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HAİTİ DEPREMİ NEDENİYLE 

Çocuk Vakfı’ndan Çağrı 

“ Hiç olmazsa Haiti’li deprem çocuklarının birer günlük ihtiyaçlarını 

karşılayalım” 

 

 

12 Ocak’ta Haiti’de yaşanan depremde sayısı henüz tam olarak bilinemeyen insan 

öldü ve yaralandı. Dünyanın Haiti’ye ilgisi ise çok az ve yeterli değil. Medyanın 

yansıttığı görüntüler ve duyurduğu yardım kampanyaları da henüz amacına 

ulaşmadı. Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na bağlı kurumlar hâlâ gerekli önlemleri 

alamadı. Unicef, daha önceki durumlarda olduğu gibi, Haiti’de de çocuklara yönelik 

acil eylem plânı uygulamada yetersiz kaldı. 

 

Çocuk Vakfı, Haiti’ye yapılacak yardımların Türk Kızılay’ı aracılığıyla yapılması 

için gönüllü çocuk dostlarına çağrıda bulundu. 

 

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin’in Haiti’ye yardım için yaptığı 

açıklama şöyle: 

 

Türkiye’nin Haiti depremine gösterdiği ilgiye karşılık yardımlar sınırlı düzeyde 

kaldı. Haiti’de hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı bilinmiyor. Birleşmiş 

Milletler, bölgeye kapsamlı bir yardım organizasyonuyla ulaşamadı henüz. Hayatta 

kalan çocuklar için özel önlemlerin de acilen alınması gerekiyor. Özellikle 

çocukların Haiti sınırları dışına çıkarılması süreçlerini BM Mülteciler Yüksek 

Komiserliği tarafından ciddi şekilde izlenmesi gerekmektedir: Deprem sonrası 

yaşanan kriz Haiti için çok kritik bir sürece dönüşmüş durumda. 2004’te Haiti’de 

gerçekleşen darbeyi ABD’nin ve dünyanın görmezden geldiği dikkate alınırsa, 

deprem sonrası ortaya çıkan yönetim boşluğu, Haiti için yeni bir işgal döneminin 

başlangıcı izlenimini vermektedir. İnsanlık her zaman masumdan yana taraf 

tutmadıkça gücü elinde bulunduran devletlerin yeni tuzakları ve oyunları devam 

edecektir. Haiti depreminden haberdar olan herkesi özelliklede gönüllü çocuk 

dostlarını Türkiye Kızılay’ı aracılığıyla Haiti’ye yardım yapmaya çağırıyoruz. Hiç 

olmazsa Haitili bir deprem çocuğunun bir günlük ihtiyacını karşılayalım ve Haitili 

çocukların bundan sonrada ülkelerinde  esenlik içinde yaşamalarına katkı 

verelim… 

 

KIZILAY’ın 

Haiti İçin Hesap Numaraları: 

 

 Tüm bankaların Türk Kızılayı tahsilât menülerinden veya Türk Kızılayı 

2868 hesap numaralarından;  

 Tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Türk  Kızılay Posta Çeki 

hesabından;  

 Tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e 5 .-TL değerinde boş mesaj atarak, 

 

www.kizilay.org.tr   

  

http://www.kizilay.org.tr/

