
AAFFRR‹‹KKAA’’DDAA SSAA⁄⁄LLIIKK  MMEESSEELLEESS‹‹
TTÜÜRRKK  KKIIZZIILLAAYYII’’NNIINN  KKAATTKKIILLAARRII  VVEE  
ÇÇÖÖZZÜÜMM  ÖÖNNEERR‹‹LLEERR‹‹::  
ÇÇAADD  VVEE  SSUUDDAANN  ÖÖRRNNEEKKLLEERR‹‹

DDrr..  AAllii  YYAALLÇÇIINN
Türkiye K›z›lay Derne¤i Malatya fiube Baflkan›

11..  GG‹‹RR‹‹fifi

Türk K›z›lay›, insan sayg›nl›¤›n›n korunmas› için her koflul, yer ve za-
manda muhtaç ve korunmas›z insanlara yard›m eden sayg›n bir kurulufltur.
Uluslararas› K›z›lhaç- K›z›lay Federasyon’un önemli bir orta¤›d›r ve Ulusla-
raras› K›z›lhaç ve K›z›lay Hareketi’nin etkinlikleri çerçevesinde, dünyan›n de-
¤iflik ülkelerinde ortaklafla yard›m faaliyetlerini yürütmektedir.

Türk K›z›lay›, misyonu gere¤i hiçbir ayr›m gözetmeden gerçeklefltirdi¤i
insani yard›m operasyonlar› ile afetzede ve muhtaç insanlar›n ac›lar›n› hafif-
letmeye çal›flmaktad›r.

Endonezya, Sri Lanka, Bangladefl, Myanmar, Hindistan, Malezya, Tay-
land, Makedonya, Filistin, Irak, Suriye, Pakistan, Çad ve Sudan gibi ülkelerin
de aralar›nda yer ald›¤› toplam 58 ülkede uluslararas› çal›flmalarda bulunmufl
ve yaklafl›k 10 ülkede de bu çal›flmalar› devam etmektedir. Çad ve Sudan ör-
nekleri ise Afrika k›tas›nda bulunan komflu ve sorunlu iki örnek olarak ayr›ca
üzerinde durulacakt›r.

Dünya gündeminin birinci s›ras›n› sa¤l›k sorunlar› ve çözüm aray›fllar› ifl-
gal etmektedir. Afrika’da ise durum daha da ciddi boyutlardad›r.  

Afrika ülkelerinin ço¤u 60’l› y›llarda ba¤›ms›zl›¤›na kavuflmakla beraber
sömürgeci güçlerden arta kalan sorunlardan yakalar›n› tamamen kurtarabilmifl
de¤illerdir. fiistomiazis, lepra, s›tma, dizanteri, menenjit ve tüberküloz en s›k
rastlanan hastal›klardand›r. Sar›l›k ve AIDS yayg›n olup, önlenmesi ve tedavi-
si zor hastal›klard›r. Katarakt, trahom ve di¤er göz hastal›klar›, k›tay› tehdit et-

161



mekte ve milyonlarca insan görme kayb› yaflamaktad›r. Dünya Sa¤l›k Örgü-
tü’nün son verilerine göre, Afrika’da 200 milyondan fazla insan, görme kayb›
tehlikesiyle yüz yüzedir ve yaklafl›k on milyon insanda da katarakt mevcuttur.
Bebek ve çocuk ölümlerinin ço¤unda beslenme bozuklu¤u önemli bir sebep-
tir. Afl›lama oranlar› çok düflüktür. Anne ve bebek ölüm oranlar›, inan›lamaya-
cak derecede yüksektir. Sa¤l›kl› suyun bulunamay›fl› ve yetersiz klorlamaya
ba¤l› olarak dizanteri baflta olmak üzere birçok bulafl›c› hastal›k, tehlikeli bo-
yutlarda insan sa¤l›¤›n› tehdit etmekte ve ölümlere yol açmaktad›r. E¤itilmifl
sa¤l›k personeli say›s› çok düflüktür. 25.000 ile 45.000 kifliye bir hekim düfl-
mektedir. Uzman hekim say›s› büyük oranda yetersizdir. ‹laç s›k›nt›s› had saf-
hadad›r ve birçok hasta bu yüzden hayat›n› kaybetmektedir. Ameliyathane sa-
y›s› ve donan›m› yetersizdir. Beklenen ortalama yaflam süreleri kad›n ve er-
kekte 50 yafl civar›d›r. Sahra alt› Afrika ülkelerinde sa¤l›k göstergelerinin da-
ha kötü oldu¤unu söylemek mümkündür.  

Sa¤l›k personelinin azl›¤› nedeniyle özellikle son befl y›ld›r bir darbo¤a-
za düflülmüfltür. Sa¤l›k evrenseldir ve herhangi bir Afrika ülkesindeki sa¤l›k
sorunlar› asl›nda tüm dünyay› ilgilendirmektedir. Sivil Toplum Kurulufllar› da
kendilerini, dünyan›n herhangi bir köflesindeki sa¤l›k sorunlar›ndan veya afet-
lerden soyutlayamazlar.

Takdir edersiniz ki, Afrika’da sa¤l›k ve sa¤l›k sorunlar›, yoksulluk ve ül-
ke ekonomilerinden ayr› düflünülemez. Huzur ve bar›fl ortam›n›n bulunmas›
adil yönetim anlay›fl› ve toplumunu gerçekten özgür k›lmaya çal›flan liderlik
e¤itime verilen önem gibi faktörler, genel bütçeden sa¤l›¤a ayr›lan pay› etki-
leyecektir. Sorunsuz ülke yoktur, ama adil ve ehil yönetimlerin çözemeyece¤i
sorun da yoktur. Son dönemlerde, Afrika ülkelerinin birbirlerine yak›nlaflma
yönünde att›klar› ad›mlar› takdirle karfl›lamaktay›z.    

Uluslararas› sa¤l›k hedeflerine ulaflmak amac›yla Afrika ülkelerinde yay-
g›n olan baflta AIDS, verem ve s›tma olmak üzere bulafl›c› hastal›klarla müca-
dele konusunda gerek Dünya Sa¤l›k Örgütü öncülü¤ünde gerekse Afrika ülke-
leri nezdinde veya Türkiye’de oldu¤u gibi forumlar tarz›nda kayda de¤er ça-
l›flmalar yürütülmektedir. Bu konuda yak›n geçmiflte 2-7 Mart 2008 tarihinde,
Uganda Kampala’da genifl kat›l›ml› “Küresel Sa¤l›k Çal›flan› Krizi Forumu”
düzenlenmiflti. 

Türk K›z›lay›, Afrika k›tas›nda halen Çad’da eczanesi ve Sudan’da ise
Sahra Hastanesi arac›l›¤›yla gönüllü sa¤l›k hizmeti sunmaktad›r. Çad ve Su-
dan’da gerçeklefltirdi¤i yard›m çal›flmalar›, birçok sivil toplum teflkilat› için
güzel bir örnektir. 
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22..  TTÜÜRRKK  KKIIZZIILLAAYYII’’NNIINN  ÇÇAADD  VVEE  SSUUDDAANN’’DDAA YYAAPPTTII⁄⁄II    YYAARRDDIIMM
ÇÇAALLIIfifiMMAALLAARRII

22..11.. ÇÇAADD  ÖÖRRNNEE⁄⁄‹‹

Türk K›z›lay›, yard›m elini uzataca¤› Çad ile ilgili verilerin analizini ya-
parak, Çad Cumhuriyeti’nin baflkenti N’Djamena’da en büyük hastane olan
Ulusal Referans Hastanesi’nde (Hopital General de Reference National) mo-
dern bir eczane açmaya karar verdi. Süreci bafllatarak Çad K›z›lhaç› ile iflbir-
li¤i protokolü imzalad›. Ekibimiz, Çad Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan gerekli izinleri
ald› ve hastane içinde eczane için uygun bir yerin tahsis edilmesini sa¤lad›.
Böylece, N’Djamena’n›n 450 yatakl› en büyük hastanesi olan Ulusal Referans
Hastanesi’nde modern bir eczaneyi, 25 Ocak 2008’de açt›. Ad› geçen hastane-
de yatarak tedavi gören hastalara, Sosyal Servisten ald›klar› yat›fl ifllemlerini
gösterir belgeler esas al›narak baflta ilaç olmak üzere afl›, serum, bebek mama-
lar›, ameliyathane malzemeleri, ameliyat gazlar›, sarg› bezi, pamuk, dezenfek-
tan, i¤ne vb. sarf malzemesini ücretsiz vermeye bafllad›. Eczanemiz aç›ld›¤›
günden itibaren giderek artan bir etkinlikle daha çok hastaya faydal› olmakta-
d›r. Aç›ld›¤› günden beri yaklafl›k 6 bin hastaya yard›mc› olarak imkanlar da-
hilinde Çad insan›n›n sa¤l›k sorunlar›n›n çözümüne katk› sa¤lamaktad›r.  

Türk K›z›lay› olarak Çad’da bulundu¤umuz süre içerisinde Baflbakan
Nureddin Delva Kesire Cumakoye,, Sa¤l›k Bakan› Avocksouma Djona Atche-
nemou, Sa¤l›k Bakanl›¤› 2. Genel Sekreteri Dr. Muhammed Ali,,  Ulusal Refe-
rans Hastanesi’nin Baflhekimi Dr. Ngariera Rinadjita ile bir dizi görüflmeler
yapt›k. Genel manada Çad’›n sa¤l›k sorunlar› hakk›nda bilgiler ald›k. Bu bil-
gilerin bir k›sm›, Çad Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n raporlar›yla da desteklendi. Çad’da
afl›lama baflta olmak üzere koruyucu hekimlik yap›lamamaktad›r. Örne¤in Dif-
teri- Bo¤maca- Tetanos afl› oranlar› %20 civar›ndad›r. Tedavi için gerekli ilaç
malzeme ve t›bbi cihazlar bulunmamaktad›r. Çad’da ihtisas veren bir fakülte
bulunmamakta, Ulusal Referans Hastanesi’nde ayn› zamanda t›p e¤itimi alan
stajyer doktorlar›n e¤itimi verilmeye çal›fl›lmaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤› Sekre-
terli¤i’nin verdi¤i bilgiye göre, Neonatal Mortalite oran› 1000’de 44, bebek
ölüm oran› 1000’de 117, çocukluk dönemi ölüm oran› 1000’de 103 gibi yük-
sek oranlardad›r. Ölüm sebepleri aras›nda bebekler için uygun sa¤l›k merkezi
bulunamay›fl›, yeterli derecede e¤itimli personelin olmay›fl›, koruyucu sa¤l›k
hizmetlerinin yetersizli¤i, bebek ölümlerinin %40’dan sorumlu olan yetersiz
beslenme ve s›v› kay›plar›, hastanede fazla kal›ma ba¤l› enfeksiyonlar say›la-
bilmektedir. Do¤um yapan her 11 kad›ndan biri hayat›n› kaybetmektedir. Bu
çok yüksek bir orand›r. 

BM Nüfus Fonu, G›da ve Tar›m Örgütü (FAO), UNICEF ve Dünya Sa¤-
l›k Örgütü’nün (DSÖ) verilerinden derlenen bilgilere göre, büyük ço¤unlu¤u
Afrika ülkelerinde olmak üzere dünyada 800 milyon kifli yetersiz beslenme
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tehdidi alt›nda yafl›yor. FAO’nun Nisan 2008 Raporu’na göre, çat›flma, iç sa-
vafl, iklim flartlar› sebebiyle 21 Afrika ülkesi d›flardan g›da yard›m› al›yor.
UNICEF 2008 Çocuk Durum Raporu’na göre, g›da yoksulu ülkelerde her y›l
bin çocuktan 119’u 5. yafl gününü göremeden hayat›n› kaybediyor. Bu bilgiler,
Çad’›n bilgileriyle paralellik arz etmektedir. Rapora göre yoksul ülkeler ara-
s›nda yer alan Çad’da nüfusun ancak %9’u sa¤l›k hizmeti alabiliyor ve
HIV/AIDS’li hasta say›s› 180.000 olarak verilmektedir.

Yine Çad Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan al›nan bilgiye göre, ülke genelinde 1
anestezi, 1 beyin cerrah›, 1 psikolog, 2 kardiyolog, 12 kad›n hastal›klar› ve do-
¤um uzman›, 4 çocuk doktoru, 20 cerrah görev yapmaktad›r. Bunlar›n d›fl›nda
hiç uzman doktor bulunmamaktad›r. Ülkede tomografi ve MR cihaz› olmad›-
¤› gibi birçok hastal›¤›n tan›s›nda vazgeçilmez olan USG (Ultrasound Cihaz›)
da yoktur. Temel laboratuar testlerinin yap›ld›¤› laboratuar› olmakla beraber
ülkedeki hasta yo¤unlu¤una hitap etmemektedir.

Ulusal Referans Hastanesi Baflhekimi Dr. Ngariera Rinadjita, sadece bafl-
kent N’Djamena’da her y›l 50 bini çocuk olmak üzere 120 bin kiflinin hasta-
l›klara ba¤l› olarak yaflam›n› yitirdi¤ini belirtmektedir.

‹laçlar›n sa¤l›ks›z koflullarda, sokaklarda el arabalar›nda 40 santigrat de-
rece s›cakl›kta sat›ld›¤›na flahit olduk. Ulusal Ecza Deposu’nun d›fl›nda ülke-
ye kaçak yollarla sokulan ucuz ve içerikleri bilinmeyen bu ilaçlar, maddi al›m
gücü olmayan fakir halk taraf›ndan risk al›narak kullanmaktad›r.

Çad’da içme suyu, Çad Gölü’nden sa¤lanmakta olup yeterli de¤ildir. Su-
yu flehre da¤›tan flebekede ciddi sorunlar bulunmakta ve klorlama da yetersiz
oldu¤undan bebek ve çocuklardaki ishal vakalar› ço¤u kere ölümcül seyret-
mektedir. Hastanede yatan hastalar›n %60’›nda s›tma hastal›¤›n›n bulunmas›
önemli bir sa¤l›k sorunu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Baflkent’te yer yer gör-
dü¤ümüz mikrop yuvas› su birikintileri, altyap›n›n bulunmamas› veya altyap›-
n›n, içme sular›na yak›n seyrederek tehdit oluflturmas› gibi hususlar›n ülke de-
neyimlerinin paylafl›lmas› ve aktar›lmas› ile afl›laca¤› kanaatindeyiz.

Çad ve Sudan, karfl›l›kl› savafl tehditleri yaflayan komflu ülkelerdir ve
halklar› da bu gerginlikten etkilenmektedir. Bugün Çad’›n do¤usunda 200 bin-
den fazla Sudanl› mülteci, kamplarda yaflam mücadelesi veriyorken, 50 bin-
den fazla Çadl› da Sudan’›n Darfur ve civar›ndaki mülteci kamplar›nda olum-
suz flartlarda yaflamaktad›r. Sormak istiyorum, birbiriyle komfluluk iliflkisi so-
runsuz olan Afrika ülkesi var m›? Afrika ülkeleri komflular›yla yaflad›klar› ça-
t›flmalardan az m› insan kaybetti? Sömürgeciler, yapay  problemler oluflturup
bu problemleri körükleyerek milyonlarca insan›n ölmesine sebep olmad›lar
m›? Bu durumun kimi zamanlar soyk›r›m düzeyine ulaflt›¤› da tart›fl›la gel-
mektedir. Günümüzün sivil kitle örgütleri olarak bar›fl›n ve kardeflli¤in tüm
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yeryüzünde ve özelde de Afrika’da tesis edilmesi için az m› çaba sarf ediyo-
ruz? Türk K›z›lay› olarak inan›yoruz ki, insanl›k için sarf edilen çabalar ne bo-
yutta olursa olsun kutsal ve de¤erlidir. Bu manada eczanemiz arac›l›¤›yla bir
y›l zarf›nda yaklafl›k bir milyon dolarl›k yard›m tamamlanm›fl olacakt›r. ‹lgili
kurum ve kurulufllarla iliflkilerimizi gelifltirerek daha farkl› alanlarda sa¤l›k
hizmeti vermek istedi¤imizi buradan duyurmak istiyorum.

22..22..  SSUUDDAANN  ÖÖRRNNEE⁄⁄‹‹

Yaklafl›k 35 milyon nüfuslu Sudan’daki sa¤l›k sorunlar›, Afrika’n›n bir-
çok ülkesindekilerle benzerdir. Burada amaç, Sudan’› her yönüyle mercek al-
t›na al›p de¤erlendirmeler yapmak de¤ildir. Türk K›z›lay›, Afrika’n›n en so-
runlu bölgelerinden biri olan ve yaflan›lan iç savafl nedeniyle muhtaç duruma
düflen Sudan’›n Darfur halk›na da yard›m elini uzatm›fl ve  envanterinde bulu-
nan acil, dâhiliye, çocuk, kad›n do¤um, cerrahi (acil operasyon, küçük cerra-
hi müdahale, sünnet) ve ortopedi branfllar›nda hizmet verilebilecek olan 50 ya-
tak kapasiteli ve 5.182.000 ABD Dolar› mali de¤ere sahip bir adet Sahra Has-
tanesi’ni  30 Temmuz 2006 tarihinde açm›flt›r. Sudan Sahra Hastanesi; 1800
m2’lik bir alanda kurulu olan 10 adet 90 m2’lik Norveç tipi çad›r ve 2 adet göl-
gelikten oluflmaktad›r. Hastanede; acil klinik, ameliyathane, çocuk klini¤i, da-
hiliye klini¤i, kad›n do¤um klini¤i, erkek ve çocuk servisleri, ecza deposu ve
baflhekimlik çad›rlar›n›n yan› s›ra; eczane, röntgen, laboratuar ünitesi ve has-
talar›n beklemesi için kurulan gölgelikler yer almaktad›r.

Türk K›z›lay›’n›n Sudan Sahra Hastanesi’nde tedavi masraflar›n› kendi-
leri karfl›layamayacak durumda olan insanlara ve hastanenin kuruldu¤u flehir
olan Nyala’n›n çevresinde bulunan kamplara yerlefltirilmifl, yerlerinden edil-
mifl insanlara sa¤l›k hizmeti sunulmaktad›r.  

Ayr›ca kamplarda klinik hizmeti veren baz› STK’lar tedavi edemeyecek-
leri hastalar› hastanemize sevk etmekte olup, hastanemize uzak veya yak›n
olan çok say›da  mülteci kamp›ndan da hastalar›m›z, gelip verdi¤imiz sa¤l›k
hizmetinden yararlanmaktad›rlar. 

Hastanemizde günde yaklafl›k olarak 300–350 hasta kabul edilebilmekte
ve gerekli tetkiklerin ard›ndan eczanemizden ücretsiz olarak ilaçlar›n› almak-
tad›rlar. Doktorlar›m›z gerek duyduklar›nda hastalar›na randevu vermekte ve
tekrar kontrole ça¤›rmaktad›rlar. 

Sahra Hastanesi’nde 3311..0077..22000088 tarihi itibariyle 115544..332277  kkiiflfliiyyee  sa¤l›k
hizmeti sunulmufltur. 22..995555  cerrahi müdahale yap›lm›fl, 2211..447788  laboratuar tet-
kiki yap›lm›fl, ayr›ca 77..555522  röntgen filmi çekilmifltir.

Sahra Hastanesi hizmetleri kapsam›nda, ayr›ca bölgede görev yapan ekip
baflkanl›klar›m›zca düzenli aral›klarla ücretsiz toplu sünnet törenleri düzenlen-
mektedir.
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Türk K›z›lay› Sudan Yard›m Raporu’na göre Sahra Hastanesi kuruldu-
¤undan bu yana yaklafl›k 25 milyon Yeni Türk Liras›, yani yaklafl›k 21 milyon
Amerikan dolar› ilaç ve t›bbi  malzeme  bölgeye sevk edilmifltir. Ayr›ca Sudan
Sahra Hastanesi Ekip Baflkanl›¤› taraf›ndan hastane hizmetlerinin devaml›l›¤›-
n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan ihtiyaca binaen yerelden ilaç ve t›bbi malzeme temi-
nine gidilmesi zorunlulu¤u da ortaya ç›kmaktad›r.

Sudan; katarakt, trahom ve di¤er görme kayb› yapan hastal›klar aç›s›ndan
k›tan›n en fazla hasta grubuna sahip olan ülkelerden biridir. 1 milyondan faz-
la kataraktl› oldu¤u tahmin edilmektedir. Ameliyathane flartlar› ve doktor sa-
y›s› yetersiz olan bu ülkeye son zamanlarda Türk doktorlar›, hastaneler veya
ameliyathaneler açarak kalifiye doktor ekipleriyle bugüne kadar on bin civa-
r›nda hastay› görmelerine kavuflturmufllard›r. Türk halk›, Afrika insan› görebil-
sin diye her türlü özveride bulunmaktad›r. 

‹nsani yard›m konusunda faaliyetleri uluslararas› alanda övgüyle takip
edilen Türk K›z›lay›, Sudan’da yaflanan dram›n her gün baflka bir yönünü kefl-
fetmekte ve Türk insan›n›n merhamet elini Afrika’n›n çöllerine dek götürmek-
tedir.

Görünen o dur ki; son y›llarda kitleleri etkileyen do¤al ve insan kaynak-
l› afetler, küresel ›s›nma gibi nedenlerle say›sal olarak artmaya ve etkisini da-
ha da hissettirmeye bafllayacakt›r. 

Nerede ve ne zaman olursa olsun, insanlar›n çektikleri ac›lar› dindirmeyi
kendisine görev edinen Türk K›z›lay›, bütün çal›flanlar› ve kaynaklar›n› dün-
yan›n her yerindeki ma¤durlar›n ihtiyaçlar›n› gidermek üzere kullanmakta ve
bundan sonra da Türk halk›ndan ald›¤› güçle kullanmaya devam edecektir. 

33..  SSAA⁄⁄LLIIKK  SSOORRUUNNLLAARRII  ‹‹ÇÇ‹‹NN  ÇÇÖÖZZÜÜMM  ÖÖNNEERR‹‹LLEERR‹‹

Afrika’da Koruyucu Sa¤l›k Hizmetlerinin, yani kiflisel hijyen, ba¤›fl›kla-
ma, erken tan›, sa¤l›k e¤itimi, aile planlamas›, dengeli ve yeterli beslenme ve
profilaksi alanlar›nda iflbirli¤ine dayal› çal›flmalar mutlaka bafllat›lmal›d›r. Yi-
ne sa¤l›kl› bir çevre oluflturmak için içme suyu ve at›klar büyük önem kazan-
maktad›r.

Afrika’da her on saniyede bir çocuk, yetersiz beslenme ve önlenebilir
hastal›klardan dolay› hayat›n› kaybediyor. Her y›l s›tmadan kaynaklanan 300
milyon klinik vaka ve bu vakalarda 1,5 ila 2,7 milyon aras› ölüm meydana ge-
liyor. Bunlar›n da %90’›n› befl yafl›n alt›ndaki çocuklar oluflturuyor. Dünyada-
ki s›tma vakalar›n›n %90’› Afrika’da görülüyor. O halde bu sorun  hepimizi il-
gilendirmektedir. 

Afrika’da sa¤l›k sorunlar›n›n çözümüne katk› verecek olan faktörlerin
bafl›nda bar›fl, iç huzur, siyasi istikrar ve siyasi kararl›l›k gelmektedir. Afri-
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ka’da sa¤l›k, iflgücüne liderlik yapacak bir veya birden fazla ülkenin ç›kmas›
kaç›n›lmazd›r. Karar vericilerin, Afrika’dan ç›kmas› ve di¤er ülkelerin de  sa-
dece sa¤l›k sorunlar›n› de¤il, k›tay› ilgilendiren tüm sorunlar› cesaretle çöz-
mek isteyecek olan bu liderli¤e, amaçlar›na ulaflmalar› noktas›nda yard›mc›
olmalar› gerekmektedir. Afrika’da beklenen liderli¤e gelince, yeniliklere aç›k
olmal›, sorunlar› belirleme ve çözüm aramada kendi d›fl›ndaki ülkelerden de
her türlü deste¤i alma giriflimleri bafllatabilmelidir. Bunun yolu güvenilir, sa¤-
l›kl›, sürdürülebilir birliktelikler kurmaktan geçmektedir. Bugün burada bulu-
nan tüm Sivil Toplum Kurulufllar›n›n da bu tür çabalara destek verece¤ine ina-
n›yorum.

Afrika’da sa¤l›k çal›flanlar›n›n e¤itimini baflar›yla sürdürmeye imkan
sa¤layacak bir e¤itim modeli ve sistemi kurulmal›d›r. Bu da  Afrika ülkeleri-
nin kendi aralar›ndaki dayan›flma ve geliflmifl ülkelerden deneyim aktar›lmas›-
n› sa¤lamakla mümkün olabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, halk sa¤-
l›¤›  konular›nda dünya standartlar›nda bir deneyime sahiptir. Halk Sa¤l›¤› Ku-
rumumuz, bu yönde öncülük de yapabilecek donan›ma sahiptir. 

Sa¤l›k Personeli ihtiyac›n› gidermede k›ta içinden veya d›fl›ndan ba¤lan-
t›l› olmak kayd›yla, ulusal veya uluslararas› ortak bir çal›flmaya büyük bir ih-
tiyaç duyulmaktad›r. Afrika ülkelerinde kurulacak veya gelifltirilecek olan sa¤-
l›k sistemleri, insan haklar› ve dayan›flma de¤erlerinden kopuk olursa baflar›-
s›z kalacaklard›r. ‹yi bir sa¤l›k sistemi, ancak ülkenin her taraf›nda uygulana-
biliyorsa baflar›l›d›r. Ulusal bütçeden sa¤l›¤a daha çok pay ayr›lmas›,  sa¤l›k
çal›flanlar›n›n ücretlerinin iyilefltirilmesi,  Çad ve Sudan’da gözlemledi¤imiz
ve tüm Afrika ülkelerinde benzer durumun oldu¤unu düflündü¤ümüz çal›flma
isteksizli¤i, özendirme çabalar›yla giderilmelidir.  Sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda
k›ta d›fl›na göç, istenmeyecek düzeyde fazlad›r. Hükümetlerin bu husustaki çö-
züm aray›fllar› teflvik edilerek desteklenmelidir. Mevcut sa¤l›k gücü yetersiz-
li¤ini aflmak için zengin Afrika ülkeleri, iflbirli¤i içerisinde çözümler bulmaya
yo¤unlaflmal›d›rlar. Sa¤l›¤a daha fazla kaynak ay›rarak, makro ekonomik güç-
lükleri de ortadan kald›rmak için uluslararas› kurulufllarla birlikte çal›flma ka-
rarl›l›¤› göstermelidirler. Ülkemin, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Afrika’n›n so-
runlar›na duyarl› kalarak uluslararas› iflbirli¤i çabalar›nda bulunmas›n›n hay›r-
lara vesile olaca¤›n› düflünüyorum. Ülkem, geçmiflte de bugün de güvenilir bir
hay›r elidir. Türk K›z›lay› da köklü bir yard›m gelene¤inden gelerek, Çad ve
Sudan’daki yard›m faaliyetlerini Afrika k›tas›na imkanlar› nispetinde ulaflt›r-
ma ve iflbirli¤i ortamlar›nda katk› vermeye devam edecektir.

Afrika ülkelerinde hakl› olarak Bat›’ya karfl› bir güvensizlik hali yaflan-
maktad›r. ‹ç kar›fl›kl›klar›n ço¤unda Bat›’n›n etkisi gözlenmektedir. Afrika’da-
ki yer alt› ve yer üstü zenginlikler, buradaki ülkelerin kendilerine yetmektedir.
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Ne var ki gizli bir güç, bu ülkelerin kendi kendilerine yeterli olmalar›n› iste-
memektedir.

Çad ve Sudan’da sa¤l›k sorunlar›n›n yan›nda e¤itim de önemli bir sorun
olarak yer almaktad›r. Afrika’da yer alan geri kalm›fl ülkelerin geliflmesi için
iyi bir e¤itim sistemine ihtiyaç vard›r. Ayr›ca giriflimcilik konusunda verilecek
e¤itimlerle giriflimcilik ruhu canland›r›larak özellikle g›da alan›nda kaynakla-
r›n etkin olarak kullan›m› sa¤lanabilir ve dolay›s›yla beslenme sorunlar› büyük
oranda çözülebilir. 

Tekrarlamak gerekirse Afrika’ya  bar›fl ve huzur  hâkim olmal›d›r.

Kabile savafllar›n›n önüne geçilerek demokratik kat›l›m›n sa¤lanmas›yla
bu ülkelerde uzun süreli güven ortam›n›n oluflturulmas› gerekmektedir.

Tarihe bak›ld›¤›nda, toplumlar›n› özgürlefltiren liderlerin, öldüklerinde
geriye miras b›rakmad›klar› ve ömürleri boyunca halklar›n›n refah› için gece-
gündüz çal›flt›klar› görülecektir.

Ülkemizdeki baz› sivil toplum teflkilatlar›n›n ve özel sermayenin, modern
hastaneleri de bulunmaktad›r. Güç birli¤i yap›larak ad› geçen ülke baflkentle-
rinde, Kad›n Do¤um ve Çocuk Klinikleri açmak çok da imkâns›z de¤ildir. 

Afl› oranlar›n›n yükseltilmesi sorunu, sadece bu ülkelerin sorunu olarak
görülmemelidir.

Çad ve Sudan’›n baflkentlerindeki en büyük hastanelerle ülkemizdeki ba-
z› hastaneler aras›nda Kardefl Hastane protokolleri imzalanabilir. Zira bu has-
taneler, malzeme ve donan›m olarak çok geri kalm›fllard›r. ‹htiyaç duyulan
önemli ekipmanlar bu flekilde tamamlanabilir. 

Türkiye’nin Afrika’da tam bir iflbirli¤ine haz›r olmas›n›, Türk K›z›lay›
olarak sa¤l›k sistemlerinin gelifltirilmesi veya yeni sistemler kurulmas›na yö-
nelik üst düzey çal›flmalar›n planlan›yor olmas›n› umut verici bulmaktay›z.
Afrika ülkelerinin gelifltirmeye veya uygulamaya çal›flt›klar› projeleri ülke-
mizle ve Türk K›z›lay› ile  paylaflmalar›  halinde güvenilir dostlar›n› yanlar›n-
da bulacaklar›na eminiz.

Fakirli¤in, Afrika insan›n al›nyaz›s› oldu¤unu telkin edenler bilmeliler ki
Martin Luther King’in bir rüyas› vard›, bu rüya gerçekleflecektir. Malcolm X
de zengin ve güçlü bir Afrika hayali kuruyordu, bu hayali de gerçekleflecektir.  
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