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NİSAN AYI FAALİYET RAPORU – 2022 

İki üyemiz derneğimizin mesai saatleri içerisinde gelen telefon aramalarına genel kapsamda yardımcı 

olmaya devam edip daha fazla ayrıntılı bilgi isteyenleri Dernek Web sitemize yönlendirdi. 

Bu ay Prof. Dr. Mehmet AKBULUT hocamız, Exeltis İlaç Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'ne koşulsuz 

katkıları Derneğimize Zoom hizmeti hediye ederek bizi desteklemiştir. 

Ayrıca elektrik faturalarını ödeyemeyen bazı hastaların faturalarının ödenmesi için aracı olarak ve 

Fitreleri bu hastaların faturalarına yönlendirdik. 

Nisan ayı boyunca 5 Mayıs Dünya Pulmoner Hipertansiyon Günü kapsamında pulmoner 

hipertansiyonu tanıtmak ve farkındalık yaratmak adına bisiklet turu ve stant kurulması izni için 

defalarca İstanbul büyükşehir ve Kadıköy belediyelerine gidilmiş ve telefonla bağlantı kurulmuş 

olmasına rağmen etkinliğimiz için izin alınamadığını üzülerek belirtiriz. Başta Gülten Kılıç olmak üzere 

emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Karayolları 1.Bölge Müdürlüğüne 11 Kasım Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık 

Günü kapsamında boğaz köprülerinin mor ışık ile aydınlatılması için başvuruda bulunduk. 

Ayrıca bu ay yer alan etkinliklerimiz ve zoom veya youtube aracılığıyla katılmış olduğumuz toplantılar 

aşağıdaki gibidir. 

 

5 Nisan’da instagram canlı yayınına katılan Mehmet Seyman ve Moderatör Emine Çayıroğlu ile Akciğer 

nakli bekleme sürecini konuştuk. 

6 Nisan’da Değer Kesimoğlu Başkanlığında, Dünya Pulmoner Hipertansyon Günü için planlama 

toplantımızı yaptık. 

8 Nisan’da EÇHA’da 23 Nisan çocuk bayramı etkinlikleri kapsamında video çekimi için ilgili yapılan 

toplantıya Asya Arhan ve Gülay Zorlu katıldı. 

9 Nisan’da Asya ARHAN’ın ev sahipliğinde sanal ortamda buluştuğumuz aylık aile toplantımızı 

gerçekleştirdik. 

13 Nisan’da Alfasa ailesinin, akciğer nakli adayı Hamza beye Taşınabilir Oksijen Konsantratörü bağışı 

yapılmasına aracılık ettik. 

23 Nisan’da Erdoğdu Anaokulu’nun Uzman Öğretmenleri Nilsun TÜRKAY, Nejla ŞİMŞEK ve Huriye 

Mısra SİVRİKAYA çocuk hastalarımızla Zoomda buluşup eğlenceli zaman geçirmelerini sağlayan bir 

oyun etkinliği gerçekleştirdiler.  

29 Nisan’da Aygün’le Hayata Gülümse instagram canlı yayın serimize konuk olarak katılan Astrolog 

Tuncay TAVUS ve Funda KARATAŞ ile “30 Nisan'da Gerçekleşecek Güneş Tutulmasının Burçlara 

Etkileri” konuştuk. 

30 Nisan’da dernek başkanımız Kamil Hamidullah İzmir Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezine 

ziyarette bulunarak hem bayramlaştı, hem de Başkan Yardımcısı sayın Dr. Özgür SÖNMEZ bey ve 

ekibiyle organ nakli ve bağışı konusunda yeni projelere adım attık.  

Faaliyetleriyle Avrupa Akciğer Vakfı ELF’nin 
haber bültenlerine konu olan Türkiye'nin 
TEK akciğer hastaları dayanışma derneği  
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APRIL 2022 REPORT  
 

Two of our members continued helping out with the incoming calls to the Association during work 
hours and those who wished to have more detailed information were directed to our Website.  The 

events that took place and the meetings held via zoom or Zoom are as follows.  

First of all Prof. Mehmet Akbulut supported us by providing a free Zoom link via Exeltis pharmaceutical 

company as an unconditional contribution to the Association.  

We also acted as intermediary for the patients who could not pay their bills due to their limited 

resources and people who were ready to make a donation to help these patients out. During the 

religious holiday period those who wished to make a donation were also directed towards outstanding 

bills of patients. 

For World Pulmonary Hypertension Day on 5 April we tried hard to organize a bicycle tour and put 

up a start to raise awareness.  We visited the offices of Istanbul Municipality a number of times. Even 

though we were contacted by phone we were unfortunately not authorized to organize the event. We 

would like to extend our sincerely thanks to all those members who tried hard to help us but especially 

to Gülten Kılç.   

For the Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension Awareness day which is to be celebrated 

on 11 November, we have applied the First Regional Directorate of Highways to have the lights of the 

Bosporus Bridges to be lit in purple.  

The events that took place and the meetings held via zoom or YouTube are as follows: 

On 5 April - Emine Çayıroğlu, our moderator and member talked to Mehmet Seyman our member on 

the Waiting Time for a lung transplant on a live Instagram broadcast. 

On April 6 - The communication meeting concerning the World Pulmonary Hypertension day was held 

and was headed by Değer Kesimoğlu. 

On 8 April - Asya Ayhan and Gülay Zorlu attended a meeting to shoot a video to be shown as part of 

the festivities of Children’s Day on 23 April. The event is to be organized by EÇHA. 

On 9 April - Our monthly family reunion hosted by Asya Arhan was held via Zoom. 

On 23 April - To commemorate the Children’s Day, Nilsun Türkay, Nejla Şimşek and Huriye Mısra 

Sivrikaya, all experienced teachers of Erdoğdu Kindergarden held a games session for our paediatric 
patients. Other adult members OlcaySoykan, Aygün Mengelli and Değer Kesimoğlu as well as the 

President joined the event the children that took part met through the zoom and had fun. 

On 29 April - Tuncay Tavus and Funda Karataş, both astrologers were hosted by Aygün in her 

programme “Smile onto Life”.  “The effects of the solar eclipse on the zodiac “on 30 April were 

discussed. 

On 30 April - Kamil Hamidullah, the President visited the İzmir Organ Transplantation Regional 

Coordination Centre to pay his respects for the Festive Holiday.  With Dr. Özgür Sönmez and his team 

they have decided to start new project on organ donation and organ transplantation.  

PAHSSc is Turkey’s only lung patient 
organization that is featured in ELF news 

with its activities. 


