
  

  

 
 
 
 
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye’nin dört bir yanındaki bebeklere tam ve yeterli 
tıbbi müdahale sunulmasına katkı sağlamak amacıyla 2003 yılından beri 
sürdürdüğü “Çok Yaşa Bebek” projesi ile Sağlık Gönüllüleri Türkiye tarafından 
“Sağlıkta En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Ödülü”ne değer görüldü. “Sağlıkta 
Sosyal Sorumluluk Ödülleri 2008”ödül töreni,   27 Mayıs Salı akşamı Sheraton 
Otel Maslak’ta gerçekleştirildi. 
 
Aldıkları ödülün kendileri için son derece anlamlı olduğunu belirten Türkiye 
Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Varol Civil, “2003 yılında 
başlattığımız Çok Yaşa Bebek kampanyası, bankacılık sektörünün “ülkenin 
geleceğine yatırım yapmak” misyonunun sosyal alana bir yansıması oldu. 
Projemiz bu yıl beşinci yaşına bastı. Bu beş yılda 52 ilde ihtiyaç tespiti yapılan 
92 hastaneye, kuvözden yaşam destek ünitesine kadar toplam 560 tıbbi cihaz 
hibe edildi. TBB olarak, projemizin beşinci yılında 50 ile ulaşma hedefimizi 
gerçekleştirmiş olduk. Bugüne kadar bu cihazlardan yararlanan yaklaşık 15 bin 
bebeğin yaşama tutunduğunu öğrendik ” dedi. 
 
Civil sözlerine şöyle devam etti: “Çok Yaşa Bebek projesini uzun yıllar 
geliştirerek sürdürmek, böylece ülkemizdeki bebek ve çocuk ölüm oranlarına 
ilişkin istatistik sonuçlarının değişmesine ve bu rakamların AB üyesi ülkelerin 
düzeyine ulaşmasına katkı sağlamak en büyük dileğimiz” 
 
Çok Yaşa Bebek 5. yaşında 
 
İlk yılında Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği ve Türk Pediatri Kurumu’nun 
işbirliğinde yola çıkılan “Çok Yaşa Bebek” projesi, bugün Hacettepe 
Üniversitesi’nin de katılımıyla oluşturulan Danışma Kurulu işbirliğinde 
güçlenerek devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar Kocaeli'nden 
Diyarbakır'a, Trabzon'dan Mardin'e kadar Türkiye’nin 52 ilinde ihtiyaç tespiti 
yapılan 92 hastanenin yenidoğan, çocuk acil ve yoğun bakım bölümlerine tıbbi 
cihaz bağışında bulunuldu. Hastanelere 5 yılda bağışlanan 560 cihazla bugün 
15 bini aşkın bebek “hayat”a tutunuyor. Çeşitli dönemlerde eğitim programlarıyla 
da zenginleştirilen proje, her yıl yeni il ve hastanelere yapılan yardımlarla 
genişliyor. 
 
2006 yılında hizmete sunulan www.cokyasabebek.org web sitesi, projeye ilişkin 
detaylı bilgi sunarken, sağlık profesyonellerine, görev yaptıkları kurumun cihaz 
ihtiyaçlarını Türkiye Bankalar Birliği’ne bildirme olanağı da sağlıyor. 
 
Sağlık Gönüllüleri Türkiye 
 
Sağlık Gönüllüleri – Türkiye (SG-T), 2006 yılında ihtiyaç duyulan bölgelerde 
öncelikli nüfus gruplarının sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmak, erken 
teşhis ve tedavi ile kazanılacak kaliteli yaşam yılını artırmak için gerekli gönüllü 
sağlık hizmetini koordine ve organize etmek amacı ile kuruldu. 
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Derneğin Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşuyor; 
 

• Oğuz Engiz / Yönetim Kurulu Başkanı (Medicana Ankara Hastanesi 
Genel Müdürü) 

• Ufuk Eren /Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Siemens Tıp Çözümleri 
Direktörü) 

• Salih Güreş / Sayman (Tepe Teknoloji Genel Müdürü) 
• Ata Selçuk /Sekreter (Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü) 
• Özgür İncekara / Üye (İncekara Holding Genel Müdür)  

 
SG-T, sağlık sisteminin yetişemediği hizmetleri gönüllülük esasına göre 
tamamlamayı hedefliyor. Hastayı ele alacak doktoru, hemşireyi/ebeyi, teşhiste 
yardımcı olacak asgari medikal donanımı ve tedavide kullanılacak ilacı; hastanın 
ulaşabileceği hale getirmeyi amaçlıyor. 


