hayatın şu an kaç yerinde var kan veren?
Kaç anons var kaç siren, kaç telaş var kaç giden?
Dön de bir bak etrafında kaç kişi vardır kan veren
Bir ünite kan vermek demek, üç can kurtarabilmek demek
Üç ayrı can kurtarabilmek bir kahramanlık demek

“KIZILAY’A

94

KAN

Türk Kızılayı bizler için her noktada, Türk
Kızılayı bizim için iş başında.
Düzenli kan bağışı ile kahramanım olur
musun?

VER”

*İşaret diliyle “Kızılay’a Kan Ver”

kan bağışla Türkiye
Bize kan ver, bize can ver

Maddiyatsa her şey değil, hastalık kolay değil
Değil bir gün bir yıl değil kan sürekli ihtiyaç
Koşar adım durmaksızın yetiş ol kahramanım
Korkularımla başbaşayım korkuyorum çok genç yaşım
Dökülmekte bak saçlarım döküldü hep gözyaşım
Düzenli gel ara verme, kurtar beni kahramanım
Bize kan ver, bize can ver
Bize el ver, bize umut ver, bize hayat ver
Kan bağışı ihtiyacı olanlara sağlık kazandırdığı gibi
verene de sıhhat oluyor. Ve biliyor musunuz? Bağışlayacağımız her bir ünite kan üç ayrı kardeşimize hayat oluyor. Yürekten kan bağışı gerçek bir kahramanlık
değil midir?

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ ?
• İnsan vücudundaki en güçlü kas, dildir.
• Monako’nun ulusal orkestrası ordusundan
daha kalabalıktır.
• Kutup ayıları solaktır.
• Peru’da hiç umumi tuvalet yoktur.
• Ortalama bir erkek, hayatının 3350 saatini
tıraş olmak için harcar.
• İnsan beyninin %80’i sudur.
• İngiltere’deki bütün kuğuların mülkiyeti
kraliçeye aittir.
• Hapşırırken burnunuzu ya da ağzınızı kapamak felce neden olur.
• Hindistan`da oyun kâğıtları yuvarlaktır.
• İnsanlar, yaşamları boyunca, altı filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek tüketirler.
• Ödemeli telefon konuşmaları en çok babalar gününde yapılmaktadır.
• Rusya’nın dörtte biri ormanlarla kaplıdır.
• Her iki taraf da kan bağışında bulunursa,
Paraguay’da düello yapmak yasaldır.
• Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır.

• İnsan elinde en yavaş uzayan tırnak başparmağınki, en hızlı uzayan tırnak ise orta
parmağınkidir.
• Hindistan’daki yıllık doğum sayısı, Avustralya’nın toplam nüfusundan fazladır.
• Kıta isimlerinin hepsi aynı harfle başlayıp
aynı harfle biter.
• Kadınlar erkeklere oranla iki kat fazla göz
kırpar.
• Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin
içindeki kaloriden daha fazladır.
• Pablo Picasso, parasızlık çektiği gençlik
günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısınırdı.
• Rodin’in ünlü “Düşünen Adam” heykeli aslında İtalyan şair Dante’nin portresidir.
• Günışığından daha fazla yararlanmak için
saat ayarlama uygulamasını Benjamin Franklin başlatmıştır.
• Her dört Amerikalıdan biri mutlaka televizyonda görünür.
• İleri doğru bir adım atıldığında, insan vücudundaki 54 kas çalışır.
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Yeryüzündeki bütün çiçekleri
koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz.
									
											
Hazırlayan: Kenan Akkaya

…

Bakarım tabiat başlar büyük işine:
Bulutlar gelir uzaktan
katar katar, küme küme.
Bulutlar sular ovaları.
Bulutlar yürür dağlara doğru.
Uyanır açar gözlerini yeryüzü.
Gökler çalar davulunu.
Dalların gönlüne çeker gülün özü
en güzel kokusunu baharın.
…
Mevlana Celaleddin Rumi (ö.1273)

edebiyatta
bahar

Pablo Neruda

İnsanlık tarihinin başlangıcından beri her dönemde insanlar duygularını, arzularını ve hayallerini kelimeler, notalar, renkler vs aracılığıyla dile getirmiştir. Bunun da değişik sanat
türlerin ortaya çıkmasına sebep olduğu söylenebilir. İnsanın duygularını diğer insanlara en
iyi aktaran sanat türlerinden biri de edebiyat ve özellikle de şiir olmuştur.

İşte yine bahar geldi, doğa tüm canlılarını harekete geçirdi, şiirler, tablolar, müzikler bazen serin, bazen ılık bir
rüzgarla yeryüzünü kaplamaya başladı. Bu tazelenmeyi
şairler en önde karşıladılar.

Modern edebiyat ise iletişimin kolaylamasıyla birlikte
artık yerel özelliklerini kaybetmeye başlamış, evrensel
bir şiir söylemi yavaş yavaş tüm coğrafyalarda etkisini
git gide artırmaya başlamıştır.

“Yine ferrâş-ı sabâ sahn-ı ribât-ı çemene
Geldi bir kâfile kondurdı yüki cümle bahâr”

Edebiyat ne kadar değişse de bahar konusu her yıl şairlere en güzel dizelerini yazdırtmaya devam etmiştir. Bahar kimi zaman bir yeniden başlangıç kimi zaman aşk
kimi zamanda gençlik olmuştur şairlerin imgelerinde.

(Sabah yeli, yine çimenliğin orta yerine,yükü tamamen
“bahâr” olan bir kafile kondurdu)
Bakî (ö. 1600)
Osmanlı divan şiirinde de bahar çokça işlenmiş bir konudur. Kimi zaman yaprakla, kimi zaman çiçekle özdeşleştirilmiştir bahar. Divan şairleri kayıtsız kalamadıkları bu
duruma Bahariyye demişlerdir. Bahariyye, içerisinde bahar konusunun işlendiği ve bahara ait tasvirlerin yapıldığı,
doğanın uyanışını kutladıkları şiirlere verilen addır.

Bahâr bülbüli gûyâ ider hazân çün lâl
Bahâr-i lûtf ile mahv it hazanûm ey dildâr
(Bahar mevsimi bülbülü söyleyici, hazan ise dilsiz yapar.
Ey gül yüzlü! Lütfunun baharı ile hazanımı yok et)
Derzi-zâde Ulvi (ö.1575)
Türk halk edebiyatında da Türküler, Koşmalar ve Güzellemeler ile karşılanmıştır bahar, ya da başka bir deyişle
Nevruz.
…

Muhabbet ateşi yanar sinemde
Himmeti erince Nevrûz Sultan’ın
Pir Sultan Abdal (ö.1550)

Anlattı erenler: Bir bahar değil,
Aşıkın ömründe bin bahar varmış.
Hicranla ağaran bu saçlar değil,
Sevgisiz kalan kalb ihtiyarlarmış...
Sorardım sırrını hiç düşünmeden:
‘Bu fani gönlümün sevinci neden?’
Beni günden güne meğer genç eden
Daima değişen maceralarmış!
…
Faruk Nafiz Çamlıbel (ö.1973)
Dünya edebiyatında da doğal olarak bahar çok karşılaşılan imgelerden biridir. Özellikle 20. yüzyılda şairlerin
daha evrensel düşüncelerle yazdığı şiirlerle daha güzel bir dünyanın mümkün olabileceğini anlatmışlardır.
Bahar artık insanlık için tüm güzel başlangıçların ortak
adıdır.

“Yeryüzündeki bütün çiçekleri
koparabilirsiniz
ama baharın gelişini engelleyemezsiniz.”
Pablo Neruda (ö.1973)
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fotografın dili
Bu üç kardeşimize Kilis Konaklama Tesisi’nde rastladık. Suriyeli bu kardeşlerimiz bizim misafirlerimiz.
Çocuk bu; fotoğraf makinesini görünce koşturuveriyorlar hemen, doluşuyorlar etrafınıza.
Sonrada yüzlerde o çocuk saflığı, o masum gülüş beliriveriyor.
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