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“Ve Seni de Bekliyoruz...”

AİLELER TOPLANIYOR
Her on beş günde bir Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) Genel Merkezinde 
hocalarımızla Aile Buluşması yapıyoruz. Samimi bir ortamda her türlü 

sorunumuzu irdeliyor, ortak çözüm arıyoruz.



Baş Yazı
• Bülent Zülfikar / 01

Etkinliklerimiz – 1
• Avrupa Hemofili Konsorsiyumu(EHC)         
  Toplantısı - 2015 / 02
• TRHD Oradaydı / 03
• TRHD Çorlu Şehir Semineri / 04
• Genç Hemofili Planlama Toplantısı / 05
• 13. Uluslararası Türkiye Hemofili 
Kongresi Hazırlık Çalışmaları / 06

Yaşama Dair
• Kentsel Dönüşüm ve İstanbul / 07

Etkinliklerimiz – 2
• Novonordisk(NNHF) İstanbul Toplantısı / 08
• TRHD Bursa Temsilcilik Buluşması / 09 - 10
• Genç Hemofili Hayatın İçinde / 11-12
• TRHD Online / 13

Kültür- Sanat / 14-15

01

03

04

09-10 11-12

14-1513 16

02

07

06

08

05

YENİ FAKTÖR DERGİSİ
Türkiye Hemofili Derneği’nin 
Ücretsiz Yayınıdır.

6 AYDA BİR YAYINLANIR

İmtiyaz Sahibi
Dernek Adına
Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Uzm. Dr. Yusuf BÜYÜKPINARBAŞILI

Yayın Kurulu
Gökhan AKTAÇ
Fatma BALİ
Şebnem Buhara GÜLEN
Demet METE
Sezgincan ÖZPOLAT
Haluk ZÜLFİKAR

Yazı Kurulu
Ceren BOLBOLCULAR
Ahmet Furkan ERKER
Yaşar Burak YILDIZ

Grafik Hazırlık
Zımba Reklam Ajansı
www.zimba.com.tr

Baskı
Zımba Reklam Ajansı
www.zimba.com.tr 

Yönetim Adresi
Hocapaşa Mah. Ebusuud Cad. 
No:33 Sirkeci Fatih İSTANBUL
T: 0212 526 0 843
    0212 526 28 43
F: 0212 532 11 03
info@turkhemoder.org

YENİ FAKTÖR DERGİSİ
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Gülsüm AK
Prof. Dr. Orhan AYYILDIZ
Dr. Fikret BEZGAL
Dr. Hülya BİLGEN
Uzm. Dr. Yusuf BÜYÜKPINARBAŞILI
Dr. Aylin ÇİFTÇİ
Prof. Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Gülbahar KESKİN
Dr. Fatih KOL
Yard. Doç. Dr. Fahri OVALI
Prof. Dr. Serdar BEDİİ OMAY
Prog. Dr. Uğur ÖZBEK
Prof. Dr. Ömer Faruk TAŞER
Prof. Dr. Remzi TÖZÜN
Prof. Dr. Bülent ZÜLFİKAR



NEDEN HAYATI ZORLUK İÇİNDE OLANLARA 
YARDIMCI OLMAYALIM Kİ…
Kamu yararına çalışmalar dünya kurulduğundan beri vardır. İnsanın, mekanın, zamanın daha olgun, daha kamil, 
daha yaşanılır, daha modern, daha erdemli, daha  adil olmasını hedefler. Eksikliklerin kapanmasını sağlar, yeni 
alanların açılmasını, yeni metotların kullanılmasını, yeni yaklaşımların pratiğe yansımasını ve insanın hizmetine 
sunulmasını sağlar. Milletlerin en büyük can simididir. Sıkışık zamanlarda, sıkıntılı anlarda imdada yetişir. Deprem, 
afet, kıtlık, savaş, göç, darbeler gibi insanı ve mekanı etkileyen her olayda devreye giren hasbi kuruluşlardır. 
İçeride, dışarıda, ulusal, uluslararası, zengin, fakir, gelişmiş, gelişmemiş ayırımı yapmaksızın her ülkenin, her 
insanın imdadına koşmaktadırlar. Devletler, federasyonlar, şehirler, yönetimler, büyük-küçük tüm birimler hiçbir 
kişi ve kuruma göstermedikleri hoşgörüyü bu yapılara gösterir, resmi birimlerden daha çok bunlara güvenirler.
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Baş Yazı

Gerçek hayır kurumu olan bu yapılar farklı adlarla anılsa da insanların 
hür iradeleriyle içinde yer aldıkları ve kendilerinde artan ne varsa 
(zaman, para, kuvvet, hitabet, samimiyet, sevgi, şefkat, estetik, onur…) 
o ortak havuza kattıkları insanlık abidesi kuruluşlardır. Bu 
abideler, bu can simitlerinde insanlar neden yer alırlar?  
Neden artanlarını buraya katarlar? diye sormak yerine; 
neden yer almazlar? Neden katmazlar? diye sormak daha 
anlaşılabilir sorulardır. İnsanoğlu neye inanıyor, neden 
güç-haz alıyorsa o taptığı için karşılıksız çalışmayı bir borç
bilir. Elindeki avucundakini vermeyi de… İnsanoğlu için en az 
bunun kadar mübarek olan bir diğer alan ise zor durumda 
olanlar için yaptıklarıdır. Hastalar, engelliler, yoksullar, 
mağdurlar, göçmenler vs vs. Hepsi de kendileri için her yapılanın 
mübarek olduğu kitlelerdir.  Sanırım sizde bu alanda pek çok 
örneği aklınıza getirmektesiniz. Ben tabii ki “Türkiye Hemofili 
Derneği” diyeceğim. Faaliyetleriyle 23 yılı doldurdu. Daha nice 
23 yıllar güzel ve hayırlı işler yapmaya devam etmesini diliyoruz. 
Hemofili ve tüm kanama pıhtılaşamama hastalığı olanlar 
da bu temennide bulunmakta… Bu alanda bilim üreten, 
araştırma yapan, danışmanlık ve organizasyonlar yapanlar 
da bu ulvi kanaate  katılmaktadırlar. Türkiye Hemoli 
Derneğimizin yaptıklarını bültenimizin sayfalarında, 
web sitemizde bulabileceğiniz okuyabileceğiniz 
gibi ;  Sirkeci ’deki  dernek merkezini  gezerek te 
görebilirsiniz. Üye olabilir, gönüllü olabilir, aidatlarınızı 
ödeyip kartlarınızı alabilir, çalışma guruplarının içinde yer 
alarak bildiklerinizi bilmeyenlerle paylaşabilirsiniz. Yeni 
çalışma alanları açılmasını sağlayabilirsiniz veya eğitim 
alanlara burslar ve seminerler verebilirsiniz.Bir anlamda 
bunları yapmanızı da istirham ediyoruz. Daha canlı, daha 
çok üreten, kuran, bir araya getiren, öneren, gönüllüler 
kervanını güçlendirmiş olursunuz. Size olmazsa da
muhakkak evlatlarınıza günün birinde buradan bir destek düşer. 
Bekliyoruz efendim…
 

Saygılarımla
O.Bülent Zülfikar 

Prof. Dr. Bülent Zülfikar
TRHD Başkanı

President, The Hemophilia Society of Turkey



Toplantı 2 Ekim Cuma günü saat 13.00 de Dr. Danijela Mikovic’in başkanlığını yaptığı 
(Sırbistan) “Hemophilia in Serbia” konulu panel ile başladı. Panelde Prof Predrag Miljic 
inhibitör tedavisindeki son gelişmeler üzerine konuştu. Danijela Mikovic “The Rarer 
Bleeding  Disorders in Serbia    and    Europe” konuşmasında Sırbistan ve Avrupa’da ki tedavi 
yöntemlerini ve aradaki farklılıkları anlattı.  Sırbistan’da kayıtlı hasta sayıları, tedavi merkezleri ve 
dernek çalışmaları   hakkında  bilgi verdi. İleri düzey tedavi için hastaları Üniversite  Hastanesine 
yönlendirdiklerini  belirtti.  Sonra ki  konferansta Prof Flora Peyvandi Gen Tedavisi ile ilgili 
güncel gelişmeleri ve tedavi uygulanan hastaların durumları hakkında bilgi verdi. Gen tedavisinde 
Hemofili B için daha iyi sonuçlar  alındığını  yakın zamanda uygulamaya konulabileceğini ancak 
Hemofili A için çalışmaların bu kadar yüz güldürücü olmadığını belirtti. “Women and Bleeding 
Disorders” panelinde Dr Rosaline d’Oiron Genetik risk faktörleri ve kanama ilişkisini sundu. 
Kanama  risklerinin her yaş döneminde göründüğünü ve sorunların yaşandığını evlilik 

AVRUPA HEMOFİLİ KONSORSİYUMU
(EHC) TOPLANTISI - 2015
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öncesi tanı tedavilerin yapılması 
gerektiğini vurguladı. Prof Rezan Khadir 
hemofili hastalarında hamileliğin riskleri,  
dikkate edilmesi gereken hususları 
vakalar ile sundu. Dr Luigi  Solimeno 
sunumunda Hemofi l i  hastalarının 
ortopedik sorunlarından bahsett i . 
Uygulanan ortopedik operasyonları, erken 
dönemde uygulanan tedavi  yöntemlerini 
ve bu uygulamaların hastaların hayat 
kaliteleri açısından önemini anlattı. Akşam 
yapılan hoş geldin resepsiyonunda EHC 
başkanı Brian O’mahony, ve Sırbistan 
Hemofili Derneği Başkanı Vladimir 
Ili jn konuşma yaptılar. EHC başkanı 
O’mahony konuşmasında geleceğe 
yönelik planları anlattı. Günümüzde 

Tedavi maliyetlerinin her ülke için 
sorun yaratmaya başladığını, sivil 
toplum kuruluşlarının çalışmalarını 
devam ettirmeleri gerektiğini özellikle 
vurguladı. İkinci günün ilk paneli 
“Hemofili ve Komplikasyonları” ile 
Prof. Mike Makris başkanlığında 
başladı. Uzun yıllar bu alanda hizmet 
vermiş ve kendini ispatlamış olan Prof. 
Pier Mannucci Hemofili ve Kardiyo 
Vasküler problemlerden bahsetti. 
Hemofiliklerin günümüzde ileri 
yaşlara kadar yaşadığını ve kalp, 
vasküler problemlerin görüldüğünü 
bunlar için çalışmaların yapılması 
gerektiğini vurguladı. Daha sonra 
İnhibitör ve Tedavisi anlatıldı. 

Günümüzde İnhibitörün en büyük sorunlardan biri olduğu ve 
maliyetleri ne kadar yükselttiği bir kez daha anlatıldı. Ardından 
Uzun Ömürlü Faktörler konusu işlendi. Yeni nesil faktörlerin 
yarılanma ömürlerinin daha da uzayacağı bununda sürekli 
ilaç yaptırmak zorunda olan hastaların bir nebzede olsa 
rahatlatacağını bununda sosyal ve ruhsal yaşantılarında olumlu 
sonuçlar vereceği anlatıldı. Daha sonraki sunumlar da ekonomik
maliyetler ve pazarlama teknikleri üzerinde sunumlar yapılarak 
bilimsel toplantılar tamamlanmış oldu. Son gün yapılan Genel
Kurul toplantısında görev süresi tamamlanan yöneticilerin 
yerine yeni  seçilerek yeni kurullar belirlenmiş oldu. Genel 
Kurulun en önemli gündemi olan 2017 yılında yapılacak olan EHC 
toplantısının hangi ülkede yapılacağı oylamaya geçildi. Finale kalan 
Azerbaycan ve Norveç ülkeleri önce sunumlarını gerçekleştirdiler. 
İyi bir sunum yapan Norveç ekibi oylamada çoğunluğu kazanarak ev 
sahipliğini kazanmasının ardından toplantılar tamamlanmış oldu.

Etkinliklerimiz

Dr. Fikret Bezgal

Caner Dadak

286. EHC (Avrupa Hemofili

Konsorsiyumu) toplantısı 2-3 Ekim 

2015 tarihleri arasında Sırbistan’ 

nın başkenti Belgrad’ta yapıldı.

Toplantıya Derneğimizi temsilen 

Dr. Fikret Bezgal ve Uzm. Dr. 

Başak Koç katıldı. 43 Ülkeden 282 

kişinin katıldığı toplantıda ayrıca 

Dünya Hemofili Federasyonu 

(WFH)  başkanı Alain Weill ve diğer 

yöneticileri de hazır bulundu.

TRHD Üyesi

TRHD Üyesi
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TRHD ORADAYDI...

Hemofili Federasyonu (HEDEF)’nun 
daveti ve ev sahipliğinde 4-6 Eylül 
2015 tarihlerinde Silivri Family Resort 
Otel’de düzenlenen Hemofili Yaz 
Okulu’na Türkiye Hemofili Derneği’ni 
(TRHD) temsilen ben (Hamza Demirel)  
ve arkadaşım Muhammet Karakaya 
beraber katıldık. 

Yaz Okulu’nun başlayacağı 4 Eylül sabahı 
otele geldiğimizde yaka kartlarımız ve odamız 
hazırlanana kadar oturma salonunda bekledik. 
Odamıza yerleştikten sonra, öğle yemeğine 
kadar dinlendik Öğle yemeğinden sonra 
bilgilendirme toplantıları başladı. Toplantı 
Hemofili Dernekleri Federasyonu (HEDEF)  
Başkanı Kaan Kavaklı’nın açılış konuşması 
ile başladı. Hemofili Yaz Okulu’nun amacını 
ve programlarını anlattı. Daha sonra bilimsel 
toplantılar gerek doktorların gerekse de 
hemşirelerin yapmış olduğu sunum ve 
bilgilendirmeler ile devam etti.

Bilimsel toplantıların bitmesinin ardından, 
hemofili hastalarının hayatında önemli yer 

tutan Self-infüzyon eğitimi için ayrılmış odalarda eğitime geçildi. 
Self-infüzyon odasının küçük olması münasebetiyle verim almak zor 
olsa da inanan kalplerin bir arada olması bize bu olumsuz durumu 
unutturmuştu. 

Akşam yemeği sonrası yoğun programlarla geçen bir günün ardından 
serbest zamanımızı değerlendirmek üzere bahçeye indik. İki üç aile 
dışında diğer katılımcı hemofilikler ve yakınları da yorgunluklarını 
atmak için odalarına çekilmişlerdi. Biz de bahçede bulunan birkaç 
aileyle tanıştıktan sonra odamıza çekildik. Bizim için enerji kaynağı 
olan faktörlerimizi yaptık ve TV izledik. 

Yaz Okulu’nun ikinci gününde programlar aynı tempoda devam 

Hamza Demirel

Burak Yıldız

Etkinliklerimiz

ederken, TRHD başkanı Sayın Prof. Dr. Bülent Zülfikar hocamız da 
katılım gösterdi. Sayın Zülfikar “Hemofilide Yaz Kampı Deneyimleri” 
konulu sunumu ile TRHD Yaz Kamplarının amaçlarını, faydalarını, 
Yaz Okulu’ndan farklarını ve bu kampların ne kadar önemli 
olduğunu katılımcılar ile paylaştı. Hocamız sunumunu yaparken, 
ben ve Muhammet arkadaşım Türkiye Hemofili Derneği’nin 
hazırladığı broşürleri dağıttık. Günün toplantıları öğle yemeği ile 
son bulmuştu.

Öğle yemeğinin ardından düzenlenen Boğaz turu programına 
İstanbul’da yaşadığımız ve daha önce çoğu kez bu turlara 
katıldığımızdan, yetkililer ile görüşüp otelde kalıp havuzda vakit 
geçirmek istediğimizi söyleyince anlayışla karşıladılar. Biz de 
Bülent Hocamızı uğurladıktan sonra havuza girdik ve yaklaşık 2 
saat havuzda vakit geçirdikten sonra odamıza çıktık. Çok eğlenceli 
ve yorucu geçen havuz sefamızdan sonra akşam yemeğine kadar 
dinlenmek üzere odamıza çekildik.

Akşam yemeğin de otel bahçesinden muhteşem bir koku 
yükselmeye başlamıştı. “Mangal Partisi” adı altında akşam yemeği 
vardı. Büyük bir iştahla yemeğimizi yedik. Yemeğin ardından havuz 
kenarında düğün olduğu için çoğu kişi odalarına geçmeyi tercih 
etti. Biz de tatil yapmak için gelen otel konuklarına,  kafeteryada 
masalarını dolaşıp müsaitlik durumlarına göre hemofili hakkında 
biraz bilgi aktarmaya, hemofili hakkında farkındalık yaratmaya 
çalıştık. Daha sonra TRHD Hemofili Yaz Kampına da katılmış olan 
dernek üyemiz Ayşe Soykök ve oğlu ile oturup vakit geçirdik. Koyu 
bir sohbetin ardından dinlenmek üzere odamıza çekildik.

Hemofili Yaz Okulu’nun son gününde kahvaltı yapmak için aşağı 
indik. Kahvaltı sonrası toplantılar yapıldı ve öğlen yemeğine 
geçmeden eşyalarımızı topladık. Öğle yemeği yendikten 
sonra katılımcılar grup grup kampa veda ettiler. Muhammet 
arkadaşımla neredeyse üç günlük oda arkadaşlığımız bitiyordu ve 
o da Bursa grubuyla kampa veda edince ben de bir hemşirenin 
beni metrobüse kadar bırakmasıyla evimin yolunu tuttum. Böylece 
bizim için; bilgilendiğimiz, zaman zaman bilgilendirdiğimiz, bir 
Hemofili Yaz Okulu’nun sonuna geldik. Organizasyon da emeği 
geçen herkese teşekkür eder, kanamasız günler dilerim.

TRHD Gönüllü Üyesi

TRHD Üyesi
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TRHD ÇORLU ŞEHİR SEMİNERİ
05 Kasım 2015 Tekirdağ, Çorlu

Sempozyum hazırlıklarını gerçekleştirmek üzere Tekirdağ İl 
Temsilcimiz Sayın Dr. Uğur Polat’ın da desteğiyle gerek bölgede 
kayıtlı olan tüm hemofili hastalarına SMS mesajı gönderilerek 
gerekse tüm üyeler ve aileleri aranarak Sempozyum hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sosyal medya üzerinden de duyurular 
yapılarak tüm üyelere ulaşma gayreti gösterilmiştir. 

Sempozyumun açılış konuşmasını Dr. Uğur Polat gerçekleştirdi. 
Ardından Dr. Fikret Bezgal ve Uzm. Dr. Başak Koç sempozyuma 
katılan hemofiliklerin muayenesini ve tıbbi değerlendirmesini 
gerçekleştirdi. Sempozyum saat 17.00 den itibaren bilimsel 
konuşmalarla devam etti. Bilimsel programın ilk konuşmasını 
TRHD üyesi Uzm. Dr. Başak Koç yaptı. Sayın Koç konuşmasında 
“Hemofili Tedavisini, Tedavideki Yenilikleri ve Hemofilideki Koruyucu 
Tedavi demek olan Profilaksi” konusunu dinleyenlere aktardı. Bu 
konuşmanın ardından TRHD yönetim kurulu üyesi Dr. Caner 
Dadak “Gönüllü Kuruluşların Hemofili Tedavisindeki Yeri ve 
Önemi” konusunu Türkiye Hemofili Derneği örneğini vererek 
anlattı. Sayın Dadak konuşmasında TRHD’nin bilimsel ve eğitim 
faaliyetlerini, sağlık otoritesi ile birlikte yürüttüğü Ulusal Hemofili 

Etkinliklerimiz

Türkiye Hemofili Derneğinin (TRHD) düzenlediği Çorlu Şehir semineri 5 Kasım 2015 
Perşembe günü yaklaşık 40 hemofilik ve onların aileleri ile 40 değişik branşlardan 
hekim katılımı ile Çorlu Divan Otelde  gerçekleşti. Aynı zamanda hasta hekim buluşması 
şeklinde olan “Her Yönüyle Hemofili” konulu sempozyuma Aile Hekimi, İşyeri Hekimi, 
Diş Hekimi, Çocuk, Anestezi, Genel Cerrahi, Dâhiliye hekimleri ve sağlık yöneticileri 
katılmışlardır. 

Dr. Uğur Polat
TRHD Üyesi

Ceren Bolbolcular

Konseyini, HemophiLİNE Ulusal Hemofili Kayıt 
Sistemini ayrıntılarıyla salonda bulunanlara 
anlattı. Sempozyumun son konuşmasını TRHD 
başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar gerçekleştirdi. 
Sayın Zülfikar ‘’Hemofili tedavisinde güncel gelişmeler 
ve tedavinin önemi’’ konusunu ülkemiz ve dünya 
ölçeklerinde karşılaştırmalı ve ayrıntısıyla sundu. 
Konuşmalardan sonra gerek hemofilikler ve 
yakınlarından, gerekse tıp mensuplarından gelen 
sorular yanıtlandı.

Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) nin Tekirdağ, Çorlu’da gerçekleşen 
“Her Yönüyle Hemofili” sempozyumu Çorlu yerel basınında da yer 
almıştır. Son olarak sempozyuma destek veren Başta Halk Sağlığı 
Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin, Kamu Hastaneleri Birliğinden Dr. 
Kürşad Koparan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nurdane Korkmaz, Çorlu 
Çerkezköy ve Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Yöneticileri 
ve Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Yücel Ayaz’a ek olarak tüm 
kurum ve kuruluşlara katılım ve desteklerinden dolayı tekrar 
teşekkür ediyoruz.

TRHD Gönüllü Üyesi
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GENÇ HEMOFİLİ PLANLAMA TOPLANTISI

Etkinliklerimiz

Aslında ‘’Genç Hemofili’’, önce İstanbul da daha 
sonra da genişleyen vizyonuyla tüm ülkedeki 
hastalara TRHD’nin samimi yüzünü göstermek 
isteyen, dernek ile sürekli iletişim halinde olan bir 
grup hemofili hastasının fikri idi. Bu fikir derneğin 
ilke ve prensiplerini esas alacak şekilde; yönetim 
tarafından kabul görerek bu çatının altında 2012 

yılında kendine bir alan tahsis etti. İlk kez kendini 2014 yılında İstanbul 
Polat Renaissance Otelde (Yeşilköy) gerçekleşen kongrede gösterdi. 
Kendi varlığını hemofili camiasına göstermek adına kongrenin son 
çeyreğinde takdir toplayan ve hastalar arasında heyecan yaratan mini 
bir konserle gerçekleştirdi.Daha sonra takip eden yıldaki kongrede 
bir konser daha verildi ve şehirler arası geziler gibi etkinlikler 
düzenlendi. İşte bütün bu programları hazırlayabilmek için düzenli 
tarihlerle yapılan toplantılar gerçekleştiriyoruz.Bu, stratejik açıdan 
çok önemli olan toplantılar Sirkeci’de ki dernek binasında samimi bir 
ortam içerisinde 10-12 kişilik hasta-gönüllü katılımı ile gerçekleşiyor.
Toplantılarımıza katılım açıktır.Genç Hemofili ile zaman geçirmek 
isteyen herkes katılabilir.Hatta aklına gelen; yapılması durumunda iyi 
neticeler alınacağı düşünülen fikirlerde açık bir şekilde beyan edilebilir 
ve değerlendirmeye alınabilir. Her toplantıda konuşulanlar satır başı 
şeklinde, görevli arkadaş tarafından bir sonraki toplantıda gündeme 

Ahmet Yalçın

getirilmek üzere not edilir.Buna benzer kurgusu basit görev 
paylaşımları ile aldığımız kararlarda sonuca gitmek daha anlamlı 
ve daha mümkün oluyor.Mesela kolay bir dille anlatacak olursak; 
yapılacak etkinliğin (ritim grubu,gezi,tiyatro,sinema,müze 
ziyareti vb.) tasarımını ve işleyişini düzenlemek için ‘’etkinlikten 
sorumlu’’, yapılacak etkinliğin hastalara duyurmak veya herhangi 
çıkan bir sorunda bağlantıya geçecek ‘’iletişimden sorumlu’’, 
etkinliklerin resimlerini, bilgilerini detaylarıyla kayda alacak 
‘’arşivden sorumlu’’ gruplarımız vardır.Bunun yanı sıra yine bazı 
arkadaşlarımız hastaların haklarının yeni çıkan mevzuatlara 
göre takip edilmesinden ve resmî prosedürlerden sorumludur.
Tabî zaman zaman vefa gösterip kişisel desteklerini veren 
dostlarımızda yok değil. Toplantılarda alınan kararları belirleyen 
asıl unsur, TrHD bünyesinin onayını alabilecek seçimlerdir.

Çünkü Genç Hemofili, TRHD’nin bir uzvudur. Şimdilik işleyiş 
bakımından her oluşumda karşılaşılabilecek ufak-tefek rutin 
problemler haricinde her şey arzuladığımız ve umduğumuz 
minvalde seyir gösteriyor.Umarım katılımlarınızla daha büyük 
bir aileye kucak açarız. Genç Hemofili Stratejik Toplantıları 
işleyişi hususunda verdiğim bilgiler siz sevgili okurlarımızı tatmin 
etmiştir.Kanamasız günler dileğiyle…

TRHD Üyesi



Birçok yeniliği önceleyen bilimsel 
programın oluşturulması için 
ulusal ve uluslararası uzmanlardan 
oluşan medikal ve multidisipliner 
komitelerimizin çalışmalarını sürdür 
düğü kongremiz bu kez, 
İstanbul  Avrupa’da 17-19 Nisan                                                       

      2016 tarihleri arasında Şişli Radisson 
Blu Otelde gerçekleştirilecektir.

Hemofili ve benzeri kalıtsal kanama-pıhtılaşma 
bozuklukları konusunda çalışmaları olanları ve bu 
çalışmalardan yararlanacakları bir araya getirecek olan 
kongremizde; güncel tedavi yaklaşımları, gelecekte 
uygulanacak tedavi metotları ele alınacak, hemofililerin 
sağlık sorunlarının yanı sıra, sosyal ve yasal sorunları 
da tartışılacak, aktif olarak sunulan konular ve 
dinleyicilerin aktif katılımıyla yapılacak uygulamalar, 
katılımcılarda kalıcı izler bırakacaktır. 

Kogremizle bütünleşen 3H (HALK-HEMOFİLİ-HEKİM) 
konseptine bu yıl 1K’da ekleyerek KALBİMİZ BİR 
diyoruz ve hemofili ile hastalık boyutunun çok ötesinde 
ilgilenen hekimleri, sağlık otoritesi temsilcilerini, 
hemofiliyibedeninde ve ailesinde yaşayan hemofili 
ailelerini, yürekten destek veren sivil toplum kuruluşu 
temsilcilerini, hemofili endüstrisi temsilcilerini 13. 
Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresine davet 
ediyoruz.
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Etkinliklerimiz

13.ULUSLARARASI
TÜRKİYE HEMOFİLİ 
KONGRESİ HAZIRLIK 
ÇALIŞMALARI

İstanbul’da yaşayan ve İstanbul’a gelen misafirler için Nisan ayı demek, lale demek, 
erguvan demek, mimoza demektir. Tabii bunun yanı sıra; hemofili demek, dünya
hemofili günü demek, Türkiye Hemofili Derneği’nin de içinde olduğu 13. Uluslararası 
Türkiye Hemofili Kongresi zamanı demektir.

Funda Ciga
TRHD Üyesi
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Yaşama Dair

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE İSTANBUL

Kentsel dönüşüm, İstanbul’da yaşayan neredeyse herkesin fikir sahibi olduğu bir konudur. Kimileri için evlerine gitmelerini geciktiren trafiğin 
sebeplerinden bir tanesi, kimileri için ise yenilenecek evlerinde oturmanın getirdiği yeni bir heyecan. Ancak, aslında kentsel dönüşüm, çarpık 
yerleşim ve riskli binalardan oluşan bölgelerin, özellikle doğal afetler karşısında yetersiz kalabilecek olmasından ötürü, yeni nesil kentsel 
planlama ilkelerine uygun bir biçimde yenilenmesi sürecidir. Bu yenilenme süreci, yani kentsel dönüşüm, yalnızca bina yenilemekten ibaret 
olmamalı, İstanbul’un tarihi ve sosyolojik yapısına uygun bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Risk taşıyan yapıların ve bölgelerin, kentsel dönüşüm 
adı altında yenilenerek güzel şehrimiz İstanbul’a layık bir seviyeye yükseltilmesi, kuşkusuz İstanbul’da yaşayan herkesin içten içe arzu ettiği bir 
olgudur. İstanbul’un, kültür başkenti seçilmesi ile birlikte özellikle Haliç, Balat, Fener bölgelerini kapsayacak şekilde devlet teşviki ile bazı projelerin 
oluşturulması ile kentsel dönüşüm kavramı tam anlamıyla ortaya çıkmıştır. 

2012 kabul edilen kanun tasarısı ile kentsel dönüşüm projeleri resmen başlamıştır. Ancak maalesef ki, her ne kadar kentsel dönüşüm devlet 
tarafından desteklenmiş bir projeler grubu olsa da, ortak bir yapı ile ilerlenememesinden ötürü farklı türlerde yapıların ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. Bu durum, riskli yapıların ortadan kaldırılması açısından herhangi bir sorun teşkil etmemekle birlikte, görsel olarak göze hoş gelen 
bir görüntü oluşturduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Üzülerek belirtmek gerekirse, İstanbul’un tarihi ve sosyolojik yapısı, kişisel 
rantların altında ezilmemesi gereken son derece hassas bir konudur. Kentsel dönüşüm adı altında, çarpık modernleşme İstanbul’umuzun 
genel görüntüsüne büyük zararlar vermektedir. Yan kısımdaki fotoğrafta da görüldüğü üzere bir tarafta yenilenmiş dev binalar var iken etrafında 
birbirleri ile renk, boyut, görünüş ve daha birçok konuda uyumsuz olan binaların oluşturduğu görüntü metropolümüz, dünya şehrimiz İstanbul’un 
çirkin yüzünü ortaya çıkarıyor. 

Ahmet Furkan Erken

Burak Yıldız

Ceren Bolbolcular

Kentsel dönüşümün asıl amacı, yalnızca riskli yapıların ortadan kaldırılması veya binaların yenilenmesi olmamalıdır. Bunun 
tam anlamıyla bir dönüşüm olabilmesi için şehrimize, yeni bir yüz katılmalı, şehir yalnızca taş binalardan oluşmamalıdır. Yeni 
nesil kent planlama teknikleri ile şehrin yaşanılabilirliği ve kullanılabilirliği arttırılmalıdır. Ortak bir akıl ile yenilenen bölgelerde 
yaşayanların fikirleri dikkate alınmalı ve bu fikirler değerlendirilerek, belirlenen bölge için en doğru ve en uygun yapılar 
tercih edilmelidir. Bu şekilde ilerlemeyen projeler bir dönüşüm olmayacak, yalnızca binaların yıkılıp yeniden yapılmasından 
ibaret olacaktır. İstanbul’un tarihi ve sosyolojik yapısı dikkate alınarak şehrin belirli kıstaslara bağlı olarak gerçek anlamda 
yenilenmesi kentsel dönüşümün bir numaralı önceliği olmalıdır. Bu öncelikleri gerçekleştiren projeler mevcut olmakla 
birlikte bunların sayısının arttırılması ve her bir projenin ortak bir amaç ile ilerlemesinin sağlanması gerekmektedir. 20’yi 
aşkın ilçede geniş kapsamlı kentsel dönüşüm projeleri ile uzun dönemde birçok alt yapı sorunu giderilmiş, konut ihtiyacı 
karşılanmış, doğal afetlere karşı dayanıklı hale getirilmiş yapılar hizmete sunulmuş olacaktır.

Ayrıca İstanbul’daki dönüşüm sadece konut olarak değil sosyal, kültürel ve iş alanı oluşturulma amacı da gütmektedir. 
Örneğin, Kartal kentsel dönüşüm projesinde, Pendik ve Kartal sahil, Kartal Merkez gibi yerleşim bölgelerini de içine 
alan 555 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Projede, konut sayısı az tutulmakla birlikte, özellikle kültürel aktivitelerin bu 
bölgede ağırlık kazandırılması amacı ile opera evi, park otel, marina, otel restoran gibi ekonomiye de katkı sağlayacak 
farklı türlerde yapıların oluşturulması amaçlanmaktadır. Sonuç olarak, değişmeyen tek şeyin yalnızca değişimin kendisi 
olduğunu düşünenlerden olarak, kentsel dönüşüm, ana fikir olarak son derece önemli ve kritik bir konuma sahiptir. Ancak, 
hayatın her alanında olduğu gibi, kentsel dönüşümün de son derece iyi düşünülerek ve iyi planlanarak gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Özellikle, İstanbul gibi çarpık kentleşmenin ne yazık ki son derece fazla olduğu şehirlerde, binaların depreme 
dayanıklı olması amacıyla yıkılıp yeniden yapılması hiçbir sorunu çözmeyeceği gibi plansız hareket edilmesinden ötürü yeni 
sorunların da ortaya çıkmasına sebep olacaktır. İstanbul’un tarihi ve sosyolojik yapısı dikkate alınarak gerçekleştirilecek 
yeni nesil planlamalara uygun dönüşüm projeleri Yeni İstanbul’un, daha iyi bir İstanbul’un kapılarını ardına kadar açacaktır.

TRHD Gönüllü Üyesi

TRHD Gönüllü Üyesi

TRHD Gönüllü Üyesi
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NOVONORDISK (NNHF) İSTANBUL TOPLANTISI
12 Kasım 2015

Etkinliklerimiz -2

Novo Nordisk Hemophilia Foundation organizatörlüğünde derneğimizin ev sahipliği yaptığı toplantı 12 Kasım 
2015 tarihinde Polat Renassaince Bosphorus Otel’de gerçekleşti.

Toplantıda Azerbaycan, Moldova ve Ukrayna hemofili derneklerini temsilen gelen katılımcılarla bir araya geldik. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan NNHF Genel Müdürü Sussanne Brandl vakfı tanıtarak vakfın yapısı, işleyişi 
ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında genel bilgiler verdi. Konukların tek tek kendilerini tanıtmalarının 
ardından hoş geldiniz konuşmasını yapması için Türkiye Hemofili Derneği Başkanı Prof. Bülent Zülfikar 
kürsüye davet edildi. İstanbul ve Türkiye hakkında genel bilgiler veren Zülfikar, katılımcılara İstanbul’un turistik 

Dr. Fikret Bezgal

yönünü anlatan bir de kısa video izletti. Ardından Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) Yönetim Kurulu Üyesi Caner Dadak, Türkiye’de ki hemofili 
yapılanmasını istatistikî veriler ile birlikte anlatarak Türkiye Hemofili Derneğinin genel işleyişi, organizasyon yapısı, üye dağılımı ve etkinlikler 
hakkında katılımcılara bilgi verdi. Diğer ülke temsilcilerinin de kendi organizasyonlarını tanıtmalarının ardından tekrar söz alan Prof. Bülent 
Zülfikar, hemofili bakımında hasta derneklerinin rolleri ve sorumluluklarını anlattı. Konuşmasının devamında Sayın Zülfikar ülkeler arasında 
ki sosyal ve kültürel etkenlerin ihtiyaçları nasıl etkilediğini, farklar ve ortak sorumluluklar hakkında bilgi verdi. 

Bu oturumun sonunda hemofili derneklerinin misyonu ve temel noktalar hakkındaki ilk grup çalışması yapıldı. İlk 
oturumun tamamlanmasının ardından grup fotoğrafı çekimi ve çay-kahve molasının tamamlanmasıyla ikinci oturuma 
geçildi. Bu oturumun başında NNHF Proje Müdürü Shady Sedhom vakfın 10 yıl boyunca yaptıklarını detaylarıyla 
anlatarak dünyanın farklı bölgelerinde yapılmış çalışmalarla oluşturulan bölgesel etkileri anlattı. Ardından Özgür 
Gümüş ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde NNHF ile ortaklaşa yapılan çalışmadan bahsetti ve bu bölgede hemofili 
adına yaratılan etkiyi aktardı. Bu konuşmanın hemen ardından ise “etki nedir? Etki yaratmak için ihtiyaçlar nelerdir? Etki 
nasıl yaratılır” başlık grup çalışmasına geçildi. Grup çalışmasının ardından öğle yemeğine geçildi.

Öğleden sonra gerçekleşen oturum her ülkenin önümüzdeki 2 yıl içinde gerçekleştirmek istediği bir hedef belirlediği 
grup çalışmasıyla başlandı. Azerbaycan’dan Vugar Tarverdiyev Azeri hemofili derneğinin devlet kurumları ve özel 
kuruluşlarla ortaklaşa çalışarak Azerbaycan’ı tedavi olanakları dahi olmayan bir ülkeden sağlıklı hemofili nesilleri 
yetiştirebilen bir ülke haline getirmeleri sürecinden bahsetti. Devamında gerçekleşen 2 ortak oturumun ardından her 
ülke grup çalışmaları boyunca üzerinde çalıştığı projeyi tüm konuklara sundu. Her sunumun ardından gerçekleşen 
soru-cevap bölümüyle birlikte bilgiler ve fikirler paylaşıldı. Tüm ülkelerin sunumlarını tamamlamalarıyla yoğun geçen 
program tamamlanmış oldu. Kapanış konuşmalarında ülkemize gelen konukların NNHF ile birlikte Türkiye Hemofili 
Derneği’ne de teşekkürlerini ve memnuniyetlerini iletmesi günün tüm yorgunluğuna rağmen bizleri çok mutlu etti.

TRHD Üyesi
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TRHD BURSA TEMSİLCİLİK BULUŞMASI

Etkinliklerimiz -2

Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) hemofili bilincini oluşturmak amacıyla 
resmi kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmalarına devam ediyor.  
Hemofilinin tüm paydaşlarını bünyesinde barındıran Türkiye Hemofili Derneği (TRHD),  hemofiliklere ve onların 
ailelerine daha iyi hizmetler götürmek amacıyla Dernek başkanı Prof. Dr. Bülent Zülfikar, yönetim kurulu 
üyesi Dr. Caner Dadak, TRHD Bursa İl Temsilcisi Nuray Göktepe ve derneğimize her zaman büyük hizmetleri 
olan hemofili annesi Pakize Yılmaztürk’le birlikte 27 Kasım 2015 Cuma günü Bursa’da resmi kurum ve 
kuruluşlar ziyaret edildi.  Aynı günün akşamı hemofilik ve yakınlarıyla bir araya gelinerek hasta bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi. Resmi ziyaretlerin ardından Bursa ve çevresinde yaşayan hemofiliklerle onların 
ailelerine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

BURFAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesisleri, parkları ve matbaasını 
işleten alt kuruluşu olan BURFAŞ Genel Müdürü Muhammet Gümüşsoy ile 
bir araya geldik. Bursa’nın merkezinde yer alan oldukça geniş bir dinlenme 
ve rekreasyon alanı olan Merinos Park içinde yer alan genel müdürlük 
binası ve diğer tesisler, havanın da güzel olmasıyla cıvıl cıvıl idi. Burada 
bize Bursa’daki annelerden Süheyla hanım da eşlik etti. Sayın Gümüşsoy’la 
makamında öncelikle tüm detaylarıyla hemofiliyi konuştuk. Sorunu geniş 
geniş açıkladıktan sonra, kendilerinin hem bilinirliği artırabilmek hem de 
hasta ve yakınlarının sosyal hayatta daha çok yer almalarını teşvik etmek için 
yapabilecekleri üzerine konuştuk. Daha önce benzer olarak çölyak hastalığı, 
hipertansiyon gibi çeşitli hastalıklar özelinde yaptıkları çalışmalardan 
bahseden Gümüşsoy, Bursa’da yapılacak duyarlılık çalışmalarında gerekli 
materyallerin basımı dağıtımının yanında BURFAŞ tesislerinde yer alması 
konularında sponsorluk desteği sağlayabilecekleri belirtti

Burak Yıldız

Caner Dadak

Nuray Göktepe

BURSA VALİLİĞİ ZİYARETİ
İlk olarak sağlıktan sorumlu vali yardımcısı Yalçın Bulut’u makamında ziyaret ettik.  Kendisi bizi oldukça sıcak karşıladı. Derneğimiz 
yayınlarından olan dergimizi ve tanıtım broşürlerimizi takdim ederek öncelikle hemofilinin ne olduğunu ve tedavisi için ihtiyaç 
duyulan tıbbi ve sosyal gereklilikleri kendisine açıkladık.  Büyük bir empati göstererek aklına gelen sorularla hemofiliyi detaylarıyla 
öğrenmek için çaba sarfeden Bulut, daha önce görev yaptığı İstanbul Darülaceze Müessesesinde edindiği tecrübeleriyle sosyal alanda 
yapılabilecekler konusunda bizlerle fikir alışverişinde bulundu. Aynı zamanda Bursa’da hastaların ve yakınlarının yaşadığı sorunları, 
ihtiyaçları, talepleri ilgili kurumların yöneticileriyle bir araya geldiği zaman kendilerine aktaracağını ve hatta Bursa temsilcimizi 
kendilerine yönlendirebileceğini belirtti.

TRHD Üyesi

TRHD Üyesi

TRHD Gönüllü Üyesi
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Etkinliklerimiz -2

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Günün son buluşmasını Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ile gerçekleştirdik. Acil sağlık hizmetleri ve kriz yönetimi konusunda 
oldukça tecrübeli olan Dr. Akan, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülecek evde bakım hizmetleri çalışmalarında, hemofili 
hastaları ve yakınlarının da ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapılarak bölgede yaşayan 100 kadar hemofili ve yakınının sorunlarını 
çözmek için adımlar atabileceklerini aktardı.

BURSA HASTA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Akşam ise gün içinde genel müdürünü de ziyaret ettiğimiz BURFAŞ’ın işlettiği Merinos Kültür Parkı Gönül Dostları Sofrası 
Restaurant’ta TRHD Bursa temsilcisi Nuray Göktepe’nin davetine icabet eden hemofililer ve aileleri ile akşam yemeğinde bir araya 
geldik. Fasıl eşliğinde yenilen akşam yemeğine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sn. Abdülkadir Karlık da katılarak bizleri 
yalnız bırakmadı. Burada Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın Bürosu ve Olay TV muhabirleri bizlerle röportaj yaptılar. 

Yaklaşık 65 hasta ve hasta yakınının katıldığı programın başlangıcında aramıza katılan Bülent Zülfikar hocamız tüm konuklarla 
tek tek selamlaştı. Daha sonra Nuray Göktepe Hanım yoğun geçen günü kısaca özetleyen bir açılış ve hoş geldiniz konuşmasını 
yaparak sözü hocamıza verdi. Bülent Zülfikar hocamız, içinde bulunduğumuz mekânın ismi gibi, bugüne kadar kurulmuş gönül 
dostluklarıyla ve verilmiş emeklerle hemofili tedavisinin bugünlere geldiğini anlattı. Aynı şekilde gelecekte de daha iyiye gidebilmek 
için egolarından arınmış, kişisel çıkarlarından çok topluma hizmet edecek ve özveriyle çalışacak kişilerin önemini ve gerekliliğini 
vurguladı. Sonrasında ise hemofililer ve yakınlarından gelen soruları yanıtladı.

Maalesef geçmişte, Bursa’ da hemofili alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarında yaşanan problemlerin yanı sıra yalnızca bir kaç 
gün önce ortaya çıkarılan ve basında da yer alan “hemofilide ilaç istismarı” haberleriyle bölgede bugüne kadar harcanan emekler, 
yapılan çalışmalar kısmen de olsa zarar görmekte idi. Daha önce farklı bölgelerde de yaşanmış olan benzeri olaylar sonrasında, bu 
imajdan en çok zarar görenlerin hemofililerin ve yakınlarının olduğunu hep görüldü. 

Bursa’da da aynı şeylerin tekrar yaşanmaması için yapılabilecekleri ve alınması gereken önlemleri ilgili mercilere aktararak 
hemofililerin çok daha iyi bakım olanaklarına ulaşabilmeleri yönünde yaptığımız bu günübirlik girişimin diğer temsilciliklerimizin 
ziyaret edilmeleriyle devam etmesinin gerekliliğini bir kez daha yakından gözlemleme fırsatımız oldu. Başta ziyaret ettiğimiz 
yetkililerimiz olmak üzere, il temsilcimiz Nuray Göktepe’ye, yönetim kurulumuz adına bu ziyareti gerçekleştiren Dr. Bülent Zülfikar 
ve Caner Dadak ile dernek üyemiz hemofili annesi Pakize Yılmaztürk’e gönülden teşekkür ederiz.
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GENÇ HEMOFİLİ HAYATIN İÇİNDE

Etkinliklerimiz -2

Gezdik, gördük, eğlendik…

Türkiye Hemofili Derneği (TRHD) Gençlik komitesi olarak bizler, 2015 yılı içerisinde 
gerçekleştirmeyi planladığımız etkinlikleri, her buluşmada artan katılımcı sayısı ile 
hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

2015 yılı içerisinde planlarımız arasında yer alan tiyatro etkinliklerini  gerçekleştirip güzel oyunlar izledik. Bu  oyunlardan 
biri olan  Vişne Bahçesinde, katılan arkadaşlarımızla eğlenceli dakikalar geçirip paylaşımlarda bulunduk. Vişne Bahçesi’ne 
yaklaşık 10 kişi, İstanbul Efendisi oyununa yaklaşık 15 kişi katıldı. İstanbul Efendisi oyununda aileden biri  olarak gördüğümüz 
doktorlarımızdan Fikret Bezgal ve eşi de bizi  yalnız bırakmadı.

Katılımcılarımızın artış gösterdiği etkinliklerimizden biri de şubat ayında gerçekleştirmiş olduğumuz Bolu gezisiydi. 
Antalya’dan, Kocaeli’nden, İstanbul’dan  katılanlarla yaklaşık 25 kişilik bir ekip halinde etkinliğimizi  gerçekleştirdik. Güzel 
bir yolculuğun ardından, kendine hayran bırakan, eşsiz güzelliği ile içimizde büyük bir huzur dalgası uyandıran ve ruhumuzu 
dinlendiren Abant Gölü manzarası eşliğinde balıklarımızı afiyetle yedik. Ardından hepimizin gönüllerinde taht kuran ekmek 
kadayıfını yiyerek sohbetimizi daha da derinleştirdik ve böylece yolun yorgunluğunu üzerimizden atmış olduk. Bu güzel günü 
eşsiz manzarası eşliğinde ölümsüzleştirmek için göl kenarında kısa süreli yürüyüş yapıp, fotoğraf  çekildikten sonra geri 
dönüş yolculuğumuza başladık.

Kültürümüzde çok büyük yeri olan Mevlana şehri Konya’ya gerçekleştirdiğimiz gezide Ankara, Kocaeli, İstanbul’dan birçok 
genç hemofili arkadaşımız bize eşlik etti. Keyifli dakikalar eşliğinde yüksek hızlı trenle Konya’ya ulaştık. Konya muhteşem 
tarihi ile bizi büyüledi. Camilerini, Sille Antik Kenti’ni, 80 binde devr-i âlem parkını gezdik. Bizi en derinden etkileyen Mevlana 
Müzesi ve Şems-i Tebrizi Türbesi oldu. Burada gördüğümüz ve öğrendiğimiz şeyler, gerçekleştirmiş olduğumuz etkinlikten 
oldukça keyif almamıza ve yeni dostluklar kurarak evlerimize geri dönmemize vesile oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda genç arkadaşlarımıza derneğimizin imkânları ile 
birlikte sinema gösterimi gerçekleştirdik. Çok keyifli dakikalar geçirerek güçlü bağlar oluşturduk. 
Yüzlerindeki gülümsemeye sebep olmak tüm yorgunluğumuzu silip atmış ve bize büyük bir gurur 
yaşatmıştı.

Ve Dr. Jim Cain Türkiye’de Derneğimizdeydi…
Dünyanın oyunlarla eğitim konusunda sayılı uzmanlarından ABD’li uzman 
Dr. Jim Cain bizlere eğitim verdi.

Amerika’dan gelip, biz Genç Hemofililerin davetini kırmayarak derneğimizi ziyaret eden Jim Cain’i 
ağırladık. Bizlere grup çalışmasını, takım olmanın anlamını ve önemini, eğlenceli bir şekilde oyunlar 
eşliğinde anlattı. Bu oyunlarla  bizlerde farkındalık yaratmaya çalıştı ve bunda oldukça başarılı oldu.

Deniz Caner Tan
TRHD Üyesi
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Etkinliklerimiz -2

Genç Hemofili anlatıyor...

Anadolu Hemofili ve Talasemi Derneği’nin Mart ayındaki 
davetiyle üç kişilik bir ekip halinde Konya’ya gittik. Burada 
Anadolu halkına derneğimizi ve Genç Hemofiliyi tanıtarak, 
hakkımızda detaylı bilgi verdik. Böylece yeni arkadaşlarımızın 
bizlere katılmasını sağladık.

17 Nisan’da Antalya’da düzenlenen Uluslararası Hemofili
Kongresinde Genç Hemofili Komitesi olarak standımızı kurduk. 
Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, kısaca derneğimizi anlattık. 
Standımız Türkiye’nin her yerinden gelen hasta ve hasta 
yakınlarından büyük ilgi gördü.

Haziran ayında, Türkiye Hemofili Derneği’nin katkılarıyla Diyarbakır’da gerçekleştirilen bölgesel sempozyumda Genç 
Hemofili’yi yerel halka tanıttık ve büyük bir ilgi gördük. Sunumlarda hastalara, hasta yakınlarına ve doktorlara kendimizi tanıttık, 
yaptığımız bilgilendirmelerle yanlarında olduğumuzu gösterdik. Uğraşlarımızın karşılığını, bizlerle kurdukları iletişimden ve 
birlikte çalışmalarımızdan fazlasıyla alıyoruz. Bize katılan, bizimle olan, bizi ailesi olarak gören herkese teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.
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Etkinliklerimiz -2

TRHD ONLINE - www.turkhemoder.org

turkhemoder.org yenilenen yüzüyle aranızda!
Türkiye Hemofili Derneği olarak ülkemizin dört bir yanından hemofilikler, aileleri, sağlık çalışanları ve gönüllülere ulaşabilmek için kitle 
iletişiminde en önemli paya sahip olan interneti daha etkin kullanabilmek ve kurumsal iletişimimizi daha üst noktalara taşımak amacıyla 
güncel bilgilerle tamamen yenilendi.

Hemofili dünyası ve derneğimizin güncel faaliyetleri hakkında kategorilenmiş şekilde yayınlanacak, haberleri an be an takip edebileceğiniz 
ana sayfada istediğiniz başlığı seçerek yalnızca o konudaki haberleri filtreleyebilirsiniz. Bunun yanında okuduğunuz haberle ilgili varsa 
fotoğraf ve video galerisine doğrudan erişebilirsiniz. Dilerseniz sosyal medyada paylaşma butonları sayesinde haberleri kolayca facebook ve 
twitter hesaplarınızda takipçilerinizle de paylaşabilirsiniz.

Sayfaya girdiğiniz zaman ilk karşınıza gelen 6 buton sayesinde Hemofili, HemophiLINE, Genç Hemofili hakkında detaylı bilgilere ulaşırken 
dernek faaaliyetleri hakkında yapılan duyurular, burs başvurularını takip edebilir ve Yeni Faktör Dergisi’ni pdf formatında online olarak 
okuyabilirsiniz.

Ana menüde yer alan derneğimiz başlığı altında tüzük, yönetmelikler, yönergeler ve kurullarımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki 13 
il temsilcimizin telefon ve mail adreslerine ulaşabilirsiniz. Yine aynı başlık altında tarihçe, misyon, vizyon, ödüllerimiz, dernek yerleşkemiz 
ve resmi kurumlarla ilişkilerimiz hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz. Dernek yerleşkemiz menüsünden derneğimize ulaşmak için 
kullanabileceğiniz toplu taşıma alternatifleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Faaliyetlerimiz başlığı altında ise düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bilimsel ve sosyal eğitim organizasyonlarının dünü, bugünü ve geleceği 
hakkında bilgi alabilirsiniz.

Alanında uzman hekimlerin oluşturduğu derneğimiz Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Kanama Bozuklukları başlığında hemofili, von 
willebrand, taşıyıcılık ve kadın hemofilikler, nadir faktör eksiklikleri, kalıtsal trombosit hastalıkları ve bunların tedavileri hakkında hem sağlık 
çalışanları, hem hastalar ve yakınları hem de diğer ilgililer bilgi alabilecekler.

Sık Sorulan Sorular başlığında hemofili tanısı konması ve karne düzenleme işlemlerinden engelli hakları ve 
hemofililerin askerlik durumu hakkında merak ettiğiniz her sorunun yanıtı yer alıyor. Sayfayı incelemenize rağmen 
merak ettiklerinize yanıt bulamamanız halinde ise Bize Danışın başlığındaki Sorum Var’a tıkladığınız zaman çıkan 
formu eksiksiz doldurarak sorunuzu iletebilirsiniz. Sorunuz en kısa sürede ilgililer tarafından yanıtlanacaktır.

Galeri ve video başlıklarında, dernek faaliyetlerinden derlenmiş fotoğraf ve videoların yanında özel olarak hazırlanmış 
eğitim amaçlı görsellere de ulaşabilirsiniz. Derneğimizin adres, telefon, e-posta ve faks bilgilerine ise iletişim 
butonundan ulaşabilirsiniz. Sağ üst köşede yer alan sosyal medya butonları aracılığıyla da derneğimizin facebook, 
twitter, instagram ve youtube hesaplarına ulaşabilirsiniz.

Yine sağ üstte yer alan Bağış Yapın ve Üye Olun butonları ile derneğimizin bağış yapabileceğiniz banka hesaplarına ve 
üye olmak için doldurulacak üye başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Son olarak, sağ tarafta manşet fotoğraflarının altında yer alan kırmızı butonlar sayesinde hemofili ve Türkiye Hemofili 
Derneği hakkında hazırlanmış sunumlara ve yerli-yabancı kaynaklara ulaşabilirsiniz. Derneğimizin de uzun süredir üyesi olduğu WFH ve 
EHC hakkında yine bu butonlar sayesinde bilgi alabilirsiniz.

Caner Dadak
TRHD Üyesi
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Kültür / Sanat

07 Şubat 2016 18:00
Zorlu Performans Sanatları Merkezi- Drama Sahnesi, İstanbul
Zorlu Center’da “Kim Deli ya da Kim Akıllı” Sorusuna Cevap Aranıyor!

Ken Kesey’in romanından sinemaya uyarlanan Jack Nicholson’un yıldızı olduğu beyaz perdenin kült filmleri arasında yer alan 
1975 yapımı “Guguk Kuşu” (One Flew Over Cucko’s Nest), Şakir Gürzumar yönetiminde Zorlu Center PSM’de sanatseverlerle 
buluşuyor.

Guguk Kuşu, başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Uğur, Galip Erdal, Bahattin Doğan, Tuba Ünsal, Levent Can, Kevork Türker 
ve Kayhan Yıldızoğlu’nun olduğu 20 kişilik dev kadrosuyla sahnede...

“Guguk Kuşu” tutuklu olduğu cezaevinde çalışmaktan kurtulmak için deli taklidi yaparak güvenlik önlemleri daha az olan bir 
akıl hastanesine sevk edilen bir mahkûmun (McMurphy / Oktay Kaynarca) burada geçirdiği zamanı konu alıyor.

McMurphy özelinde “deli kimdir?”,  “delileri sistem mi yaratır?”, “kim deli ya da kim akıllı” sorularına yanıt arıyor. Mahkûm 
McMurphy bu süre içerisinde hem kurallara uymuyor hem kaçma planları yapıyor hem de diğer hastalarla farklı bir diyalog 
kuruyor. Terapilerdeki kendi başına buyruk hareketleri ve özgürlüğüne olan düşkünlüğü nedeniyle soğuk, tavırlı, suratsız, 
otoriter Başhemşire Ratched (Deniz Uğur) ile de büyük sorunlar yaşıyor ve aralarında ciddi bir çatışma başlıyor. 

Oyunda gelişen bir dizi olaylar üzerinden birbirlerine üstünlük kurma çabaları normal olmaya çalışmanın deli olmaya 
çalışmaktan daha zor olduğu mizahi bir dille anlatılıyor.

Guguk Kuşu

Sezgin Can Özpolat

Oyuncular: 
Oktay Kaynarca, Deniz Uğur, Galip Erdal, Levent Can, Kevork Türker, Yiğit Pakmen, Melda Narin, Ali Deniz 
Çelik, Onur Kırat, Umut Avcı, Gamze Uçar, Dorukan Kenger, Engin Demircioğlu, Onur Yenidünya ve Kayhan 
Yıldızoğlu

TRHD Üyesi
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Kültür / Sanat

28 Şubat 2016 20:00 Ülker Sports Arena, İstanbul
Şubat’ta Aşk Başkadır!

Chris de Burgh 28 Şubat Pazar günü en güzel şarkılarıyla kalplerinizi ısıtmaya geliyor! İstanbul 70’lerden günümüze hiç 
eskimeyen, birbirinden kıymetli şarkılarla mücevher gibi bir gece yaşayacak. Romantizmin en yalın, en kalbe kazınan şarkıları 
Chris de Burgh’ün kadife sesi ve benzersiz sahne şovuyla hafızalara işlenecek. 

Chris de Burgh ‘The Lady in Red’, ‘Don’t Pay the Ferryman’, ‘A Spaceman Came Travelling’ , ‘The Traveller’ gibi klasiklerini, 
diskografisinin en romantik şarkılarını İstanbullu hayranlarına Ülker Sports Arena’da  seslendirecek. 

Chris de Burgh

Cecile McLorin Salvant

Cecile McLorin Salvant
15 Mart 2016 20:30
İş Sanat Kültür Merkezi, İstanbul

Modern caz sanatçısı Cécile McLorin Salvant, 
15 Mart’ta İş Sanat Kültür Merkezi’nde!

Son yılların en gözde caz vokallerinden biriyle tanışmaya hazır 
olun! En genç finalist olarak girdiği 2010 Thelonious Monk 
Uluslararası Caz Yarışması’ndan birincilik ödülüyle ayrılan 
ve hızla müzik otoritelerinin dikkatini üzerine çeken Cécile 
McLorin Salvant, caz dünyasının en prestijli yarışmasından 
sadece birkaç ay sonra çıkardığı “WomanChild” ile 
profesyonel kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. 

Caz çevrelerinin hevesle beklediği bu kayıtta Amerikan müziğinin üç asra yayılan az bilinen ve ender kaydedilen parçalarına 
yer veren Salvant, modern cazın ton ve stillerine aşinalığının yanı sıra klasik blues ve erken dönem Amerikan geleneğine 
tamamen hakim olduğunu ortaya koyuyor. Ünlü trompetçi Wynton Marsalis’in denge, zarafet, ruh, mizah, duygusallık, güç, 
virtüözite, çeşitlilik, sezgi, zeka, derinlik ve incelik gibi niteliklere sahip olduğunu ifade ettiği Amerikalı vokalist, kendine özgü 
stiliyle daha uzun süre yıldızının parlayacağının sinyallerini veriyor.



16

TÜRKİYE’Yİ
DOLAŞIYOR !

TÜRKİYE BÖLGESEL HEMOFİLİ SEMPOZYUMU




