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“Hayat Kurtarınca Güzel” Fotoğraf Sergisi
Yeryüzü Doktorları Somali, Doğu Guta, Yemen gibi kuraklık, yoksulluk ve iç
karışıklıkların yaşandığı coğrafyalarda daha fazla hayata dokunmak için başlattığı
“Hayat Kurtarınca Güzel” kampanyasına ilişkin karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi 22
Ocak – 19 Şubat tarihleri arasında İstanbullular ile buluşturuyor.
Yemen’de, Somali’de, Doğu Guta’da binlerce kişi açlık sınırında yaşıyor. Tedavi edilemeyen
hastalıklar sebebiyle ölümler yaşanıyor. Her gün binlerce kişinin Arakan’dan göç ettiği
Bangladeş’teki mülteci kamplarında ise hijyen koşullarının yetersizliği, içme sularının kirli
olması gibi sebeplerle bulaşıcı hastalıklar artıyor. Dünyanın pek çok yerinde benzer
sıkıntıların yaşanmasından dolayı, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliğe ve yaşanan
insani drama dikkat çekmek adına Yeryüzü Doktorları, “Hayat Kurtarınca Güzel” adıyla
başlattığı kampanyasına ilişkin karelerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi gerçekleştiriyor. 22
Ocak tarihinde İstanbul’da Ünalan istasyonunda başlayan; Yenikapı, Metrokent ve
Yamanevler istasyonlarında devam edecek olan “Hayat Kurtarınca Güzel” fotoğraf
sergisinde, Yeryüzü Doktorları’nın yaptığı çalışmaların fotoğraflandığı özel kareler,
İstanbulluların beğenisine sunuluyor.
Serginin doğuş nedenine dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu
Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Yeryüzü Doktorları olarak, çoğunlukla insani krizlerin
yaşandığı bölgelerde çalışmalarda bulunuyor, sağlık hizmetine erişemeyen bireylerin
tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Çok defa şahit olduk ki dünyanın pek çok yerinde insanlar
hayatta kalmanın sınırında yaşıyor. Böyle anlarda kendi hayat standartlarımızın daha çok
farkına varıyoruz. Hayatın daha fazla tüketim, daha lüks koşullar ile değil; paylaşmakla,
iyilikle, birilerinin çok basit bir destekle ayakta kaldığını, hayata tutunduğunu görmekle anlam
kazandığını deneyimliyoruz. Bu sergide, bu şahitliğimizi yeryüzünden karelerle paylaşarak,
iyiliğin gözlerde yaşattığı umuda sizlerin de tanıklık edebilmenizi umuyoruz. ‘Hayat
Kurtarınca Güzel’ adlı fotoğraf sergimize İstanbulluların teşrifinden büyük memnuniyet
duyacağız” dedi.
22-29 Ocak tarihlerinde Ünalan istasyonu’nda başlayacak olan sergi
29 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Yenikapı istasyonu
5-12 Şubat Metrokent istasyonu
12-19 Şubat Yamanevler istasyonunda ziyaretçilere açık olacak.
Yeryüzü Doktorları Hakkında
2000 yılında, sağlık alanında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan
Yeryüzü Doktorları, sayısı 15 bini aşkın gönüllüleri sayesinde ulaştığı ülkelerin ve uyguladığı projelerin
sayısını her geçen gün artırıyor. Bugüne kadar Afganistan’dan Suriye’ye, Somali’den Gazze’ye,

Uganda’dan Yemen’e kadar 40’tan fazla ülkede projeler yürüten Yeryüzü Doktorları, tıbbi insani
yardıma ihtiyaç duyan bölgeler başta olmak üzere, doğal felaketlerden etkilenen ülkelere de en hızlı
şekilde ulaşmayı hedefliyor. Başlangıçta, gönüllülerden oluşan sağlık ekiplerinin, muayene ve
ameliyatlar yapmak ve ilaç-ekipman desteğinde bulunmak amacıyla, kısa süreli sağlık kampları
düzenleyerek organize ettikleri yardım çalışmaları, zamanla uzun vadeli ve kalıcı değişimler sağlayan
programlara dönüşmüştür. Yeryüzü Doktorları bugün, gerek kriz acil durumlar gerek az gelişmişlik
nedeniyle ihtiyaç sahibi olan ülkelerde; tedavi edici ve koruyucu sağlık, psikososyal destek, fiziksel
kapasite geliştirme ve sağlık eğitimi alanlarında proje ve programlar yürütmeye devam etmektedir.
*Detaylı bilgi için www.yyd.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

