
Değerli Kızılay Dostu

Türk Kızılay, bundan 152 yıl önce yaşanan olağanüstü şartların bir eseri olarak doğmuştur. Kalbi insanlığa 
iyilik için atan birkaç gönüllü tarafından “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Etmek” arzusuyla 
kurulan Türk Kızılay, aradan geçen zaman zarfında milletimizin karşı karşıya kaldığı her sıkıntıda Devletinin 
yanında, milletinin hizmetinde olmuş ve yaraları sarmaya koşmuştur.

Dünyanın sorunu olarak ortaya çıkan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınında da Kızılay doğal 
olarak hemen Devletinin verdiği görevlere odaklanmış, milletinin yaralarını sarmak için seferber olmuştur. 
Tıpkı depremde, yangında ve ülkemizin sıtmayla mücadelesinde olduğu gibi, tıpkı diğer salgın 
hastalıklarda olduğu gibi…

Kızılay bu ülkenin yardım çınarıdır. O çınarın gölgesi tüm Türkiye’yi kapsar. Kızılay koronavisür salgını 
henüz ülkemizde başlamadan önce, hem devletimizin ilgili kurumlarıyla hem de sorunu yaşayan ülkelerin 
Kızılay ve Kızılhaç’larıyla sürekli irtibata halinde oldu ve hazırlıklarını yaptı. Kızılay, süreç içerisinde bir 
yandan Devletimizin verdiği görevleri ifa ederken bir yandan da toplumu bilgilendirmeye çalıştı. Kızılay, 
lokal bir alanda bir faaliyet yapıp, sadece onun iletişimini yapmaz. Kızılay Edirne’de ihtiyaç sahibine hangi 
imkanı sağlıyorsa Hakkari’de de o imkanı sağlamak zorundadır. Bu süreçte, iyi niyetli olanların ve Kızılay’ın 
hilalini daha fazla görmek isteyenlerin dostane eleştirilerine, kötü niyetli olanların ise Kızılay’a yönelik itibar 
suikastlerine hedef olduk. 

Bu hilal bu günler için var!
Kızılay olarak bugünlerde bizim şiarımız bu: Bu hilal bu günler için var! Salgın ile mücadelenin ortaya 
çıkartacağı çok ciddi sosyal krizler kapıda. Kızılay olarak en kötüsüne hazırlanmak ve ortaya çıkabilecek 
sorunların çözümünde devletimize destek olabilmek için kapsamlı bir “Eylem Planı” ve “Destek Paketi” 
hazırladık ve kamuoyuna ilan ettik. 

Siz değerli kanaat önderleri de zaman zaman “Kızılay Nerede” diye soruyorsunuz? Bu bize duyduğunuz 
güveni gösteriyor. Kızılay’ın nerelerde olduğunu sizlere de göstermek istedik. Vatandaşlarımız da size 
aynı soruyu soruyor. Bu durumda da bu bilgiler ışığında bizim sözcümüz olmanızı rica ederiz. Amacımız 
birlik ve beraberlik içinde bu günleri de atlatmak.

Kızılay’a gösterdiğiniz ilgiye müteşekkiriz

En derin sevgi ve saygılarımla

Dr.Kerem Kınık
Genel Başkan



İstanbul ve Ankara Ulusal
Kan Bankası  Referans 
Laboratuvarları’ndaki koronavirüs
tanı kapasitesi Sağlık Bakanlığı’nın 
hizmetine sunuldu.

150 Şişme Çadır Hastanesi, olası 
ihtiyaçlar için Sağlık Bakanlığına teslim 
edildi. Türkiye genelinde hastanelerin olası 
ihtiyaçları için ilave 300 adet Sahra 
Hastanesi’nin imalatları, 24 saat esasına 
göre devam ediyor.

Temizlik ve Hijyen Paketi Yardımları 

100.000 HİJYEN KİTİ
4 kişilik bir ailenin temel temizlik/kişisel hijyen malzemesi ihtiyaçlarını içeren 100.000 “Hijyen Kiti” 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.

 Malni
 Cin
1- Şam 
2- Kol 
3- El Sa
4- Diş cu

 Malni 
 Cin 
5- Diş ırçaı
6- Traş ıçağı
7- Traş öüğü 
8- Çamşır Su 

 Malni 
 Cin 
9- Bulşık Dejı
10- Bulşık Süer
11- Tuv Kağıdı 
12- Hav ğıt

 Malni 
 Cin 
13- Ara Snu

Yemek Dağıtımı ve Aşevleri  

YEMEK DAĞITIMI ve AŞEVLERİ  
Yerinden hizmet verilemeyen durumlarda mobil ekipler kurularak hizmet verilecektir.

Karantina Merkezlerinde Yemek Dağıtımı: 
• Yurt dışından gelen ve 28 noktada karantina altına alınan yaklaşık 11 bin kişiye üç öğün   
 beslenme hizmeti verilmektedir.

Aşevlerinden Yemek Dağıtımı: 
• 16 aşevimizden 12.500 kişiye 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır.

Alışveriş Desteği

ALIŞVERİŞ DESTEĞİ   
Evden çıkamayan yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçları,
gönüllülerimiz aracılığı ile karşılanmaktadır.

Laboratuvar ve Sahra Hastanesi Desteği

Nakdi Yardımlar 

NAKDİ YARDIMLAR 
Hane başına 400 TL nakdi yardım;
toplam 75 bin aileye 30 Milyon TL
nakdi yardım,

DOĞUM YARDIMI
0-12 aylık bebeği olanlar için
aylık 150 TL doğum yardımı, 

Gıda Kolisi 

150.000 GIDA KOLİSİ 
4 kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyaçlarını içeren 150.000 gıda kolisi dağıtımı yapılacaktır.

 Malni
 Cin
1- Ayçiç Yğı
2- Toz Ş
3- Pirç
4- Kur uy 

 Malni 
 Cin 
5- Kırızı Merk 
6- Çay 
7- Bul 
8- Dom Salçı  

 Malni 
 Cin 
9- Un  
10- Yeşl im 
11- Tuz 750 Gr
12- Siy ti

 Malni 
 Cin 
13- Kaşr ir
14- Mak

Ayni Yardımlar

GIDA DAĞITIMI

Gıda kolisi:
150.000 adet

Kıyma/kuşbaşı konserve:
1.000.000 adet


