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Özet:
Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi AKAR ile yapılan bu m ülakâtta Türk Kızılayı'nın
geçm işten bugüne genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Türk Kızılayı'nın vizyonu,misyonu ve
gelecek projeksiyonlarına yönelik tespitlerle, üzerine aldığı sorumluluklarını ne oranda yeri
ne getirebildiğine temas edildi. Türk Kızılayı'nın Türk sivilleşmesinideki etkileri ile uluslara
rası organizasyonlardaki etkisi ve Kızılay-Kızılhaç karşılaştırılması yapıldı.Türkiye'de vukuu
bulan deprem ve benzeri felaketlerdeki en kısa sürede en fazla hizm etin nasıl yapıldığına da
ir verilerin analizleri m asaya yatırıldı. Türk Kızılayı'nın milletlerarası arenadaki tesiri ve kaç
ülkeye yardım faaliyetlerinde bulunulduğu ifade edildi. Son yıllardaki; özellikle son beşyılda
ivme kazanan olum lu gelişm elerin sebepleri tahlil edildi.Hususiyle kan toplamadaki başarının
sırrına vurgu yapıldı.Türk Kızılayı'nın 2023 hedeflerinden bahsedildi.
Anahtar Kelimeler: Türk Kızılayı,Ahmet Lütfi AKAR,2023 Vizyonu, Deprem ,Türk Kızılayı Kan H iz
metleri,

The Turhish Red Crescent From Past to Today and Tine Vision o f 2023
Absract:
A general evaluation, from past to today,of Turkish Red Crescent was done in this interview
which was made with Ahm et Lütfi AKAR The President of Turkish Red Crescent. We touched
to The Turkish Red Crescent's vision, mission and at what rate they can actualize the
responsibilities that they have taken with the future projections. We talked about the effects of
Turkish Red Crescent to the Turkish civilising and the effects in the international
organisations and a comparison of Red Cross - Red Crescent was made.The datas of analysis
on how the m axim um aid can be made in the minimum time after the earthquakes or other
natural disasters in Turkey. We talked about the international effects of The Turkish Red
Crescent and how many countries does it help. The reasons of the pozitive developments in
recent years especially in last five years were analysed. We emphasized especially the secret of
achievement in collecting blood donations. We also talked about the aims of Turkish Red
Crescent's in 2023.
Key Words: Turkish Red Crescent ,Ahmet Lütfi AKAR,The Vision of 2023, Earthquaqe, Turkish Red
Crescent Blood Utilities.
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Sayın Başkanım, Türk Kızılayı'nın hedeflerine geçmeden evvel geçmişe bak
mak gerektiğini düşünüyorum. Tarihi perspektiften baktığımızda 1868'den
beri faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılayı'nın 2013 tarihine kadarki vizyonu ne
ölçüde uluslararası çapta hayata geçmiştir?
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1868 yılında kurulan Türk Kızılayı, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan
az sayıdaki özel kurumdan birisi.
Toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak,
yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak gibi önemli gö
revler üstlenen ve birçok konuda da öncü olan Türk Kızılayı, kan, afet müdahale, sağlık, sos
yal yardım, gençlik ve eğitim gibi alanlarda hizmetler sunuyor. Hizmet yelpazemizi de sü
rekli genişletiyoruz.
Bu kadar geniş alanda hizmet üreten Türk Kızılayı'nda yeniliklerin ve yenilenmenin
süreklilik arz eden bir süreç olduğunu söylememiz gerekir. Ana faaliyet alanlarımız olan afet
ve kan hizmetlerinde teknolojik alt yapımızda ve yetişmiş insan gücümüzde önemli gelişme
ler sağladık. Çağın gerektirdiği şekliyle ihtiyaçların merkezden değil yerelden karşılanabil
mesi için yereldeki tesisleşmeye de önem verdik.
Ülkemizin yardım eli olan Türk Kızılayı'nın insani yardım çalışmaları ülke sınırlarını
aşarak her dinden, dilden ve ırktan mazlumlara uzandı.
Son beş yılda 43 farklı ülkeye ayni ve nakdi insani yardım gerçekleştirdik. Bu operas
yonlarda ayni yardımların nakdi karşılıkları da hesaplandığında toplam yardım miktarı 125
milyon Türk Lirasını buluyor.
Yardımsever halkımız da Kızılay'a güveniyor ve farklı coğrafyalardaki ihtiyaç sahip
lerine ellerini uzatmak için bağışlarını Türk Kızılayı'na emanet ediyor.

İhtiyaç sahiplerini belirlerken önceliğimiz kimsenin ulaşamadığı ve kimseye ulaşa
mayan mazlumların ihtiyaçlarını karşılamak. Dünyanın sırtını döndüğü, görmezden geldiği
coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine biz ulaşıyoruz. Bu da hem bizin hem de ülkemizin ulus
lararası saygınlığına katkı sağlıyor.

Soru 2:
Türk Kızılayı bir sivil toplum teşkilatı. Bu çerçeveden baktığımızda Türki
ye'nin sivilleşmesine katkısı olduğunu söyleyebilir miyiz?
Kamuya ilişkin hizmetleri devletten bekleme gibi bir alışkanlığımız var. Oysa Türk
Kızılayı, iyi organize olunduğunda, kamuya gerçek niyetinizi iyi anlatabildiğinizde devlet
ten beklenen birçok hizmetin sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanabileceğini gösterdi.
Bu konuda da diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek oldu. Bu açıdan baktığınızda sivilleş
meye katkımız olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Soru 3:
Türk Kızılayı 1868'den bu tarafa çeşitli safhalardan geçmiştir. Bu aşamalarda İktidar-Kızılay
ilişkisi nasıl olmuştur? Hiç siyasallaşma endişesi taşınmış mıdır?
Türk Kızılayı, çalışmalarını belli evrensel ilkelere gerçekleştiriyor. Bu ilkelerin içeri
sinde, tarafsızlık, bağışsızlık, eşitlik gibi ilkeler de mevcut. Bu ilkelerden vazgeçmemiz
mümkün değil. Biz herkese eşit mesafedeyiz, bizden yardım bekleyen ihtiyaç sahibinin dili
ne, dinine, ırkına, rengine ve siyasi görüşüne bakmayız. Yine uluslararası yapıda Kızılay ve
Kızılhaçlar, devletlerin ve hükümetlerin tamamlayıcısı kurumlar olarak tanımlanıyor. İşin bu
şekliyle Türk Kızılayı'nın, Türk Devletinin, Türk Hükümetinin yanında yer almasından daha
doğal bir durum olamaz.

Ne mutlu bize ki Başbakanımız, bizlerin yanında duruyor ve desteğini üzerimizden
eksik etmiyor. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaları dikkatle takip ediyor. Biz de bu çalışmalar ile
ilgili kendisini bilgilendiriyoruz. Bir ülkenin Başbakanının, insani meselelerle yakından ilgi
lenmesi ancak takdir edilebilecek bir durumdur. Bizim şansımız Başbakanımızın insan sev
gisinin en üst düzeyde olması. Başbakanımızın çalışmalarımızı takip etmesinden, işlerimize
müdahale ettiği anlamı da çıkartılmamalı. Bir günden bir güne Başbakanımız, şu işi de şöyle
yapın dememiştir. Söylese onun fikirleri elbette bizleri için çok değerlidir ancak söylememiş
tir. Sadece çalışmalarımıza destek vermiş ve o çalışmaların başarıya ulaşması için çaba har
camıştır.
Biz çalışmalarımızın büyük bölümünü hayırseverlerimizin bağışları ile gerçekleştiri
yoruz. Sivil toplum Türk Kızılayı'nı desteklediği sürece, Türk Kızılayı da bir sivil toplum
kuruluşu olarak yaşayacaktır.

Türk Kızılayı Tüzüğü'nün 4/a maddesine göre Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi ile
birlikte özerk faaliyetlerde bulunduğu ifade edilmektedir.Şu ana kadar yapılan işbirliği neti
cesinde nasıl bir organizasyonlara imza atıldı? Uluslararası işbirliklerinde Türk Kızılayı ile
Kızılhaç arasındaki faaliyetlerdeki dengede eşitlik söz konusu mudur?

Doğrusu ilk göreve geldiğim zaman ulusla
rarası arenada durumumuz çok parlak değildi.
Bunu söylerken geçmişte yapılanların hepsini
minnetle anıyorum. Ancak Kızılay Kızılhaç Fede
rasyonu ile olan ilişkiler çok iyi değildi. Bu nedenle
biz ilk olarak federasyonla ilişkilerimizi iyileştir
dik. Yasal statümüzü tanımlattık, Yönetim Kurulu
üyeliğimizi sürdürdük. Daha sonra Kore de yapı
lan kongrede ikinci defa yönetim kurulu üyeliğine
seçilme başarısını gösterdik. Ondan sonra, içte ve
dışta, giderek artan bir ivmeyle Kızılay yükselme
ye devam etti. Dışarıdaki itibarımız tabi ki içerdekinin bir yansımasıdır. Ayrıca yurt dışı operasyon
larda gösterdiğimiz hassasiyet de önemli bir ölçüt
tür.
Türk Kızılayı'nı iki dönem üst üste Ulusla
rarası Federasyon'un Yönetim Kurulunda temsil
ettim, dünya üzerindeki 186 Kızılay Kızılhaç Der
neği adına alınan kararlarda söz sahibi olduk. 2005
yılında, Kurumumuzun Uluslararası Federasyon'un Yönetim Kuruluna yeniden seçilme süreci
ni yönettim. Uluslararası Federasyon Yönetim Kurulu'nun yönetişim ilkelerinin ve politikalarının
oluşturulduğu Kurul Gelişim Grubu, Üst Düzey
Uygulama ve Danışma Grubu, gibi kurullarda da görev alarak uluslararası politikaların
oluşturulması süreçlerine katıldım.
Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Türk Kızılayı, Kızılay Kızılhaç Hareketi içerisinde
çok önemli bir pozisyona sahiptir.

Soru 5:
Türk Kızılayı'nı 1999 Depremi öncesi ve sonrası diye ayırmak ne kadar mümkündür? Bunun
olumlu ya da olumsuz sonuçları üzerinden nasıl analiz yaparsınız?
Türk Kızılayı, 99 depreminde de önemli çalışmalara imza atmıştı, o dönemde de Kızılaycı arkadaşlarımız ihtiyaçları karşılamak için üstün bir gayretle çalışmıştı ama ülkemizde
hiçbir kurumun hazır olmadığı gibi Türk Kızılayı da o dönemde o boyutta bir afete hazır
değildi.

Tabi biz 2004'te yönetime geldiğimizde, geçmişten gelen bu derslerden yola çıkarak
bir yeniden yapılanma planı hazırladık ve uygulamaya koyduk. İyi yetişmiş insan kaynağına
ciddi yatırımlar yaptık. Afet lojistik merkezlerimizi ve depolarımızı yeniledik. Afet malzeme
lerinin lojistiği ve afet yönetimi konusunda merkezden yönetim yerine bölgesel yönetim sis
temine geçtik. İhtiyaç sahiplerinin kullanımına sunduğumuz afet malzemelerini dünya stan
dartlarının üzerine çıkardık. Ulaştırma Bakanlığımızın desteği ile iletişim konusunda büyük
atılım gerçekleştirdik. Artık, afet dönemleri de dünyanın dört köşesiyle uydu teknolojilerini
kullanarak kesintisiz iletişim kurabiliyoruz. Hava lojistik köprülerinin oluşturulması için
Türk Hava yoları ile işbirliği anlaşmaları yaptık. Tüm bu yatırımların ve işlerin sonucunda
da son yıllarda gerçekleştirdiğimiz başarılı afet müdahaleleri ortaya çıktı.

Soru 6:
Türk Kızılayı son yıllarda özellikle Ramazan Şerif ayı ve Kurban bayramlarına yönelik ola
rak ciddi bir faaliyetin içinde olduğunu görüyoruz. Buradan da ciddi yardımların toplandığı
biliyoruz. Bu stratejiden milletle beraber Türk Kızılayı'nı mı anlamalıyız?
Bizim bir felsefemiz var; Türk Kızılayı milletin malıdır. Biz, toplumun tamamını ku
caklayan ve toplumumuzun tamamı tarafından kucaklanan bir Türk Kızılayı için çalışıyoruz.
Elbette milletimizin her zaman yanındayız.

Soru 7:
Sayın Başkanım, biraz da sizin dönemizden bahisle sormak istiyorum.Nisan 2004 'ten itiba
ren bilfiil Kızılay'ın içindesiniz.İkinci dönem Başkanlığı yürütüyorsunuz. Döneminizde daha
aktif bir Kızılayı görebiliyoruz.Kızılay Başkanı olduğunuzda ne gibi projelerle geldiniz ve şu
anki durumda hayata geçirdiğiniz projelerdeki durum nedir?
Elbette özellikle afet ve kan hizmetlerimizdeki kapasitemizi ve hizmet ağımızı geliş
tirmeyi hedefliyoruz. Ancak, temelde iki hedefimiz var;
Bunlardan birincisi, ülkesine yakışan, dünyanın lider yardım kuruluşu olmak. Diğeri
ise Türk Kızılayı'nın üye ve gönüllü sayısını arttırarak halkıyla daha fazla kucaklaşan, halka
ait olduğunu daha fazla hissettiren bir Kızılay oluşturmak.Bu uğurda da tüm Kızılay gönül
lüleri ve profesyonelleri gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar.

Siz Başkan seçildikten sonra Van Depremi oldu.Burada güzel bir organizasyon örneği verdi
niz. Bunu ne ye bağlıyorsunuz?
Tarih 23 Ekim 2011'i gösterdiğinde Van ve Erciş'te meydana gelen 7.2 şiddetindeki
depremle sarsıldık. 9 Kasım tarihide yaşanan ikinci büyük deprem ise acılarımızı daha da
derinleştirdi. 644 vatandaşımız hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Toplam 650 bin va
tandaşımız depremden doğrudan etkilendi. Türk Kızılayı olarak depremin ilk dakikasından
itibaren harekete geçtik. Tüm birimlerimiz bölge için seferber oldu. Tarihin en büyük insani
yardım operasyonunu gerçekleştirdik. Sayın Başbakanımızın ve hükümet yetkililerimizin
öncülüğünde çalışmalarımızı yürüttük. Yerel yönetimlerle güç birliği oluşturduk.
Depremin üzerinden birkaç gün geçmişti ki 53 bin 535 çadır, 3 bin 794 Mevlana
Evi'nin kurulumunu tamamladık; vatandaşların barınma ihtiyacını giderdik. Yurt dışından
ve çeşitli kuruluşlardan gelen çadırların kurulumlarını da yaptık. Onlarca çadırkentte
yüzbinlerce insana hizmet verdik. Depremin ilk gününden itibaren üç öğün yemek çıkarma
ya başladık. Aynı anda diğer ihtiyaç malzemelerini de dağıttık. 214 bine yakın battaniye, 7
bine yakın ısıtıcı, 24 bin adede yakın uyku tulumu, 21 bin 500 adet mutfak seti, 54 bin adede
yakın gıda kolisi, 15 binden fazla yatak ve muhtelif yardım malzemesi dağıttık. Konteyner
kentler oluşturarak tefrişatını tamamladık.
Tüm bu yapılanlara baktığınızda dünyanın en büyük insani yardım operasyonunun
gerçekleştirilmiş olduğunu görürsünüz. Bu başarıyı, halkımızın Kızılay'a duyduğu güven,
devletimiz ile gerçekleştirdiğimiz önemli işbirliği ve Kızılaycılığın insani değerlerine bağlılık
olarak tanımlayabiliriz.

Sayın Başbakan, Türk Kızılayı'na ayrı bir önem verdiğini uluslararası ilişkilerde Türk
Kızılayı'nı öne çıkarmasından anlıyoruz. Özellikle Türkiye'nin Afrika açılımında Türk
Kızılayı'na çok iş düştüğü ortada. Şunu sormak istiyorum. ABD ve Çin başta olmak üzere bir
takım devletlerin Afrikayı stratejik üst edindikleri bir dönemde Türk dış politikasında Kızı
lay stratejik olarak nerede duruyor?
Türk Kızılayı'nın temel stratejisi; insan onurunun korunmasıdır. Dünyanın neresinde
ortaya çıkarsa çıksın insan acısını dindirmek ve mazlumların ihtiyaçlarını karşılamak için
çabalıyoruz. Bu elbette ülkemizin yurtdışındaki etkinliğine katkı sağlıyor. Çabalarımız ül
kemizin uluslararası stratejisine katkı sağlarsa biz de bundan memnuniyet duyarız.

Soru 10:
Suriye iç savaşından dolayı Tükiye'ye çok sayıda sığınmacı gelmiş durumda. Türk
Kızılayı'nın buralarda çok önemli görevler ve sorumluluklar üstlendiğini biliyoruz.Türk
Kızılayı sığınmacılara yardım elini uzattığı gibi Suriye içinde de herhangi bir faaliyeti var
mı?
Türk Kızılayı olarak yürüttüğümüz insani yardım operasyonlarından birisi de şu an
halen devam eden, Suriyeli misafirlerin barınma ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması. AFAD
ile birlikte oluşturduğumuz çadır ve konteyner kentlerde misafir edilen Suriye vatandaşları,
ülkelerinde yaşadıkları savaşın acılarını unutmaya çalışıyorlar. Onlara uzmanlarımız tara
fından psikososyal destek vermenin yanı sıra, çeşitli branşlarda eğitimler de veriyoruz. Gi
yim, gıda ve sağlık gibi tüm ihtiyaçları da büyük bir misafirperverlikle karşılanıyor.
Ülkemizdeki yardım çalışmalarına ek olarak uluslararası insani yardım hukukundan
kaynaklanan hak ve ayrıcalıklarımızı kullanarak sınır üzerinden yardım teslimatı da gerçek
leştiriyoruz. Tırlar dolusu yardım malzemesini sınır üzerinden teslim ederek Suriye sınırları
içerisindeki mazlumlara da yardım elimizi ulaştırdık.

Soru 11:
Sayın Başkanım, Kızılay'ın bir de Kan Hizmetleri var.Bize kan hizmetlerinizden bahseder
misiniz? Meselâ, Türkiye'nin kan ihtiyacını karşılama nispeti nedir?Kan hizmetleri organi
zasyonunu nasıl yapıyorsunuz? Ayrıntılarından bahsedebilir misiniz?
Başbakanımız bu ülkenin kan sorununun çözümüne büyük bir hassasiyetle yaklaştı.
Biz de Sağlık Bakanlığımızın öncülüğü ve destekleriyle, 2005 yılında başlattığımız "Güvenli
ve Gönüllü Kan Bağışı Programı" dâhilinde, modern kan bankacılığının gerektirdiği tüm
uygulamaları titizlikle hayata geçirdik.
Programın başlangıcı olan 2005 yılında 342.000 ünite olan kan bağışı rakamı, 2012 yılı
sonunda 1.469.000 üniteye ulaştı. Bu rakam, program başlangıcından itibaren %330'luk bir
artışı ifade ediyor. Ülkemizin yıllık ortalama kan ihtiyacı 1.800.000 ünite olarak hesaplandı
ğında, Türk Kızılayı bu ihtiyacın %83'nü tek başına karşılıyor.
2012 yılında aldığımız 1.469.000 ünite kandan 2.380.000 kan ve kan ürünü hizmete
sunularak 680.000 ihtiyaç sahibinin derdine derman olduk.

Ancak biz bunları da yeterli görmüyoruz. Kan hizmetlerindeki hedefimiz, ülkemizin
kan ihtiyacının tamamını, güvenli ve gönüllü kan bağışçıları ile karşılamak.

Soru 12:
Sayın Başkanım geleceğe yönelik projeksiyonları tuttuğumuzda ilk olarak şu soruyu sormak
istiyorum: Osmanlı Devleti Çanakkale'de yedidüvelle savaşırken Talat Paşa Ermeni
çetebaşlarına haber gönderiyordu:
"Çanakkale'de yedidüvelle savaşıyorum. Doğu'da asayiş için bile kâfi derecede
kuvvetim yok. Bizi arkadan vurmayın. Tedbir almak mecburiyetinde bırakmayın bizi."
demesine rağmen sonuçta Tehcir Kanununu çıkartıyor.Ermeni Diasporası, 2015'i 100. yıl
Sözde Ermeni Soykırım yıldönümü anma programlarını yıllardır aralıksız sürdürüyorlar.
Bundan çok ciddi fayda sağlamayı umuyorlar.Ciddi propaganda yürütüyorlar. Bizler de
buna mukabil muhtelif karşı hamlelerimiz oluyor. Hükümet ciddi bir çalışma içinde.Türk
Kızılayı bünyesinde "Kızılay Müzesi" kurma projenizden bahisle şunu sormak istiyorum:
1915 Tehcir Hadisesi esnasında karşılık çatışmalar neticesinde yaralananlar vs. olduğu vakıa.
1915 Tehcir Hadisesi'nde Türk Kızılayı ,o zamanki adıyla "Osmanlı Hilaliahmer Cemiyeti"
görevi gereği insanların geçtiği yerler muhakkak yardım faaliyetlerine bulunmuştur.Bu tür
faaliyetler mutlaka kayıt altına alınmıştır.Türk Kızılayı'nın arşivlerinde bu döneme ait bilgi,
belge, bu döneme ışık tutacak herhangi bir kayıt var mı? Var ise başkanlık olarak ne gibi faa
liyetlerde bulunacaksınız?Veyahut böyle bir projeniz var mı?
Köklü tarihimize ışık tutan çok ciddi bir arşiv yönetimi çalışması gerçekleştiriyoruz.
Uluslararası standartlarda bir arşiv sistemine sahibiz.
Türk Kızılayı o dönemde Ermenilere yönelik önemli yardım çalışmalarında bulun
muş. Bunlara ait belgeler arşiv sistemimizde bulunuyor. Biz de "Tarih Dizisi" yayınlarımız
da bu belgelerden bazılarına yer verdik. Bundan sonrası için de tarihimize ışık tutan yayın
planlarımız var. Arşivimiz tüm araştırmacılara açık.

Soru 13:
1868'den bugüne kadarki Türk Kızılayı'nın tecrübelerinden de istifade ederek geleceğe dair
projeleriniz var mı?
2015 yılında Türk Kızılayı'nın rakipsiz olarak dünyanın bir numaralı iyilik örgütü
olmasını sağlamak istiyoruz. Bu ana hedef dışında; Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu'nun başkanlığını üstlenmiş, afet sistemlerini daha işlevsel hale getirmiş, afet müdahale
sistemlerini ve diğer faaliyetleri tamamen şubelere dayalı olarak dizayn ederek yürüten, ge
nel merkezden sadece genel koordinasyon ve dış ilişkileri yöneten, bütçesi son derece takvi
ye edilmiş, gayrimenkulleri daha efektif değerlendirilen, çok yüksek miktarda ticari gelirleri
olan ve bunları konusunda uzmanlaşmış personeline yatırım olarak değerlendiren, kan hiz
metleri alanında Türkiye kan ihtiyacının yüzde yüzünü karşılayabilen, plazma fraksinasyon
üretimine geçmiş olan, afet yerleşim sistemlerini en ileriye taşıyan bir Kızılay hayal ediyo
rum. Aslında hayal etmiyorum, bunları düşündük, planladık ve mutlaka hayata geçireceğiz.

Türk Kızılayı yeni dönemde şubeleşmede yeniden bir yapılanmaya gidecek mi? Türkiye
içinde olduğu gibi yurtdışında da şubeleşmeler olabilir mi?
Kızılay'a bu büyük sorumluluğu yükleyen ve bu büyük saygınlığı kazandıran nedir?
Elbette şubelerimizin ve tüm Kızılaycıların cansiparane çabalarının payı büyüktür ancak
kurumsallaşmasını tamamlamamış bir yapı içerisinde bu çabaların hak ettiği değere ulaş
maması gibi bir tehdit, her zaman önümüzde durmaktadır.
Türk Kızılayı Genel Merkezi artık stratejik planı çerçevesinde ve yeni yapısı ile faali
yetlerini etkin bir şekilde yerine getirmeye başlamıştır.
Artık geldiğimiz noktada Türk Kızılayı, gücünü aldığı Teşkilatını daha güçlendirebilecek bilgi, deneyim ve kaynağa ulaşmıştır.
Aslında, 1999 yılı sonrasındaki tüm yapılanma ve yenilenme çalışmalarının temel
amacı, teşkilatımızı güçlendirmekti. Şubelerimiz bizim damarlarımız, en hayati parçalarımızdır. Türk Kızılayı'nın gücü şubelerinin gücüyle doğru orantılıdır. Bizim kılcal damarla
rımız tıkalı olursa, kanımızı en uzak köşelere kadar taşıyamazsa, sağlıklı ve üretici olamayız.
Bu nedenle, tüm şubelerimizin aynı standartlarda ve aynı yüksek kalitede hizmet vermesi
birinci önceliğimizdir. Bu sebeple şubelerimizin kapasitelerini arttırmaya yönelik önemli
çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Yurtdışında şube açmamız, Kızılay Kızılhaç Hareketi'nin kurallarına göre mümkün değil.
Her Kızılay ya da Kızılhaç sadece kendi ülkesinde şube açabiliyor.

Soru 15:
2123 yıldan yapılacak bir Türk Kızılayı anma programında nasıl hatırlanmayı beklersiniz?
Ülkesinin ve dünyanın her köşesindeki insanın onurunu korumuş, Kızılaycılık ilkele
rine sıkı sıkıya bağlı kalmış, toplumum tamamıyla kucaklaşmış ve güvenini kazanmış, lider
Türkiye'nin lider yardım kuruluşu olarak hatırlanmak isterim.

