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Değerli okurlar,
Bu ay sizlere Hakkâri Üniversitesi tarafından 
hayata geçirilen “Hava Soğuk Ellerimi Tutar Mısın?” 
kampanyasından söz etmek istiyorum. Bu kampanyayı 
basından duydum ve sizlerle de paylaşarak kampanyanın 
bilinirliğine katkıda bulunmak istedim. 

Bildiğiniz üzere Hakkâri, coğrafi konumu itibariyle dağlık 
bir bölgede yer alıyor. Coğrafik konumu nedeniyle halkın 
çok zor şartlar altında yaşadığı Hakkâri’de yoksulluk ve 
işsizlik oranları da oldukça yüksek. Bu gerçekten hareketle 
Hakkâri Üniversitesi örnek bir davranışta bulunarak 0-12 
yaş gurubu çocuklara kışlık giyecek yardımı yapan bir 
kampanya başlattı. Kampanya, kışın çok sert geçtiği, ısının 
eksi 30’lara kadar düştüğü Hakkâri’de yoksulluk nedeniyle 
kışlık giysi almakta zorlanan çocuklar ve ailelerine destek 
olmayı amaçlıyor. Yardımlar, ihtiyaç sahiplerine üniversiteli 
gençlerin oluşturduğu bir ekip tarafından ulaştırılıyor.
 
Çetin kış koşulları Hakkâri’de bu yıl da uzun zamandır 
hüküm sürüyor ama  “Hava Soğuk Ellerimi Tutar Mısın?” 
kampanyasına özellikle medyadan yoğun ilgi ve destek 
de devam ediyor. Kampanya sorumlusu Hakkâri Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü İrfan Yoldaş ve 
yardım komitesinde görev alan üniversite öğrencileri, 
hayırseverlerin ve kurumların gönderdiği giysileri ve kışlık 
botları, kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte evlere tek 
tek giderek çocuklara giydiriyor.
 
Siz de bu kampanyaya destek vermek ve çocukların 
ellerini tutmak isterseniz aşağıdaki adresten ilgili kişiye 
ulaşabilirsiniz.

İlgili kişi: Öğretim Görevlisi İrfan Yoldaş 
Hakkâri Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Tel: 0(438) 212 12 12
Adres: Hakkâri Üniversitesi SHMYO AHS Yanı 2. Kat 30000 
Hakkâri
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-“Hava Soğuk Ellerimi Tutar Mısın?” kampanyası hakkında ayrıntılı bilgi 
verebilir misiniz? 

-Hakkâri Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu  (SHMYO) adına, Hakkâri’de 
yaşayan 0-12 yaş grubu çocuklara yönelik olarak “Hava Soğuk Ellerimi Tutar Mısın?” 
sloganıyla kışlık giyecek yardımı projesi başlattık. Hakkâri işsizlik oranı yüzde 17 olan ve bu 
anlamda işsizlik oranı en yüksek illerimizden bir tanesi. Ayrıca doğurganlık hızı da en yüksek 
ilimiz. Bu iki veriyi yan yana koyduğumuz zaman burada yaşayan çocukların ne kadar zor 
şartlarda yaşadığını, yoksunluğun ne denli fazla olduğunu görebiliriz. Kışın çok zor geçtiği 
ilimizde çocuklarımız üşümesin, sıcak bir kış geçirsin diye başlattık “Hava Soğuk Ellerimi Tutar 
Mısın?” yardım kampanyasını. Bu kampanya kapsamında  kaban, kazak, pantolon, ayakkabı 
vs… gibi kışlık kıyafetleri bu çocuklarımıza ulaştırmaya başladık.

-Kampanyanın hedefi kent merkezindeki ve köylerdeki 06-12 yaş gurubundaki 
çocuklara yardımcı olmak. Neden özellikle kentteki bu yaş grubunu ve 
öğrencileri seçtiniz?

-Kampanyaya öncelikle 0-6 yaş grubu olarak başladık ancak gelen talepler doğrultusunda 
yaş grubunu 12’ ye kadar çıkardık. Hassas bir bölgede yaşıyoruz ve farklı spekülasyonlara 
maruz kalmak istemedik, bunun için yaş grubunu da sınırlı tutmak zorunda kaldık. 
Aslında yoksul ailelerin küçük çocukları kadar büyük çocukların da ellerinden tutulmaya 
ihtiyaçları var ve  yardım isteyemeye gelen  o çocukların ihtiyaçlarını karşılayamamak 
benim bir yaram. Ancak ne yazık ki böyle bir sosyal sorumluluk projesinde bile hassas 
davranmak ve bölge şartlarını göz önünde bulundurmak zorunda kalıyoruz.

 - Çocuklara yardımları nasıl ulaştırıyorsunuz, karşılaştığınız güçlükler 
nelerdir? Bu kampanyaya ilgi nasıl, kampanyanın medyada uyandırdığı 
yankıdan memnun musunuz? Yardım etmek isteyenler, ihtiyaç sahiplerine 
malzemeleri nasıl ulaştırabilirler?

-Birincisi öğrencilerimizden oluşan bir ekibimiz mahalleleri dolaşarak bizzat tespit 
ediyorlar. Onun dışında okul müdürlerinden ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nden 
maddi durumu kötü öğrencilerin listesini aldık. Bu listeleri değerlendirerek ihtiyacı olan 
çocuklara kıyafetleri ulaştırıyoruz.

Başta hedeflediğimiz rakamları yakaladık ancak bu kadar medyanın dikkatini 
çekeceğimizi düşünmemiştik. Medyanın bu desteğini düşündüğümüzde aslında çok 
fazla ilgi geldiğini söyleyemeyiz. Yeri gelmişken öncelikle Akşam Gazetesi daha sonra  
Cnntürk’e medya desteğinden dolayı minnettarım. Yine iş adamı Serkan Kalbidelik, Hiper 
GMG başta olmak üzere şu anda adını sayamadığım birçok iş adamına Hakkârili çocuklar 
adına teşekkür ediyorum. 

Hakkârili çocukların ellerini 
tutmaya ne dersiniz!
Soğuk kış şartlarında yoksul öğrencilere üniversiteli 
gençler destek veriyor

http://www.bilisimdergisi.org/s151


