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1

TAKDİM
Hayatlarımız çok hızlı akıyor. Her şeyi hesapsızca

Maalesef, tüm bunlarla birlikte modern dünyada insani

tüketiyoruz. Her gün bir şeyler değişiyor. Kocaman

yardım da artık bir güç ve bir reklam aracı olarak

dünyamız herkese yetebilecekken gelir dağılımlarındaki

kullanılmaya başlandı. Yeryüzü Doktorları bu noktada

adaletsizlikler, bitmek bilmeyen siyasi çatışma ve

hem ihtiyaç sahiplerinin masuniyet ve mahremiyetlerini

gerginlikler, kabaran nefislerimiz yüzünden yüz

gözetiyor hem de yeni bir dikkatlilikle bağışçı,

milyonlarcamıza dar geliyor. Açlık, hastalıklar, fakirlik,

gönüllü ve çalışanlarını kişisel ve kurumsal reklam

mültecilik hiç bitirilemiyor. Her yıl insani yardıma

ve kazanımlar açısından doğru konum ve sınırlarla

ihtiyaç daha fazla artırıyor. Dünyadaki vicdanlı insanlar

çerçevelemeye çalışıyor. Bu çabamız merhameti temiz

bu duruma analizler ve yorumlar ile dikkat çekmeye

tutmak için bir gereklilik. Milli ve uluslararası etik ilkeler

gayret ediyorlar. Yeryüzü Doktorları ise insani yardım

çerçevesinde geleceğe ilerliyoruz.

uygulayıcısı bir inisiyatif olarak; hem “Gözlerini Aç!”,
“Açlıktan Ölüyorum! Gerçekten…” vb. kampanyalar

Artık modern dünyada bütün problem ve acılara sanal

ile bu farkındalığın güçlenmesine destek olmaya

tıklamalar ile müdahale yapılıyor. İnsanlığa iletilen

çalışıyor hem de ve daha da önemlisi bu kampanyalar

gerçek bilgiler ise sanal manipülasyonlar ve sosyal

aracılığı ile sunulan destekleri ihtiyaç sahiplerine direkt

medyanın tıklama sayıları ile beğen butonları arasında

ulaştırıyor. Farkındalığı arttırırken yaraları sarıyor,

kayboluyor. Gerçek yaralara gerçek dokunuşlar

mazlumlara şifa oluyor. Somut üretimlerle bir şeyler

yapmalıyız. Bu yolda elimizden geleni yapmakla

yapılabileceğini ispat ediyor. Tüm insanlığa umut

yetinmeyeceğiz. Yapılması gerekenleri yapmak için

oluyor.

sizlerle beraber koşmaya devam edeceğiz.

Başkasını, kendisinden daha fazla düşünmeyi bir ödev

İnsanlığın en kıymetli vazifelerinden biri olan bu

gören medeniyetimizin değerlerini referans alarak

iyilik hareketinde bizimle birlikte yürüyen, bize

büyük bir vizyon ve heyecanla kurulduk ve bugünlere

destek olan bağışçılarımıza ve gönüllülerimize

geldik. Yıllar geçtikçe insani yardımdaki sağlık odaklı

şükranlarımızı sunuyor, değerli katkılarınızla bu hayrın

çalışmalarımızı yürütme biçimimizi de her geçen gün

bereketlendiğini ifade etmek istiyoruz.

iyileştiriyoruz. Ana faaliyet ve destek süreçlerimizi
daha profesyonel ve daha sürdürülebilir bir çizgiye

İnsanlığın birbirinin yaralarını daha iyi sardığı bir

çekiyoruz. Şüphesiz yapılması gereken daha çok şey

dünyaya doğru; azim, sebat ve umutla…

var ve aynı inançla yapacağız.
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Uzm. Dr. Yahyahan Güney
Yönetim Kurulu Başkanı
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1.
2017
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1.1.
PROJELERİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ÜLKELER

1- Afganistan

9- Pakistan

2- Azerbaycan

10- Somali

3- Bangladeş

11- Sudan

4- Çad

12- Suriye

5- Çeçenistan (RF)

13- Türkiye

6- Filistin

14- Uganda

7- Karadağ

15- Yemen

1.2.
2017 YILI FAALİYETLERİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Ameliyat

Muayene

Beslenme
Tedavisi

Gıda

Temiz Su

4.756
kişi

130.460
kişi

8.426
kişi

597.220
kişi

55.714
kişi

İlaç ve
Medikal
Mal. Yar.

Ekipman
Desteği

4.074.722₺ 2.134.157₺

Psikolojik
Destek

Eğitim

14.297
kişi

71
kişi

8- Nijer

1.3.
KAYNAK YÖNETİMİ
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1.3.1. Kaynaklarımız Nereden Geldi?
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Oran %
Bireysel Bağışlar
Kurumlardan Gelen Bağışlar
Fonlar / Hibeler
Ayni Bağışlar
Diğer

14.692.792,79 ₺
680.495,90 ₺
11.892.029,38 ₺
3.023.153,58 ₺
848.335,63 ₺

47,19
2,19
38,19
9,71
2,72

1.3.2. Kaynaklarımız Nasıl Kullanıldı?

Oran %
Genel İdari Giderler
Proje ve Programlar
Proje ve Kaynak Geliştirme
Operasyon Yönetimi

6

818.315,98 ₺
1.627.893,41 ₺
23.590.458,97 ₺

3,14
96,86
6,25
90,61

7

2.
GENEL

BİLGİLER

8
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2.1.3. İlkeler
İhtiyaç Odaklılık: Yeryüzü Doktorları’nda kararların ve
uygulamaların merkezinde ihtiyaç sahiplerine sunulacak
hizmet vardır. Din, dil, ırk, cinsiyet, coğrafya ayrımı
gözetmeksizin sunulacak hizmetin niteliği; niceliği ve
sürdürülebilirliği gözetilir.

2.1.
MİSYON,
VİZYON,
İLKELER

Yetkinlik: Yeryüzü Doktorları; sağlık yardımı faaliyetlerini,
etkin ve verimli süreçlerle yürütür. Kaliteli hizmet sunar. Bu
kapsamda, gerekli olan kurumsal yetkinlikleri kendinde
barındırır ve sürekli geliştirir. Yeryüzü Doktorları, sağlık
alanı dışında faaliyet yürütmez. Kendinde olmayan
özel bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren bir girişimde
bulunmaz.

2.1.1. Misyon ve Vizyon

2.1.2. İlkeler

2000 yılında, sağlık alanına odaklanmış uluslararası
bir insani yardım kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan
Yeryüzü Doktorları; sayısı 100 bini aşan bağışçıları
ve 15 bini aşan gönüllülerinin desteğiyle bugüne
kadar Afganistan’dan Suriye’ye, Somali’den Filistin’e,
Uganda’dan Yemen’e, 50’ye yakın ülkede yüzlerce
proje gerçekleştirmiştir. Tedavi edici amaçlı kısa süreli
sağlık kampları organize ederek çıktığı yolda bugün
koruyucu sağlıktan psikososyal desteğe, fiziksel kapasite
geliştirmeden sağlık eğitimine pek çok proje ve program
yürütmeye devam etmektedir. En temel insan haklarından
biri olan sağlık hizmetine erişemeyen insanlara ulaşarak
hayata tutunmalarına destek olma misyonuyla çalışan
Yeryüzü Doktorları, sağlık alanında öncü ve yetkin STK
olma vizyonuyla kapasite geliştirici ve sürdürülebilir proje
ve programları hayata geçirmektedir.

İhtiyaç Odaklılık: Yeryüzü Doktorları’nda kararların ve
uygulamaların merkezinde ihtiyaç sahiplerine sunulacak
hizmet vardır. Din, dil, ırk, cinsiyet, coğrafya ayrımı
gözetmeksizin sunulacak hizmetin niteliği; niceliği ve
sürdürülebilirliği gözetilir.

Misyon: Sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine
ulaşarak hayata tutunmalarını sağlamak.
Vizyon: Sağlık yardımında öncü ve yetkin STK.

İnsani Değerlere Saygı: Yeryüzü Doktorları; merhamet,
samimiyet, tevazu, güven gibi yardım etmenin özünü
oluşturan insani değerlerle hareket eder. Farklı coğrafya
ve milletlerin inançlarına, kültürlerine ve geleneklerine
saygı gösterir.
Bağımsızlık: Yeryüzü Doktorları; iyiliğin yayılması için ilan
ettiği misyonu, ilkeleri ve planları doğrultusunda hareket
eder. Faydalanıcılara daha iyi hizmet vermek için yaptığı iş
birlikleri bu çerçevenin dışına çıkmaz.
Şeffaflık: Yeryüzü Doktorları, kendisine emanet edilen
kaynaklarla ne yapıldığını açık şekilde sunar. Hizmetler;
idari, mali ve hukuki açıdan, her zaman hesap verebilir
şekilde yürütülür.

Yetkinlik: Yeryüzü Doktorları; sağlık yardımı faaliyetlerini,
etkin ve verimli süreçlerle yürütür. Kaliteli hizmet sunar. Bu
kapsamda, gerekli olan kurumsal yetkinlikleri kendinde
barındırır ve sürekli geliştirir. Kendinde olmayan özel bilgi,
beceri ve yetkinlik gerektiren bir girişimde bulunmaz.
İnsani Değerlere Saygı: Yeryüzü Doktorları; merhamet,
samimiyet, tevazu, güven gibi yardım etmenin özünü
oluşturan insani değerlerle hareket eder. Farklı coğrafya
ve milletlerin inançlarına, kültürlerine ve geleneklerine
saygı gösterir.
Bağımsızlık: Yeryüzü Doktorları; iyiliğin yayılması için ilan
ettiği misyonu, ilkeleri ve planları doğrultusunda hareket
eder. Faydalanıcılara daha iyi hizmet vermek için yaptığı iş
birlikleri bu çerçevenin dışına çıkmaz.
Şeffaflık: Yeryüzü Doktorları, kendisine emanet edilen
kaynaklarla ne yapıldığını açık şekilde sunar. Hizmetler;
idari, mali ve hukuki açıdan, her zaman hesap verebilir
şekilde yürütülür.
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2.2.
KURUMSAL
YÖNETİM VE
ORGANİZASYONEL
YAPI

2.2.5. Organizasyon Şeması

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

Genel Müdür

2.2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri
Yahyahan Güney, Başkan
Hasan Oktay Özkan, Başkan Yardımcısı

Kurumsal İletişim

İdari ve Mali İşler

Program ve
Operasyonlar

Basın, Yayın ve Halkla
İlişkiler Yönetimi

İdari İşler ve İK

Sağlık Programları

Sosyal Medya ve
Web İçerik Yönetimi

Muhasebe ve Finans

Psikososyal Destek

Kampanya ve
Etkinlik Yönetimi

Bağışçı İlişkileri
Yönetimi

Ülke Temsilcilikleri

Gönüllü Yönetimi

Satın Alma ve Lojistik

Mehmet Metin, Muhasip Üye
Mehmet Akif Kaygusuz, Üye
Vildan Özcan, Üye
Figen Cihan, Üye
Ahmet Salduz, Üye
2.2.2. Denetim Kurulu Üyeleri
Ali İhsan Taşçı, Denetim Kurulu Başkanı
Osman Baturhan Dursun, Üye
Kamil Özdil, Üye
2.2.3. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Eyüp Veli Küçük, Üye
Gülay Okay, Üye
Ali Adil Güneren, Üye
Mustafa Çetin, Üye
Abdulkadir Turgut, Üye
Mehmet Akif Seylan, Üye
Mustafa Bekerecioğlu, Üye
2.2.4. Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Erhan Sarışın, Üye
Musab Baki, Üye

Bilgi Teknolojileri

Halil İbrahim Halıcı, Üye
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2.3.
FAALİYET
ALANLARI

2.3.1. Kriz, Acil Durum Projeleri
Yeryüzü Doktorları; deprem, sel, yangın vb. afetlerle savaş
ve kriz durumlarında gönüllü sağlık ekipleri gönderimiyle
acil tedavi hizmetleri sunar. Bu hizmetin sunumu için
gerektiğinde sahra hastaneleri ve klinikler kurar; tahrip
olmuş hastane ve kliniklerin onarımına ve işletilmesine
destek olur; ilaç, malzeme ve ekipman desteği sağlar.
2.3.2. Tedavi Edici Sağlık Projeleri
Yeryüzü Doktorları, yerel imkânlarla tedavi edilemeyen
hastalara yönelik tüm sağlık branşlarında gönüllü
sağlık ekipleri organizasyonuyla medikal kamplar
düzenler/destekler; klinikler açar/rehabilite eder;
gerekli ilaç, malzeme ve ekipman desteğini sağlar.
2.3.3. Beslenme Sağlığı Projeleri
Yeryüzü Doktorları; kuraklık, yoksulluk, iç karışıklıklar ve
benzeri sebeplerle açlık problemlerinin sıkça yaşandığı

14

bölgelerde beslenme sağlığı merkezleri kurar ve/veya
mevcut merkezleri destekler; bu merkezlerde temel
muayene hizmetleri sunumu ile beslenme bozukluklarını
tespit eder ve yapılan tespitlere göre; yetişkin ve çocuklar
için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
ve Dünya Gıda Programı (WFP) iş birlikleri ile terapötik
besin takviyeleri sağlayarak ortalama 3-6 ay süren
beslenme programları düzenler ve gerekli ilaç, malzeme
ve ekipman desteğini sağlar. Terapötik besin takviyesi
sağlanamayan şartlarda ise normal besinler ile düzenli
beslenme programları oluşturur ve kumanya, kurban eti
vb. ile beslenme desteği sağlar.
2.3.4. Anne, Çocuk Sağlığı Projeleri
Yeryüzü Doktorları, doğum imkanlarının kısıtlı olduğu ve
doğuma bağlı problemlerin çokça gözlendiği bölgelerde
anne ve çocuk sağlığı klinikleri açar ve/veya mevcut
klinikleri iyileştirir; bu kliniklerde doktor, hemşire, ebe,
toplum sağlığı çalışanı vb. istihdamı/eğitimi ve
ilaç/ekipman desteği sağlayarak doğum öncesi,
doğum ve doğum sonrası tıbbi hizmetleri sunar/destekler
ve hamile, doğum yapmış ve emziren annelere
bebek bakımı ve üreme sağlığı ile ilgili eğitimler verir.

2.3.5. Koruyucu Sağlık Destek Projeleri

2.3.8. İlaç, Sarf ve Hijyen Malzemesi Yardımı Projeleri

Yeryüzü Doktorları, proje ve programlar yürüttüğü
ülkelerde sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi
amacıyla gerekli iyileştirmeleri ve kontrolleri yaparak
temiz suya erişim imkânlarını arttıracak projeler geliştirir,
sünnet operasyonları gerçekleştirir ve sağlık taramaları
yapar.

Yeryüzü Doktorları; kriz ve acil durumlar başta olmak
üzere ihtiyaç olan ülke/bölgelerde koruyucu ve tedavi
edici sağlık hizmetlerini desteklemek amacıyla ilaç, sarf
ve hijyen malzemesi yardımları yapar.

2.3.6. Eğitim Projeleri
Yeryüzü Doktorları; proje ve programlar yürüttüğü
ülkelerde sağlık çalışanı kapasitesinin artırılması amacıyla
ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim, sertifika
ve uzmanlık programları ile kongre, bilimsel araştırma
vb. beşeri kapasitenin gelişmesine yönelik faaliyetleri
destekler.

2.3.9. Ekipman ve Sistem Destek Projeleri
Yeryüzü Doktorları; hastane, sağlık merkezi, laboratuvar
gibi sağlık ünite ve birimlerinin sevk, kurulum ve idare
süreçlerine yönelik projeler geliştirerek ihtiyaç olan
bölgelerde sağlık sistemlerinin ve yürütülen hizmetlerin
iyileştirilmesine dair uzun vadeli ve kalıcı çalışmalar
yürütür.

2.3.7. Psikososyal Destek Projeleri
Yeryüzü Doktorları; travma, afet ve kriz durumlarında
psikososyal destek amaçlı tarama ve incelemeler yaparak
bölge halkına ve odak gruplara yönelik bilgilendirici
ve destekleyici çalışmalar yürütür. Yerel ruh sağlığı
sisteminin mevcut durumunu tespit ederek toplumsal
ihtiyaçlara yönelik psikososyal destek projeleri geliştirir,
bu projelerde görev alacak ruh sağlığı gönüllülerine
yönelik eğitim ve çalışmalar düzenler. Sahada görev alan
sivil toplum çalışanları ve gönüllü sağlık ekiplerine yönelik
psikososyal yardım sağlar.
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2.4.
ULUSAL VE
ULUSLARARASI
İŞ BİRLİKLERİ

Yeryüzü Doktorları projelerini; Dünya
Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF),
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş
Milletler İnsani Yardım Koordinasyon
Ofisi (UN OCHA) vb. uluslararası
kuruluşlarla koordinasyon içerisinde
ve yerel partnerlerle iş birliği yaparak
gerçekleştirir.

Yeryüzü Doktorları projelerini yürütürken
ulusal aktörlerden T.C. Sağlık Bakanlığı,
TİKA, AFAD ve Türk Kızılayı ile
koordinasyon ve iş birlikleri yapmakta;
ulusal STK’lar ile proje bazlı faaliyetler
yürütmektedir. Proje yürüttüğü ülkelerde
ise yerel sağlık otoriteleri, yerel/uluslararası
STK’lar ve üniversiteler ile proje bazlı
partnerlikler yapmaktadır.

16
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3.
ANA

HİZMET
ALANLARI
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Tablo 3.1. Marmara Ege Mülteci Sağlığı Projesi (MEMP) 2017 Yılı Çıktı Tablosu

3.1.
KRİZ,
ACİL DURUM
PROJELERİ

Muayene Sayısı

Psikososyal Destek Seansı

Sultangazi Sağlık Merkezi
İzmir Sağlık Merkezi

32.434
10.383

4.326
4.533

TOPLAM

42.817

8.859

Fatih Kliniği Projesi

3.1.1. Suriye Krizi

Marmara Ege Mülteci Sağlığı Projesi (MEMP)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin
(UNCHR) verilerine göre, Suriye’de 6.3 milyon iç mülteci
bulunmaktadır. 2011 yılının mart ayında başlayan iç
savaş sebebiyle sağlık hizmeti altyapısının büyük zarar
gördüğü ülkede, göçe mecbur kalan halk temel sağlık
hizmetlerinden yoksun durumdadır.

Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü
(ECHO) tarafından sağlanan fon desteği kapsamında;
Dünya Doktorları (MDM) iş birliği ile İzmir ve İstanbul
illerindeki mültecilere birinci basamak sağlık hizmeti ve
psikososyal destek hizmeti verilmiştir.

Yeryüzü Doktorları; krizin ilk gününden beri, bağışçı ve
gönüllülerinin desteği ile bu krizden etkilenen insanlara
sağlık hizmeti götürmektedir.
Bu kapsamda ilk olarak, Suriye-Lübnan sınırında
Wadi Khaled bölgesinde bir Triaj Merkezi oluşturulmuştur.
Lübnan’da Suriyeli mültecilere ücretsiz hizmet veren
Darül Shifa Hastanesi’nde kan bankası ve laboratuvar
kurulmuştur. Krizin etkilerinin Türkiye sınırlarına
yansımasıyla birlikte; Suriye içerisine yönelik cerrahi
çanta, ilk yardım çantaları, ilaç, ekipman, su arıtma tableti
ve hijyen kiti yardımları sağlanmış; Suriye içerisinde
Yamadı bölgesinde bir hastaneye ekipman ve işletme
desteği sunulmuş; Azez bölgesinde klinik hizmeti
gerçekleştirilmiştir. Türkiye’deki mültecilere yönelik olarak
da Yayladağı’nda bir sağlık istasyonu kurulmuş; Suruç’ta
acil ve mobil sağlık hizmetleri sunulmuş; Şırnak, Batman,
Diyarbakır, İzmir ve İstanbul’da birinci basamak sağlık ve
psikolojik destek hizmetleri gerçekleştirilmiştir.

Biri İstanbul’un Sultangazi ilçesinde 2016 yılının mart
ayında, diğeri İzmir’in Konak ilçesinde 2016 yılının şubat
ayında açılan klinikler ve yine İzmir’de hizmet veren mobil
sağlık ekipleriyle mültecilere muayene, hemşirelik, gebe
izlemleri, aile planlaması, aşılama, psikososyal destek ve
ilaç temini hizmetleri sağlanmıştır.

Yeryüzü Doktorları, AB IcSP (Instrument contributing to
Stability and Peace) tarafından sağlanan hibe desteği
ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ortaklığı ile Bezmiâlem
Üniversitesi Hastanesi Fatih Kliniği’nde Suriyelilere sağlık
hizmeti vermek üzere bir proje başlatmıştır.
Proje kapsamında; dâhiliye, jinekoloji, pediatri, aile
hekimliği ve genel cerrahi branşlarında ücretsiz muayene
ve laboratuvar hizmeti vermek ve ilaç sağlamak üzere
Fatih Kliniği’nin 9 odası ve laboratuvarı;
hafta içi 17.30-21.30, cumartesi günleri ise

14.30-18.30 saatleri arasında Yeryüzü Doktorları tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Klinikte Suriyeli mültecilere
yönelik birincil sağlık hizmetinin yanı sıra psikolojik destek
hizmeti de verilmiştir.
Proje ile hem akşam ve hafta sonları atıl durumda olan
tesis kullanılarak hizmet kapasitesinde artış sağlanmış
hem de Suriyeli kadro sayesinde dil bariyeri önemli
derecede aşılmıştır.

Tablo 3.2. Fatih Kliniği Projesi 2017 Yılı Çıktı Tablosu

Sağlanan Hizmetler
Muayene
Psikososyal Destek Seansı
X-Ray Taraması
Laboratuvar Testi

Faydalanıcı Sayısı
26.335
183
2.100
31.061

2017 yılında gerçekleştirdiğimiz Suriye projeleri
şu şekildedir.
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3.1.2. Orta Afrika Krizi - Çad-Sido Mülteci
Sağlığı Merkezi
Birleşmiş Milletler verilerine göre; 2013 yılının sonlarına
doğru başlayan Orta Afrika krizi nedeniyle Çad’a göç
eden 100 bin mülteci, ülkenin güneydoğusunda kurulan
kamplarda barınmaya başlamıştır.
Bu proje kapsamında ilk olarak 2014 yılında Doyaba
mülteci kampında sağlık hizmeti vermeye başlayan Yeryüzü
Doktorları, 2016 yılında Çad’ın Maro bölgesinde bulunan ve
50 bin mülteci barındıran Sido mülteci kampında yeni bir
sağlık merkezi açmıştır. Bu merkez, Sido mülteci kampında
yaşayanlara ve bölge halkına ücretsiz sağlık hizmeti veren
tek yerdir.

Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezleri Projesi
Suriyeli sağlık çalışanlarının Türkiye sağlık sistemine
entegre ederek mültecilere sunulan sağlık hizmetlerinin
desteklenmesini amaçlayan Göçmen Sağlığı Eğitim
Merkezleri Projesi, 2017 yılının ocak ayında T.C. Sağlık
Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü paydaşlığında
başlatılmıştır. Bu proje kapsamında; İstanbul, Gaziantep ve
Şanlıurfa’daki göçmen sağlığı eğitim merkezlerinde vaka
yönetimi, tercümanlık desteği, koruyucu sağlık eğitimleri
ve psikososyal destek hizmetleri sunulmaktadır.

Tablo 3.4. Orta Afrika Krizi - Çad-Sido Mülteci Sağlığı Merkezi Proje Çıktı Tablosu

Tablo 3.3. Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezleri Projesi 2017 Yılı Çıktı Tablosu

Psikososyal Destek Seansı
İstanbul Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi
Gaziantep Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi
Şanlıurfa Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezi
TOPLAM

Birinci basamak sağlık hizmeti, sıtma tedavisi ve ilaç desteği
sunulan bu klinikte; 2017 yılında toplam 7.017 muayene
hizmeti verilmiş ve 2.636 sıtma vakası tedavi edilmiştir.

3.732
294
193
4.219

Klinik Adı
Bangui Şifa Mülteci Sağlığı Merkezi
Çad Doyaba Mülteci Sağlığı Merkezi
Çad Sido Mülteci Sağlığı Merkezi

Yıl

Muayene

2014
2014
2015-2017

9.271
6.349
14.887

Suriye Soran Anne ve Çocuk Sağlığı Kliniği Projesi
Yedinci yılına giren iç savaş sebebi ile sağlık hizmeti
altyapısının büyük zarar gördüğü Suriye’de, iç göçe
mecbur kalan yerel halka temel sağlık hizmetleri
yeterince sağlanamamaktadır. Suriye içerisinde güvenli
hale gelen bölgelerde ise nüfus iç göçler ile sürekli
artmaktadır. Yeryüzü Doktorları, bu bölgelerden biri olan
nüfusu 130 bine yaklaşmış Azez ilinin Soran ilçesinde
doğum ve birinci basamak sağlık hizmeti sunulacak bir
klinik açmıştır.
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3.2.
TEDAVİ
EDİCİ
SAĞLIK
PROJELERİ
Tablo 3.5. Gönüllü Sağlık Ekipleri (GSE) 2017 Yılı Proje Çıktı Tablosu
3.2.1. Gönüllü Sağlık Ekipleri (GSE)
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 3.5 milyar
insan temel sağlık hizmetlerine ulaşmakta güçlük
çekmektedir. Bu istatistiğin altında, sağlık tesislerinin
ve bu tesislerdeki sağlık personeli sayısının yetersizliği
yatmaktadır. Yine Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre,
Afrika’da her 10 bin kişiye 2 doktor ve 3 hemşire/ebe
düşmektedir. Bununla birlikte; düşük ve orta gelir
düzeyindeki 13 ülkede, 1 milyon nüfusa ortalama 1 hastane
bile düşmemektedir. Bu verilerden anlaşılacağı üzere;
en temel insan haklarından biri olan sağlık hizmetine
erişim, bu gibi bölgelerde yaşayan insanlar için en büyük
problemlerden biridir.

Yeryüzü Doktorları; yerel imkânlar ile tedavi edilemeyen
hastalara yönelik genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji,
üroloji, kulak burun boğaz, plastik cerrahi, oftalmoloji,
dahiliye, jinekoloji, pediatri, kardiyoloji, odyoloji vb.
pek çok sağlık branşında gönüllü sağlık ekipleri
organizasyonları gerçekleştirmektedir.
2017 yılında; 8 farklı ülkeye gönderilen 11 Gönüllü Sağlık
Ekibi (GSE) ile 49 gönüllü, toplamda 92 gün sahada
çalışmış ve 4.390 muayene ile 420 ameliyat yapmıştır. Bu
çalışmalar sırasında 15 farklı partner kurum ile çalışılmıştır.
Toplam 666.543 TL girdiyle birlikte 11 GSE’de sunulan
hizmetler ve faaliyetler sayesinde 954.704 TL değer
üretilmiştir. Bu bütçenin %64’ü Yeryüzü Doktorları, %27,7
fonlayıcı kurumlar ve %8,3’ü yerel partnerler tarafından
karşılanmıştır.

Ülke

Branş

Tarih

Sudan

Plastik Cerrahi

17-26 Şubat

Azerbaycan

Eğitim GSE

9-15 Nisan

Uganda

Genel Cerrahi, Jinekoloji

13-21 Mayıs

Muayene Sayısı

Eğitim Verilen Kişi

105

105

-

Karadağ

Sünnet GSE

28-31 Temmuz

Nijer

Aile Hekimliği

Çad

Aile Hekimliği

Afganistan

Aile Hekimliği, Pediatri

31 Ağustos-8 Eylül

Afganistan

Üroloji, Jinekoloji

23-30 Eylül

Afganistan

Eğitim GSE

7-14 Ekim

22

Çeçenistan

Göz

29 Ekim-4 Kasım

Çad

Dahiliye, Pediatri

4-13 Aralık

-

-

38

26

75

3

164

-

-

28 Ağustos-5 Eylül

-

856

-

26 Ağustos-6 Eylül

-

310

38

-

1.683

-

36

182

-

-

14

67

571

-

-

608

-

420

4.390

55

TOPLAM
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Ameliyat Sayısı
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3.2.2. Göz Hastalıkları Tedavisi Programı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünyada
285 milyon görme bozukluğu yaşayan insan
bulunmaktadır. Yüzde 80’i önlenebilir veya tedavi
edilebilir görme bozukluklarının uygun yöntemlerle
tedavi edilememesi sebebiyle her yıl binlerce insan
görme yetisini kaybetmektedir. Bu vakaların %51’i, tedavi
edilebilecek katarakt vakaları sonucu oluşmaktadır.
Yeryüzü Doktorları; 2006 yılından beri Türkiye’den ve
dünyadan gönüllü doktorlar ve bağışçıların desteğiyle
Nijer, Kenya, Lübnan, Somali, Yemen, Moritanya,
Tanzanya, Kongo DC, Sudan, Afganistan, Çeçenistan,
Pakistan ve Uganda’da göz kampları

gerçekleştirmektedir. Program kapsamında sunulan
tedavi hizmetlerinin yanı sıra cerrahi göz üniteleri
kurulumu ve yerel sağlık personelinin eğitimi gibi
faaliyetler ile yerel sağlık kapasitesi de
güçlendirilmektedir.
2017 yılında Afganistan, Çeçenistan, Pakistan,
Somali ve Sudan’da düzenlenen medikal kamplar ile
4.403 ameliyat, 29.816 muayene ve 12.196 adet
gözlük dağıtımı gerçekleştirmiştir.

Tablo 3.6. Göz Hastalıkları Tedavisi Programı 2017 Yılı Çıktı Tablosu

Ülke
Afganistan
Çeçenistan
Pakistan
Somali
Sudan
Toplam

Ameliyat Sayısı

Muayene Sayısı

Gözlük Dağıtımı

500
67
1.087
2.215
534
4.403

5.627
571
4.927
16.626
2.065
29.816

694
2.314
8.338
850
12.196
3.2.3. Gazze Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı
Gazze Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı,
2014 Gazze krizi sonrasında fizik tedavi ve
rehabilitasyona ihtiyaç duyan insan sayısının artması ve
bu konudaki altyapı eksikliği nedeni ile başlatılmıştır.
Bu program kapsamında, 2014 yılında Kuzey Gazze
bölgesi ve Gazze şehrinde sınırlı imkanlar ile hizmet
veren iki fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine
ekipman ve işletme desteği sağlanmıştır. 2015 yılında ise
Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yeni bir
fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulmuştur.

2017 yılında, Gazze şeridindeki şehirlerde (Refah,
Han Yunus, Orta Bölge, Gazze Şehri, Kuzey Gazze)
hizmet veren 5 mobil ekip ve Han Yunus Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Kliniği ile 12.711 fizik tedavi/rehabilitasyon
ve 1.036 psikososyal destek seansı gerçekleştirilmiştir.

Tablo 3.7. Gazze Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı 2017 Yılı Çıktı Tablosu

Fizik Tedavi/
Rehabilitasyon Seansı

Taburcu Edilen
Hasta Sayısı

Psikolojik
Destek Seansı

Han Yunus Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Kliniği

10.182
2.529

226
143

1.036
-

TOPLAM

12.711

369

1.036

Mobil Sağlık Ekipleri
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3.3.2. Suriye Doğu Guta Beslenme Sağlığı Programı
Beş yıldır kuşatma altında olan ve 450 binden fazla
insanın yaşadığı Şam’ın Guta bölgesinde, kadın ve
çocuklarda beslenme bozukluğu en büyük sağlık
problemlerinden biridir. Proje kapsamında beslenme
sağlığı takibi hizmeti süresince doktor kontrolleri ile yaş
aralıklarına göre; Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği
kurallar ve standartlara göre boy, kol, kilo ölçümleri
yapılmakta ve aylık gıda paketleri temini düzenli olarak
sağlanmaktadır.

3.3.
BESLENME
SAĞLIĞI
PROJELERİ

2017 yılında; 1.000’i 0-2 yaş arası, 1.000’i 2-5 yaş arası ve
500’ü emziren anneler olmak üzere aylık 2.500 kişiye
beslenme sağlığı hizmeti sunulmuş olup toplamda
7.000 kişi desteklenmiştir.

3.3.3. Gıda Yardımları
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO)
istatistiklerine göre, dünyada 815 milyon açlık çeken
insan bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
raporuna göre ise dünyadaki hastalık yükünün
%10’unu beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunları
oluşturmaktadır. Açlık ve yetersiz beslenme açısından en
yüksek risk altında olan grup ise anneler ve çocuklardır.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
verilerine göre, 155 milyon çocukta yetersiz beslenme
kaynaklı büyüme geriliği görülmekte ve bu nedenle,
her yıl 1.5 milyon çocuk hayatını kaybetmektedir.
Beslenme sağlığı projeleri kapsamında Yeryüzü
Doktorları; kuraklık, yoksulluk, iç karışıklıklar ve benzeri
sebeplerle açlık problemlerinin sıkça yaşandığı
bölgelerde beslenme sağlığı merkezleri kurmakta
ve/veya mevcut merkezleri desteklemektedir.
Bu merkezlerde; beslenme bozuklukları görülen yetişkin
ve çocuklara, UNICEF ve Dünya Gıda Programı (WFP)
iş birlikleri ile terapötik besin takviyeleri sağlayarak
ortalama 3-6 ay süren beslenme programları düzenlemektedir.
Terapötik besin takviyesi sağlanamayan şartlarda ise
kumanya, kurban eti vb. normal besinler ile beslenme
desteği sağlanmaktadır.

3.3.1. Yemen Beslenme Sağlığı Merkezleri
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin
(UN OCHA) verilerine göre; 29.3 milyon nüfuslu
Yemen’de iç savaş nedeniyle yaklaşık 22.2 milyon kişi
insani yardıma, 17.8 milyon kişi ise gıda yardımına muhtaç
durumdadır.
Yeryüzü Doktorları; 2016 yılında Yemen’in Aden şehrinin,
Al-Mimdara, Al-Bassten, Al-Mulla ve Al-Shab bölgelerinde
olmak üzere 4 farklı bölgede açmış olduğu beslenme
sağlığı merkezlerinde, 2017 yılında toplamda
7.945 muayene ve 1.426 beslenme tedavisi
gerçekleştirmiştir.

2017 yılı gıda yardımları kapsamında 3 ülkede 1.500 gıda paketi yaklaşık 9.500 kişiye ulaştırılmıştır.
Tablo 3.9. Gıda Yardımları 2017 Yılı Proje Çıktı Tablosu

Afganistan
Nijer
Yemen
TOPLAM

Paket Sayısı

Faydalanıcı Sayısı

400
600
500

2.400
3.600
3.500

1.500

9.500

Tablo 3.8. Beslenme Sağlığı Projeleri 2017 Yılı Çıktı Tablosu

2016

2017

Beslenme Tedavisi

3.870

1.426

Muayene Edilen Kişi

17.030

7.945
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3.3.4. Kurban Organizasyonları
2017 yılı kurban organizasyonları kapsamında; 7 ülkede
14.693 hisse kurban kesilmiş olup yaklaşık 587.720 kişiye
ulaştırılmıştır.

Tablo 3.10. Kurban Organizasyonları 2017 Yılı Çıktı Tablosu

Ülke

Hisse Adedi

Afganistan
Çad
Kenya

714
1.673
2.072

Nijer

7.280

Somali
Uganda
Yemen

2.254
350
350

TOPLAM

14.693

3.4.
KORUYUCU
SAĞLIK
DESTEK
PROJELERİ
3.4.1. Temiz Suya Erişim Projeleri
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, 2 milyar
insan içme suyu olarak kirli suları kullanmak zorunda
kalmaktadır. Aynı rapora göre, kirli suların kullanımı
ve sanitasyon yetersizliği sebebi ile ortaya çıkan ishal
hastalığı sonucu her yıl 502 bin ölüm gerçekleşmektedir.
2025 yılına gelindiğinde, dünya nüfusunun yarısının suya
erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde yaşayacağı tahmin
edilmektedir.

30

Yeryüzü Doktorları tarafından 2017 yılında; sanitasyon
kaynaklı bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek
amacıyla kuraklığın yaşandığı ve altyapının yetersiz
olduğu bölgelerde su kuyuları açarak ve temiz su
erişimine yönelik altyapıları iyileştirerek Afganistan, Çad
ve Somali’de 60 kuyu açmış olup 55.714 kişinin temiz
suya erişimini sağlanmıştır. Bununla birlikte, Yemen’de
672 bin adet su arıtma tableti dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
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3.6.
İLAÇ, SARF
VE HİJYEN
MALZEMESİ
YARDIMI
PROJELERİ

3.5.
SAĞLIK
EĞİTİMİ
PROJELERİ

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre,
Sahra Altı Afrika’nın 47 ülkesinde 168 tıp fakültesi vardır.
Bu ülkelerin 11’inde hiç tıp fakültesi bulunmamakta,
24’ünde ise sadece bir tıp fakültesi bulunmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gerekli girişimler yapılmadığı
takdirde, 2030 yılına gelindiğinde sağlık çalışanı açığının
dünya genelinde 18 milyona ulaşacağını öngörmektedir.
Yeryüzü Doktorları; proje ve programlar yürüttüğü
ülkelerde sağlık çalışanı kapasitesinin artırılması amacıyla
ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim,
sertifika ve uzmanlık programlarını desteklemekte;
bilimsel kongreler düzenleyerek bilimsel araştırma ve
etkinliklere katkı sağlamaktadır.
3.5.1. Somali Tıpta Uzmanlık Programı
2013 yılında Somali Benadir Üniversitesi iş birliği ile
Somali Tıpta Uzmanlık Programı başlatılmıştır.
Bu programa kabul edilen öğrenciler, 3 yıl boyunca yılda
2 ay Türkiye’de gözlem programına katılmaktadırlar.
Genel cerrahi, iç hastalıkları, jinekoloji ve pediatri
branşlarında 79 uzman doktor adayının

kayıtlı olduğu programda; bugüne kadar 49 öğrenci
Türkiye’de gözlem programına katılmış; 2016 yılında
genel cerrahi branşında 9, 2017 yılında genel cerrahi ve
iç hastalıkları branşlarından 5 olmak üzere toplamda
14 öğrenci mezun olmuştur.
3.5.2. Azerbaycan Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım
Eğitimleri (ÇİYAD)
Azerbaycan’da; çocuklarda yaşamı tehdit eden
acil/travma durumlarında temel/ileri yaşam desteği,
bakım ve takip kalitesi ve diğer acil tedavi yaklaşımlarına
yönelik eğitim ihtiyacı nedeni ile Yeryüzü Doktorları;
Azerbaycan Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Acil Tıp ve
Yoğun Bakım Derneği ortaklığında ve TİKA desteğiyle
uygulamalı bir eğitim programı geliştirmiş ve
düzenlemiştir.
Program kapsamında, Şabran ve Quba şehirlerinde iki
merkezde toplam 38 kişiye eğitim verilmiştir. Bununla
birlikte 4 Azerbaycanlı doktor da eğitici eğitimini almak
üzere Türkiye’ye getirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, az gelişmiş
ülkelerde sağlık harcamalarının %67’sini ilaç harcamaları
oluşturmaktadır. Bu ülkelerin çoğunda en basit tedavi
amaçlı ilaçlar tedarik edilememekte, tedarik edilse bile
sahte olma riski taşımaktadır. Az gelişmiş ülkelerdeki
her 10 ilaçtan birinin sahte ya da düşük kalitede olduğu
belirtilmektedir. Bununla birlikte; hastalık yükünün çoğunu
bulaşıcı hastalıkların oluşturduğu bölgelerde ilaç ve sarf
malzemeleri yardımları ile birlikte hijyen malzemelerinin
sağlanması, sağlık hizmetlerinin etkinliği için
önemli/tamamlayıcı rol oynamaktadır.

2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilaç ve medikal
malzeme desteğinin değeri toplam 4.074.721,72 TL’dir.

3.6.1. İlaç ve Medikal Malzeme Destekleri
Yeryüzü Doktorları, az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelere ihtiyaçları doğrultusunda ilaç ve medikal
malzeme yardımı yapmaktadır. Ayni olarak bağışlanan
veya nakdi bağışlarla satın alınan ilaç ve medikal
malzemeler; acil durumlar başta olmak üzere açılan
hastane, klinik ile anne çocuk ve beslenme sağlığı
merkezlerine gönderilmektedir.

Tablo 3.11. İlaç ve Medikal Malzeme Destekleri 2017 Yılı Proje Çıktı Tablosu

Proje

Toplam İlaç ve Medikal Malzeme Yardımı (TL)

Afganistan, Azerbaycan, Çeçenistan, Çad, Karadağ, Nijer, Sudan, Uganda1
2

Afganistan, Pakistan, Somali, Sudan
Çad
Suriye
Türkiye3

183.899
891.069,29
177.983,19
1.098.049,16
1.568.818,76

1

GSE projeleri kapsamında
Göz Sağlığı projeleri kapsamında
3
Türkiye’deki Suriyeli mültecilere yönelik projeler kapsamında

2
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3.6.2. Hijyen Kiti Dağıtımları
2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen üç operasyon ile toplamda 8.772 adet hijyen kiti dağıtılmış ve 53.592 kişiye ulaşılmıştır.
Tablo 3.12. Hijyen Kiti Dağıtımları 2017 Yılı Proje Çıktı Tablosu

Dağıtılan Bölge

Hijyen Kiti Sayısı

Faydalanıcı Sayısı

Bangladeş

5.000

30.000

Suriye

2.042

12.552

Suriye

1.400

8.400

Yemen

330

2.640

8.772

53.592

(Cox’s Bazaar)

(İdlib, Maaret, Tamsrin ve Bennish)
(Dair Hassan, Darkoush ve Aycha)
(Aden ve Taiz)

TOPLAM

3.7.
EKİPMAN VE
SİSTEM
DESTEK
PROJELERİ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre; düşük ve
orta gelir düzeyindeki 13 ülkede, 1 milyon nüfusa ortalama
1 bölge hastanesi düşmektedir. Bunun gibi ülkelerdeki
sağlık merkezleri ve hastanelerin içerisinde bulunan
mevcut servisler; çoğu zaman, tıbbi cihazların eskimesi
veya hiç bulunmaması gibi sebeplerle yeterli seviyede
hizmet verememektedir. Örneğin; Afrika’da 1 milyon
kişiye 0.31 bilgisayarlı tomografi (CT) cihazı, 0.21 pozitron
emisyon tomografisi (PET) cihazı ve 0.42 manyetik
rezonans görüntüleme (MRI) cihazı düşmektedir.
Hastalara doğru teşhis konulabilmesi ve doğru
tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi için gerekli
tıbbi cihazların bu merkezlere sağlanması ve gerekli
eğitimlerin verilmesi, hem bu ülkelerdeki sağlık sisteminin
desteklenmesi hem de bu sağlık merkezlerindeki
hizmetlerin devamlılığı için büyük önem arz etmektedir.
Yeryüzü Doktorları; Ekipman ve sistem destek projeleri
kapsamında, kriz ve acil durumlar başta olmak üzere
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ihtiyaç olan ülke/bölgelerde ekipman ve sistem desteği
sunulması ile koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin
desteklenmesini amaçlamaktadır.
3.7.1. Uganda İslam Üniversitesi Gombe Bölge
Hastanesi Medikal Ekipman Desteği
Gombe Bölge Hastanesi yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı
bir havzanın sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla 1969 yılında kurulmuştur. Hastanede; temel
sıhhi altyapısının yetersizliği, mevcut tıbbi ekipmanların
eksikliği ya da işlevselliğini kaybetmesi, sterilizasyon
problemleri gibi sebeplerle hastalar tedavi edilememekte
ya da enfeksiyon riski ile karşı karşıya kalmaktadır.
Yeryüzü Doktorları tarafından 2017 yılında, Uganda İslam
Üniversitesi ve Gombe Bölge Hastanesi’nde verilen
sağlık hizmetlerinin desteklenmesi ve ekipman/sistem
altyapısının iyileştirilmesi amacıyla ekipman ve sistem
desteği sağlanmıştır.
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4.
İLETİŞİM
ÇALIŞMALARI
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4.1.
KAMPANYALAR

“Açlıktan Ölüyorum… Gerçekten!” Kampanyası

“Zekat ve Fitreleriniz Yeryüzüne İlaç Olsun”
Kampanyası

“Kurban Olsun, Sağlık Olsun” Kampanyası

“Hayat Kurtarınca Güzel” Kampanyası

“Gözlerini Aç!” Kampanyası
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Tablo 4.1. Kampanya Gelirleri
Suriye Krizi

Kampanya

Kampanya Geliri (TL)

“Gözlerini Aç!” Kampanyası

1.726.660

“Açlıktan Ölüyorum… Gerçekten!” Kampanyası

1.689.765

“Zekat ve Fitreleriniz Yeryüzüne İlaç Olsun” Kampanyası

1.736.075

“Kurban Olsun, Sağlık Olsun” Kampanyası

6.205.590

“Hayat Kurtarınca Güzel” Kampanyası

38.076

İdlib Krizi

60.525

Yemen Krizi

83.161

Arakan Krizi

156.031

TOPLAM

11.695.883

Yemen Krizi

Arakan Krizi
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4.2.
BASIN,
YAYIN VE
HALKLA
İLİŞKİLER

25 Mayıs-1 Haziran 2017 | “Dünyanın İyiliği” fotoğraf
sergisi açıldı

16 Haziran 2017 | Yeryüzü Doktorları ailesi iftar
yemeğinde bir araya geldi

Yeryüzü Doktorları; Somali, Nijer, Yemen gibi kuraklık,
yoksulluk ve iç karışıklıklar sebebiyle açlık tehlikesi
ile karşı karşıya kalan bölgelerde başlattığı beslenme
kampanyasına ilişkin karelerin yer aldığı “Dünyanın
İyiliği” adlı fotoğraf sergisini, 25 Mayıs-1 Haziran tarihleri
arasında İstanbul ve Bursa’da halkın beğenisine sundu.

Yeryüzü Doktorları; Türkiye’de çeşitli üniversitelerde
bulunan genç gönüllüleri, çalışanları ve yönetiminin
katılımı ile teknede düzenlediği iftar yemeğinde bir araya
geldi. Gönüllülük üzerine konuşmaların yer aldığı iftar
yemeğine birçok üniversiteden Genç Yeryüzü Doktoru
katılım gösterdi.

26 Mayıs 2017 | Beslenme kampanyası, Afrika ve Orta
Doğu’ya umut olacak

20-21 Temmuz 2017 | Yeryüzü Doktorları 17 yıldır
Afrika’nın yanında

Yeryüzü Doktorları, Somali ve Yemen gibi kuraklık,
yoksulluk ve iç karışıklıklar sebebiyle açlık tehlikesi
ile karşı karşıya kalan bölgelerdeki sıkıntıya kayıtsız
kalmayarak beslenme sağlığı kampanyası başlattı.
Bu bölgelerde 2012’den beri açtığı beslenme sağlığı
merkezlerinde ücretsiz muayeneler yapan, ağır beslenme
bozukluğu tespit edilen anne ve çocuklar için özel
beslenme programları düzenleyen Yeryüzü Doktorları;
2017’de 2 Beslenme Sağlığı Merkezi daha açmayı
hedefliyor.

Yeryüzü Doktorları, Afrika’nın sağlık sorunlarının çözüm
yollarına odaklanmış akademik, sosyal ve kültürel
ilişkiler geliştirme temelli bir etkinlik olan Health in Africa
kongresinde yerini aldı. 17 yılda 50’ye yakın ülkede
faaliyet yürüten Yeryüzü Doktorları, 20-21 Temmuz’da
WOW Convention Center’da yapılan kongrede
deneyimlerini dinleyicilere aktardı.

26 Ocak 2017 | Yeryüzü Doktorları 2017 yılında 4 bin
ücretsiz katarakt ameliyatı yapacak

26-27 Nisan | Yeryüzü Doktorları İVEK Kongresi’nde
yerini aldı

1-7 Haziran 2017 | Yeryüzü Doktorları, Açlıkla Mücadele
Haftası’nı beslenme kampanyasıyla destekliyor

Yeryüzü Doktorları, maddi ve teknik yetersizlikler
nedeniyle tedavi olamayan dünyadaki 100 milyon
katarakt hastasının yeniden ışığa kavuşması için
‘Gözlerini Aç’ adıyla başlattığı kampanya ile halk arasında
farkındalık oluşturmayı ve binlerce katarakt hastasını
tedavi etmeyi amaçlıyor. Dünyanın 40’tan fazla ülkesinde
insani yardım çalışmalarında bulunan Yeryüzü Doktorları,
on yıldır göz sağlığına yönelik projeler gerçekleştiriyor.

Eczacılar, öğrenciler, akademisyenler ve ilaç sektörü
temsilcileri ile kamu kurumlarının her kademedeki
temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan İVEK
Kongresi’nde Yeryüzü Doktorları da açtığı stant ile
faaliyetlerini fuara gelen ziyaretçilerine aktardı.

Her yıl 1-7 Haziran günleri arasında gündeme gelen
Açlıkla Mücadele Haftası, tüm dünyada son 70 yılın
en büyük insani kriziyle karşı karşıya olunduğu gerçeğini
bir kez daha gözler önüne serdi. Yeryüzü Doktorları;
Somali, Nijer, Yemen gibi kuraklık, yoksulluk ve
iç karışıklıklar sebebiyle açlık tehlikesi yaşayan
bölgelerde başlattığı beslenme kampanyası ile
Açlıkla Mücadele Haftası’nı destekledi.

7 Şubat 2017 | Genç Yeryüzü Doktorları miniklere göz
sağlığı eğitimleri verdi
Farklı meslek gruplarından 15 bine yakın gönüllüsü ile
17 yıldır iyilik ve sağlık yolunda projeler üreten Yeryüzü
Doktorları’nın üniversite öğrencisi gönüllülerinden oluşan
Genç Yeryüzü Doktorları, 14 ildeki 16 farklı köy okulunda
minikleri ziyaret ederek göz sağlığı eğitimleri düzenledi.
27 Şubat 2017 | Yemen’deki insani kriz her geçen gün
artıyor
Son iki yıldır savaş nedeniyle zor günlerden geçen
Yemen halkı, gıda yetersizliği ve sağlık sorunları
nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. Yemen’de,
2.1 milyonu çocuk 4 milyondan fazla insan akut beslenme
yetersizliği yaşıyor. Sağlık tesislerinin ise sadece %45’i
hizmet verebiliyor. Ekim 2016’dan beri 274 sağlık tesisi
ya hasar görmüş ya da yok edilmiş durumda. Dünyanın
dört bir yanına yardımlarını ulaştıran Yeryüzü Doktorları,
Yemen’de beslenme sağlığı hizmeti vererek Yemen
halkının yaraları sarmaya devam ediyor.
20-23 Nisan 2017 | Yeryüzü Doktorları, Anne Çocuk
İhtiyaçları Fuarı’na katıldı

4-7 Mayıs 2017 | Yeryüzü Doktorları İstanbul Gençlik
Festivali’nde 300.000 genç ile buluştu
Yenikapı Meydanı Etkinlik Alanı’nda 4-7 Mayıs 2017
tarihleri arasında düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali’nde
spor, sanat, kültür, teknoloji ve daha birçok alanda onlarca
etkinlik düzenlendi. Festivalde katılımcılar arasında
yer alan Yeryüzü Doktorları da gençlerin ilgisini topladı.
6-9 Mayıs 2017 | Yeryüzü Doktorları Kocatepe Gençlik
Fuarı’nda yer aldı
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi
(KAGEM) tarafından 4’üncüsü düzenlenen Kocatepe
Gençlik Fuarı’nda gençler bu yıl, “akıl, ilim, marifet” teması
etrafında bir araya geldi. Yeryüzü Doktorları’nın da
yer aldığı fuarda gençlere insani yardım faaliyetleri
aktarıldı.

14 Haziran 2017 | Yeryüzü Doktorları’ndan Yemen’deki
kolera salgını ile mücadeleye destek
Yemen’deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin
sayısının artması Yeryüzü Doktorları’nı kolera salgınına
karşı harekete geçirdi. Yeryüzü Doktorları, temiz içme
suyu bulunamaması ve atıkların toplanamaması nedeniyle
yaklaşık 3 milyon kişinin koleraya yakalanma riski taşıdığı
Yemen’e; hijyen kiti, su arıtma tableti ve ilaç desteğinde
bulundu.

24-28 Ağustos 2017 | Genç Yeryüzü Doktorları “İyilik
için Gençlik” kampında bir araya geldi
Türkiye’nin çeşitli illerinde öğrenim gören gönüllü
üniversite öğrencileri ile Yeryüzü Doktorları yönetim ve
çalışanlarından oluşan yaklaşık 120 kişilik bir ekip
“İyilik için Gençlik” kampında bir araya geldi. Balıkesir’de
düzenlenen kampta gençlere insani yardım dünyasına
dair tecrübe aktarımı yapıldı, atölye çalışmaları ve sosyal
aktiviteler gerçekleştirildi.
28 Ağustos 2017 | Yeryüzü Doktorları bu bayram da
“Kurban Olsun, Sağlık Olsun” diyor
Yeryüzü Doktorları, kurban organizasyonlarına bu yıl da
devam etti. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık et
tüketimi 120 kiloyu bulurken yoksul ve ekonomik olarak
az gelişmiş ülkelerde bu rakam 20 kilonun da altında
kalabilmektedir. Yeryüzü Doktorları içinde bulunulan
bu duruma kayıtsız kalmamak adına, ülke sınırlarının
çok ötesinde ancak açlık sınırının çok altında olan bu
ülkelerde “Kurban Olsun, Sağlık Olsun” adı ile
kurban organizasyonlarını gerçekleştirdi.

13 Mayıs 2017 | Yeryüzü Doktorları BYV Kariyer
Festivali’ne katıldı
Boğaziçi Yöneticiler Vakfı (BYV) tarafından bu yıl
11’incisi düzenlenen Kariyer Festivali’nde 400 Boğaziçi
Üniversitesi öğrencisi ve mezunu ile ülkemizin önde
gelen 28 kurumu Sabancı Öğretmen Evi’nde bir araya
geldi. Yeryüzü Doktorları faaliyetlerini ve kariyer fırsatlarını
festivalde gençlere aktardı.

Bu yıl Ankara’da, anne ve çocuk sektörünün önde gelen
kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen KIDS 2017 3. Anne
ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı’nda Yeryüzü Doktorları da yerini
alarak stanta gelen ziyaretçilere faaliyetlerini aktardı.
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2-4 Ekim 2017 | Future Medicine etkinliğinde Yeryüzü
Doktorları faaliyetlerini ziyaretçilere aktardı

12 Kasım 2017 | Genç Yeryüzü Doktorları 39. İstanbul
Maratonu’na katılım gösterdi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık ve
Biyomedikal Bilimler Topluluğu tarafından bu sene
2-4 Ekim tarihleri arasında 3’üncüsü gerçekleştirilen;
sağlığın dünü, bugünü ve geleceğini yakından
incelemeyi hedefleyen Future Medicine etkinliğinde
Yeryüzü Doktorları da sağlık alanına odaklanmış
yardımlarını ziyaretçilere aktardı.

İstanbul ve çevre illerdeki toplam 8 üniversitede bulunan
Genç Yeryüzü Doktorları toplulukları, dünyanın dört bir
yanında iyiliğe olan ihtiyaca dikkat çekmek amacıyla
39. İstanbul Maratonu’nda iyilik için koştu.

23 Ekim 2017 | Yeryüzü Doktorları yaşanan patlamanın
ardından acil müdahale için Somali’deydi
14 Ekim Cumartesi günü Somali’de 358 kişinin ölümü ve
yaklaşık bin kişinin yaralanması ile sonuçlanan bombalı
saldırı, Somali tarihinin yakın zamandaki
en ağır saldırılarından biriydi. Ağır yaralıların Türkiye’ye
getirilmesi amacıyla yola çıkan, AFAD ve Sağlık Bakanlığı
koordinasyonu ile organize edilen askeri ambulans
uçağında Yeryüzü Doktorları gönüllüleri de yer aldı.
Somali’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’nden
gelen talep doğrultusunda, Yeryüzü Doktorları’nın
plastik cerrahi ve genel cerrahi alanlarından gönüllü
doktorlarının da katıldığı ekip; patlamadan sonra
hızlı bir şekilde Somali’ye ulaştı ve Somali’de
meydana gelen patlamada yaralıları tedavi etti.
27-29 Ekim 2017 | Yeryüzü Doktorları Greatist İstanbul
Kongresi’nde stant açtı
27-29 Ekim tarihlerinde İstanbul’u dünyanın dental
buluşma noktalarından biri haline getirmek için
Grand Cevahir Kongre Merkezi’nde düzenlenen
Greatist Kongresi’nde Yeryüzü Doktorları da açtığı
stant ile yerini aldı.
30 Ekim 2017 | Yeryüzü Doktorları Doğu Guta için
gönüllü eczacılarıyla bir araya geldi
Besin ve ilaç eksikliği nedeniyle yüzlerce insanın hayatını
kaybettiği Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde
Yeryüzü Doktorları bir yıldır düzenli bir beslenme
programı yürütüyor. Yeryüzü Doktorları, bölgede özellikle
son günlerde yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek ve
bölgeye gıda ve ilaç yardımlarını artırmak amacıyla
gönüllü eczacıları ile bir araya geldi.
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14 Kasım 2017 | Yemen’de kolera salgını ve açlık devam
ediyor
Dünya Sağlık Örgütü’nün bilgilerine göre Yemen’de
kolera salgını halkı tehdit ediyor. Bu yıl içinde sadece
kolera nedeniyle 2.100 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ülkeye gıda, yakıt ve ilaç girişinde kısıtlamalar devam
ediyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Yemen Aden’de
4 farklı bölgede beslenme sağlığı merkezi açan ve
açlıkla mücadele kapsamında tedavi sağlayan
Yeryüzü Doktorları; artan kolera salgınından dolayı
bölgeye hijyen kiti, su arıtma tableti ve
ilaç desteğinde de bulundu.
16 Kasım 2017 | Yeryüzü Doktorları ve Rusya
Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyeti arasında ortak
proje
Yeryüzü Doktorları 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında
Çeçenistan’ın Grozni ve Gudermes bölgesine
Türkiye’den 3 göz hastalıkları uzmanı, iki dâhiliye uzmanı,
bir genel tababet ve bir göz hemşiresinden oluşan
gönüllü sağlık ekibi gönderdi. Çeçenistan sağlık ekibi ile
ortak çalışmalar yürüten Yeryüzü Doktorları gönüllü sağlık
ekibi, 571 muayene ve 67 ameliyat gerçekleştirdi.
29 Kasım-2 Aralık 2017 | İstanbul Health Expo fuarında
Yeryüzü Doktorları da yer aldı
Sağlık sektörüne ve ülkemiz ekonomisine katma değer
sağlamak amacıyla 29 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri
arasında CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenen
İstanbul Health Expo’da ülke sağlık sektörünün
tüm bileşenleri bir araya geldi. Kamu kurumlarının
sağlık yetkililerinin de yer aldığı fuarda Yeryüzü Doktorları,
açtığı stant ile sağlık alanındaki faaliyetlerini fuara
katılım gösteren ziyaretçilere aktardı.

5 Aralık 2017 | Çad’daki Sido mülteci kampına ücretsiz
sağlık hizmeti götüren tek yardım kuruluşu Yeryüzü
Doktorları
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Çad’da
1.9 milyondan fazla insan temel sağlık hizmetlerine
erişimde zorlanmaktadır. Beş yaş altı çocuklarda sıtma
ana ölüm nedeniyken son bir yılda bin kişi hayatını sıtma
hastalığından dolayı kaybetmiştir. Yeryüzü Doktorları,
krizin ilk günlerinden itibaren Çad’a sığınan mültecileri
desteklemiştir. Bugüne kadar 15 bin kişiye sağlık hizmeti
verilmiş olup bu yılın sonuna kadar 5 bin kişiye daha
sağlık hizmeti verilmesi hedeflenmektedir.
Yeryüzü Doktorları, klinik hizmetinin yanı sıra bölgeye
zaman zaman gönüllü sağlık ekiplerini göndererek
yerel imkânların yetersiz kaldığı tedavileri
gerçekleştirmeye de çalışmaktadır.

25 Aralık 2017 | Yeryüzü Doktorları “Hayat Kurtarınca
Güzel” kampanyasını başlattı
Sağlık hizmetine erişemeyen ihtiyaç sahiplerine ulaşarak
hayata tutunmalarını sağlamak için bugüne kadar
40’tan fazla ülkede yüzlerce proje gerçekleştiren
Yeryüzü Doktorları; her geçen gün acı haberler aldığımız
Doğu Guta, Somali, Yemen gibi coğrafyalarda daha fazla
hayata dokunmak amacıyla “Hayat Kurtarınca Güzel”
kampanyasını başlattı.

9-10 Aralık 2017 | Yeryüzü Doktorları İDSB’nin
düzenlediği STK Fuarı’na katıldı
İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) tarafından
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın (TGTV) iş birliğinde,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen
ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren
“Uluslararası STK Fuarı” 9-10 Aralık 2017 tarihleri arasında
İstanbul Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde
icra edildi. Açtığı stant ile fuarda yerini alan
Yeryüzü Doktorları da faaliyetlerini tanıtan Türkçe,
Arapça ve İngilizce olarak hazırlanmış broşür, kitapçık vs.
dokümanların yanında; görsel ve işitsel araçlardan oluşan
medyaları da gerek katılımcı diğer kuruluşlar gerekse
fuar ziyaretçileriyle paylaştı. Ayrıca fuar kapsamında
gerçekleşen paneller arasında genel müdür Ali Doğan’ın
“Sivil Toplumda Kaynak Geliştirme” isimli sunumu da
yer aldı.
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4.3. SOSYAL MEDYA

4.3.2. Instagram Popüler Paylaşımlar

4.3.1. Facebook Popüler Paylaşımlar
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4.3.3. Twitter Popüler Paylaşımlar
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Yeryüzü Doktorları

