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Bir yılı daha  geride bıraktık.
Bir daha asla geri getiremeyeceğimiz, asla bir daha 
yaşayamayacağımız sayılı nefesleri tükettik…
Bu geçen zaman zarfında pek çok bireysel ve top-
lumsal olaylara şahit olduk. Bizleri meşgul eden, 
gündemimizi belirleyen pek çok mesele…
Son bir yıla başka bir açıdan bakmaya ne dersiniz?
Son bir yılda, kıtlık, kuraklık ve savaşlar nedeniyle 
yeterli beslenemeyen  milyonlarca insan hayatını 
kaybetti.  (yılda yaklaşık 10 milyon insan ölüyor)
Son bir yılda annesini-babasını kaybeden sahipsiz  
binlerce çocuk, yetimler kervanına katıldı. (Dünya 
genelinde 400 milyon yetim)
Son bir yılda savaş, haksızlık ve zulüm neticesinde 
binlerce can hayatını kaybetti, gözyaşı ve mağduri-
yetler  karşısında insanlık sessiz kaldı.
Bu tabloya şahit olan bizlerin, iyiliğin yaygınlaş-
ması, kardeşliğin pekişmesi ve insanlığın ayağa 
kalkması için  bir şeyler yapması gerekmiyor muy-
du?
İşte tüm bu sebeplerden dolayı,insanlığın yaralarına 
merhem olmak, alan el ile veren el arasında hiçbir 
din, dil, ırk gözetmeksizin hayır köprüsü olabilmek 
için kurulmuştu Yardımeli. Açlık ve kuraklığın kol 
gezdiği Somali’den, zulmün ve vahşetin pençesinde 
ki Arakan’a kadar. Emperyalistlerin çıkar çatışmala-
rı yüzünden evlerinden ve vatanlarından olan Suri-
yeli kardeşlerimizden, dünyanın diğer ucunda ki 
Moritanyalı yetimlere kadar. Siyonist İsrail’in açık 
hava hapishanesine çevirdiği Filistin’den ülkemizde 
ki ihtiyaç sahibi mazlum kardeşlerimize kadar. Ye-
men’den Bosna’ya, Sudan’dan Pakistan’a, Afganis-
tan’dan Tanzanya’ya kadar dünyanın en ücra köşe-
sinde ki mazluma, muhtaca ve ihtiyaç sahibine el 
uzatmak, yaralarına merhem olan için çalışan Yar-
dımeli, bağışçılarının güveni ve desteği ile bir yılı 
daha geride bıraktı.
Okumuş olduğunuz bu faaliyet bültenimizde ülke-
mizde 81 il, dünyada 35 ülke ve 55 farklı bölgede 
infaklarınızla yapmış olduğumuz faaliyetlerimizin 
kısa bir özetini sunuyoruz.
Selam ve dua ile.
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Dr. Sadık Danışman
Yönetim Kurulu Başkanı

GÖNÜLLER KAZANMAYA DEVAM…

“Kim (İlâhî mahkemeye) bir iyilikle gelirse yaptığı-
nın on katını kazanacaktır; ama kim de bir kötülük-
le gelirse onun aynısıyla cezalandırılacaktır: fakat 
hiç kimseye haksızlık yapılmayacaktır.” (En’am, 160)

Yoksulluk nedir sizce?
Yoksulluk yeterli gıda bulamamaktır,

Yoksulluk kışın soğuktan ısınamamaktır, üşümek-
tir

Yoksulluk başını sokacak bir konut-barınak bula-
mamaktır

Yoksulluk çalışıp kazanacak bir iş bulamamaktır, 
işsiz olmaktır

Yoksulluk ailene, çocuklarına güzel imkanlar su-
namamaktır

Yoksulluk çocuğunu okula gönderememektir

Yoksulluk hasta olup tedavi görememektir

Yoksulluk modern köleliktir vs. çoğaltabilirsi-
niz….

Ama, asıl yoksulluk; merhametten 
yoksul olmak,
İnsanlıktan yoksul olmak,

Şefkatten, vicdandan yoksul olmaktır.

Değerli Gönül Dostları 
Gönüller yapmak için çıktık yola. Bir iş gönülden 
yapılırsa, ancak gönüllere ulaşırdı; buna bilerek 
yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz.

2007 yılında kurulan Yardımeli Derneği, mazlum ve 
mağdur yüreklere ulaşabilmek için, dünyanın farklı 
coğrafyalarına ziyaretler ve faaliyetler gerçekleştirdi. 
İslam coğrafyasını, insanlık coğrafyasını dolaştıkça, 
ziyaret ettikçe omuzlarımızdaki yükün ağırlaştığını 

farkettik. Bizler de omuzlarımızdaki mazlum, mağ-
dur ve muhtaçların bu ağır yükünü siz değerli bağış-
çılarımızla-hayırseverlerle paylaşarak, bir nebzede 
olsa yükü hafifletmeye çalıştık. Mazlumun, yetimin, 
muhtacın yüzünde tebessümler oluşturmaya, ya-
şamlarını kolaylaştırmaya gayret ettik. Sizlere tüm 
insanlık adına şükranlarımı sunuyorum.

Yardımeli Derneği olarak 10 yılı aşkındır Veren El 
İle Alan El arasında hayır köprüleri, kardeşlik köp-
rüleri oluşturduk, oluşturmaya devam ediyoruz.

Ancak bu süre zarfında şunu sorgulamadan geçe-
mezdik: Dünyamızda 8 milyar insana yetecek yer 
altı yerüstü zenginlikleri, farklı farklı iklimlerde 
yetişen tarım ve hayvan ürünleri mevcut... Fakat 8 
milyar insan aleminin çoğu muhtaç durumda, 
huzursuz veya ancak asgari ihtiyaçlarını karşıla-
yarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor... Çok azı ise 
mutlu bir azınlık tablosunda.

Neden diye sorarak cevap aramak istedik. Biliyo-
ruz ki “sebeplere yönelmeden sonuçları değiş-
tirmek mümkün değildir.”
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Sebeplerin bir kısmı sizler ile paylaşmak istiyo-
rum:

✓ Savaşlar: Silahlanmaya ayrılan 1.5 Milyar Do-
lar (Sadece Suriye’de 1 milyon insan öldü)

✓ Mültecilik: 60 Milyon Mülteci (7 milyon Filis-
tin’li vs.)

✓ İşgaller: Filistin, Arakan, Afganistan, Suriye, 
Irak vs.

✓ İç çatışmalar kardeş kavgaları, mezhep kavgaları, 
vekalet savaşları: Yemen Suriye, Afganistan vs.

✓ Doğal afetler: Deprem , sel, fırtına vs.
✓ İklim değişiklikleri: Kuraklık, sel, fırtına
✓ İsraf: Milyon tonlarca gıda israfı, enerji israfı, 

toprak israfı vs.
✓ Güç ve sömürge medeniyeti: Dünya üzerinde bü-

yük 6 firmanın GSMH 33 Ülkenin GSMH üstün 
olması (360 milyar dolar kozmetik 400 milyar do-
larasigara, alkol, 11 milyar dolar dondurma, 23 
milyar dolara kedi ve köpek maması, 1 milyar in-
san elektriksiz, 500 milyon çocuk okulsuz)

✓ Hastalıklar: Afrika’da 1 dakikada 3 insanın Ai-
ds hastalığından hayatını kaybetmesi, 5 yaşına 
gelmeden yılda 5 milyon çocuğun bulaşıcı 
hastalıklardan hayatını kaybetmesi.

✓ Açlık: Her gün 850 milyon insan aç yatmakta 
buna karşılık 850 milyon insan obez.

✓ İşsizlik: 1 milyar insan günde ancak 1-2 dolara 
iş bulabilmekte

Bu istatiki verileri artırabiliriz. Çünkü her alanda 
adaletsizlik ve dengesizlik mevcuttur.

Küreselleşmenin sonucunda bencil insan yapısı-
nın çoğalması, komşusu aç iken tok yatma hassa-
siyetinin azalması, insan hakları ihlallerinin art-
ması, hak ve adaletin çok fazla önemsenmediği ve 
yara aldığı dünyamızda birkaç sebebi sıralamaya 
çalıştım. İşte 8 milyar Dünya insanlığının karşılaş-
tığı bu sorunlara yönelik çalışmalar yapıp bunları 
değerlendirmedikçe, insanlığın karşılaştığı bu 

olumsuz sonuçları da değiştirme imkanı olmaya-
caktır. Dünya insanlığının çoğunluğu bu sorunlar 
içinde huzursuz, güvenliksiz, mutsuz, mazlum ve 
muhtaç halinde yaşamaya devam etmektedir.

Ancak Allah bu sorunları değiştirebilecek gücü, 
iradeyi, vicdanı vermiştir. Yeter ki insan bunları 
doğru bir şekilde kullanabilsin. Allah insanın gücü 
nispetinde kaldırabileceği yükü yükler ve emek sarf 
ederek bunu ifa etmesini ister ve sorumlu tutar. 
“Allah kimseyi taşıyacağından fazlasıyla mükellef 
kılmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, iş-
lediği kötülük de kendi aleyhinedir. Rabbimiz! 
Unutur ya da yanılırsak, bundan dolayı bizi ceza-
landırma! Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin 
gibi bize de ağır yük yükleme! Rabbimiz! Takat ge-
tiremeyeceğimiz şeylerle bizi sorumlu kılma! Gü-
nahlarımızı affet, bizi bağışla, bize merhamet et! 
Sen bizim Mevla’mızsın; Kâfirler güruhuna karşı 
Sen bize yardım et!” (Bakara 286)

Dünya insanlığı bunu yapıyor mu veya dünya nü-
fusunun yüzde kaçı bu sorumluluğunu ifa ediyor 
dersiniz? Bu sorumluluk ifa edilirken mazlumun 
muhtacın dini, dili, mezhebi, rengi, coğrafyası, ır-
kı sorgulanmaz ve sorgulanmamalıdır.

Yardımeli Derneği kuruluşundan bugüne Yöne-
tim Kurulunun, icranın, çalışanlarının, temsilcile-
rinin ve gönüllülerinin gayreti; bağışçıları ve ha-
yırseverlerin desteği, mazlumların dualarıyla 
sorumluluğunun bilincinde, imkanı ölçüsünde 
görev ifa etmektedir ve inşallah yarınlarda da bu 
görevini ifa edecektir.

Selam olsun, dua olsun, teşekkürler olsun.

Açlara, hastalara, doğal afet mağdurlarına, kışın 
üşüyenlere, göç edenlere, yaralılara, işsizlere, So-
mali’ye, Yemen’e, Afganistan’a, Arakan’a, Suriye’ye, 
Irak’a, Sudan’a, Gazze’ye, Filistin’e ve diğer insanlık 
coğrafyasındaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara 
yardım ellerini uzatanlara Selam olsun, dua olsun. 
Saygılarımla…
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TÜRKİYE’NİN İSMİ BURALARDA 
ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR…
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2010 yılından bu tarafa Bangladeş ve Arakan Mül-
teci kamplarında eğitim, sağlık ve insanı yardım fa-
aliyetlerini sürdüren Yardımeli, Myanmardaki zul-
mün arttığı ve geçişlerin çok yoğun olduğu günlerde 
de çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Başbakanımız Binali Yıldırım’ın bölgeyi ziyaret et-
mesi, Arakan mülteci kamplarında umut, heyecan 
ve mutluluğu bir arada yaşattı. Türkiye adını ve 
Türk bayrağını görenler, gözlerinde parıldayan bir 
ışıkla ellerini semaya kaldırıp, dualar ve teşekkürler 
gönderiyorlar.

Yardımeli Bangladeş Ofisi
Yardımeli Bangladeş Ofisi, tüm tescil işlemlerini ta-
mamlamış olarak, kamplarda yetkin ve yetkili kurum 
olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bangladeş 
ofisindeki görevliler çalışmalarına ara vermeden de-
vam ederken, yurt dışı koordinatörü Mehmet Çitil 
belirli aralıklarla çalışmalara eşlik etmektedir. 

Arakan mülteci kamplarında yapılan 
çalışmalar…
Acil  Gıda Yardımları: Hayatını kurtarmak için, bin 
bir zorlukla Bangladeş’e gelen Arakanlı Müslümanla-
ra acil gıda paketleri ulaştırıldı. Günlerce yollarda 
olan ve yiyecek bir şeyleri kalmamış mültecilere pi-
rinç, yağ, un ve şekerden oluşan gıda paketleri verildi.

Ayrıca, akika, adak ve şükür kurbanlarının etleri 
dağıtıldı, haftanın belirli günleri de mültecilere sı-
cak yemekler ikram edildi.

Eğitim: Arakanlı yetimlerin ve ihtiyaç sahibi ço-
cukların eğitim alabilecekleri 1000 öğrenci 

kapasiteli Yardımeli Darul Hikme Külliyesi, hizmet 
vermeye devam ediyor. 4000 m2 arsa üzerine 1000 
m2 oturumlu külliye 3 kattan oluşmakta olup, içe-
risinde derslikler, yatakhane, yemekhane, idari kı-
sımlar, misafirhane ve camisi bulunmaktadır.

Mescit inşası: Kamplarda yaşayan insanların çok 
amaçlı kullanabilecekleri mescitlerin sayısı 30’u 
bulmuştur. Hem ibadet yeri, hem çocukların ve bü-
yüklerin eğitim alabilecekleri yer, toplantı yeri ola-
rak ta hizmet etmektedir.

Su kuyuları: Temiz ve içilebilecek suyu temin et-
meleri zor olan Arakanlılara, yaşadıkları yerlere ya-
kın su kuyuları açılmaktadır. Zor şartlarda, tama-
men el yordamıyla açılan su kuyuları, kampta 
yaşayanlara hayat vermektedir.

Banyo ve WC kabinleri: Kamplarda yaşayan mül-
tecilerin kişisel bakım ve temizliklerini yapabile-
cekleri mekanlar maalesef bulunmamaktadır. Kamp 
dışına çıkabilenler deniz kıyılarında veya su birikin-
tisi olmuş göl kenarlarında, herkesin kullandığı or-
tak mekanlarda bu işlerini halletmek zorundalar. 
Kamplarda inşa edilen mescitlerin yanında yapılan 
kabinler, insanların rahat ve temiz bir ortamda kişi-
sel bakım ve temizliklerini yapmalarına imkan sağ-
lamaktadır.

Kardeş Aile Projesi: Birçok farklı bölgede uygula-
nan proje ile, veren el ile alan arasında köprüler ku-
rarak, dostluklar inşa edilmektedir. Kardeş ailesinin 
dertleriyle ilgilenen ve sıkıntıların aşılması husu-
sunda ona destek olan veren el ailelerin verdiği yar-
dımlar, her ay düzenli kamplardaki kardeş ailesine 
ulaştırılmaktadır.
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TÜRKİYE’DEN MİSAFİRLERİMİZ VARDI

Bangladeş’te hizmete açılan Yardımeli Dar’ulHikme Külliyemizi, Türkiye’den 
gelen heyet ziyaret ederek, yetimlere ve öğrencilere hediyeler verdiler ve 
çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

AK Parti Konya Milletvekili 
Hüsnüye Erdoğan, Tekirdağ 
Milletvekili Ayşe Doğan, 

Nevşehir Milletvekili Mustafa Açık-
göz, Hatay Milletvekili Hacı Bayram 
Türkoğlu, Kayseri Milletvekili İsmail 
Tamer, AFAD Başkanı Mehmet Gül-
lüoğlu ve Başkan Yardımcısı İsmail 
Palakoğlu’nun aralarında bulunduğu 
heyet, Bangladeşli ve ülkeye sığınan 
Arakan Müslümanı yetimlerin kaldığı 
aynı zamanda okul olan Cukuriya’daki 
Yardımeli DarulHikmeKülliyesimizi 
ziyarette bulundu.

Heyet, yetimhanede kalan çocuklar 
tarafından okul bahçesinde karşılan-
dı. Çocuklar, heyettekilerin üzerine 
çiçekler atarak, sevgi gösterilerinde 
bulundular. Heyet üyeleri ise tek tek 
çocuklarla selamlaştı.

Heyettekilere yetimhaneyi gezdiren 
Koordinatörümüz Mehmet Çitil, 
hem külliye hakkında hem de 
Arakan Mülteci kampla-
rında yapılan çalışma-
lar hakkında bilgiler 
aktardı.

Milletvekilleri 
ve AFAD Baş-
kanı Güllüoğ-
lu da 

çocukları oyuncak dağıtarak sevindir-
di. Heyet daha sonra çocuklarla fo-
toğraf çektirdi.

AFAD Başkanı Gülloğlu, küçük bir 
çocuğu omzuna alarak, arkasındaki 
çocuklarla beraber özçekim yaptı.

Yardımeli Derneği’nin Bangladeş 
koordinatörü Mehmet Akif Çitil, 
yaptığı açıklamada, külliyede Arakan-
lı yetimler ve Bangladeşli muhtaç ço-
cukların eğitim gördüğünü ayrıca ye-
timlere barınak hizmeti verildiğini 
anlattı.

Burada 64 yetim çocuğun kaldığını, 
500 öğrencinin ise günlük eğitim aldı-
ğını aktaran Çitil, buranın bölgedeki 
en büyük eğitim kompleksi olduğunu 
bildirdi.

Çitil, “Dernek olarak 2008’den beri 
bölgede faaliyetteyiz. Bangladeş Yardı-
meli Ofisi ile Arakan krizi yoğunlaştığı 

andan itibaren de kamplarda yo-
ğun çalışmalarımız aralıksız 

devam etmektedir. Acil 
gıda maddeleri, temiz-

lik malzemeleri, sağ-
lık malzemeleri, kı-

yafet dağıtımları 
ile birlikte; açtı-
ğımız 400’ün 
üzerinde  su 

“Türkiye’ye selam 
götürün”

“Rabia” işareti yapan 
çocuklar, Açıkgöz’ün 

sözlerini tekrarlayarak 
“Türkiye” ve “Erdoğan” 

diye bağırdı. 
Cumhurbaşkanımıza 
olan sevgilerini ifade 

eden yetimler, Kendisine 
çok çok selam ve dualar 

gönderdiler.
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ku-
yu-
ları, 
banyo 
ve WC ka-
binleri, eğitim 
amaçlı da kullanı-
lan mescitler ve kar-
deş aile projesi kapsamında 
desteklediğimiz ailelere yardımları-
mız devam ediyor. DarulHikme Külli-
yemizle ve yetimhanemizle, Bangla-
deşli ve Arakanlı evlatlarımızın 
yanında olmaya, onlara umut olmaya 
devam ediyoruz.” diye konuştu. ■

Küçük Muhammed ve 
Seyfulislam
AA muhabirinin tercüman aracılığıy-
la konuştuğu Arakanlı 10 yaşındaki 
Muhammed Suheyl, üç ay önce 

ba-
ba-

sını 
trafik 

kazasında 
kaybettiğini, 

annesinin hayat-
ta olduğunu, 4’ü er-

kek 7 kardeşi bulunduğunu 
belirtti.

Bazen izin alarak annesini ziyaret et-
tiğini anlatan Suheyl, “Burada çok iyi 
hayat yaşıyorum. Öğretmenler bize 
iyi bakıyor. Eğitim almak çok güzel. 
Yemek ve yer var.” dedi.

 Arakanlı 11 yaşındaki Seyfulislam ise 
bir yıldır burada kaldığını, babasının 
hayatta olmadığını belirterek, izin 
alınca annesinin yanına gittiğini ak-
tardı. ■
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SIFIR NOKTASINDAN SELAM VAR!

Myanmar zulmünden canını 
kurtaran ve Bangladeş’e ulaşmayı 
başaran Arakanlı kardeşlerimizi 
Bangladeş sınır noktasında 
karşılayan Yardımeli Ekipleri, acil 
gıda ve temizlik maddelerinden 
oluşan paketlerini ulaştırdı.

Bangladeş Yardımeli Ofisinde çalışmalara 
devam eden Koordinatörümüz Mehmet 
Çitil, acil gıda, sağlık ve temizlik maddele-

rinin ulaştırılması, su kuyuları ve mescitlerin ya-
pımı ve kardeş aile ziyaretlerini ara vermeden de-
vam ediyor.

En son Yardımeli Ankara Şb. Başkan yardımcısı 
Şükrü Can, Arakanlı kardeşlerimize acil yardım-
ların ulaştırılması ile ilgili, hayır sahiplerinin 
vermiş olduğu emanetleri, sahiplerine ulaştırdı-
lar.

10
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Hayatlarını kurtarıp Bangladeş’e ulaşmayı başa-
ran Arakanlı kardeşlerimizi sınırın sıfır noktasın-
da karşılayarak, acil gıda ve temizlik-kıyafet pa-
ketlerini kardeşlerimize teslim ettiler.
Myanmar devleti ve çetelerinin uyguladığı zulüm 
ve uygulamalar sonucu, canlarını kurtarmak için 
en yakın yer Bangladeş’i tercih ediyorlar. Çoğu 
yolda zor şartlara dayanamıyor veya denizde bo-
ğuluyorlar.
BM’nin tescil ettiği bir zulüm ve uygulama var, ra-
porlarda belirtilen. Ama gerekli yaptırımlar yapı-
lamıyor maalesef
En son BM raportörünün dahi ülkeye girişine ya-
sak kondu, giremiyor.
Raportör, raporunda; soykırım tanımına uyan özel-
likler taşıyan şiddet olaylarının gerçekleştiğinden 
bahsediyor ve sorumlularının cezalandırılması 
çağrısında bulunuyor.

1970’lerde 2 milyon Müslümanın yaşadığı Rohin-
gya bölgede, uygulanan şiddet ve zulümler sonra-
sında 300 binin altına geriledi.
Sadece Bangladeş’e sığınan 800 bin insandan bah-
sediliyor. ■
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MESCİDLER

Yardımeli Derneği; mazlum ve muhtaca 
ulaşırken, acil yardımların yanında kalıcı 
yardım faaliyetlerini de önemsemektedir. 

Arakanlı mültecilerin sığındıkları Bangladeş’te 
acil yardımların yanısıra ibadet ihtiyaçlarını gi-
dermek için farklı bölgelerde mescidler açıyor. 
Açılan bu mescidler bölgede ciddi bir ihtiyacı 
karşılıyor. Aynı zamanda medrese olarak da kul-
lanılan bu mekanlar, öğrencilerin istifadesine su-
nuluyor.
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YEMEN’DE İNSANİ DRAM  
DEVAM EDİYOR

Yemen’de devam eden iç savaşın neden olduğu 
açlıkla ve yoklukla mücadele eden insanlara, insa-
ni yardım malzemeleri ve gıda yardımlarımız de-
vam ediyor.

Yardımeli ekipleri, açlıkla karşı karşıya kalan böl-
gelerdeki insanlara ulaşarak, gıda paketlerini da-
ğıtmaya devam etmektedir. Farklı bölgelerdeki 
mağdur halka birebir ulaşarak, yardımlar teslim 
edilmektedir. Mazlum Yemenli kardeşlerimize 
yardımlarımız ve desteğimiz devam edecektir.
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YEMEN’E UZANAN  
YARDIMELLERİNİZ  

DERT GÖRMESİN
Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve iç karışıklığın 
yaşandığı ülkenin bazı bölgelerinde açlığın yanı 
sıra su sıkıntısı da yaşanmakta. Temiz ve sağlıklı 
suya ulaşma noktasında sıkıntı çekilen bölgelere 
de su kuyuları açılarak, bölge halkının hizmetine 
sunulmaktadır. Temiz ve sağlıklı suya ulaşama-
maktan kaynaklı salgın hastalıklar da, hızla yayıl-
maktadır.

Dünya sağlık örgütü tarafından yapılan açıklama, 
difteri hastalığının hızla yayıldığı ve 1300 den faz-
la kişinin hastalığa yakalandığı bildirildi.
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YETİMLER İÇİN  
SICAK BİR YUVA DAHA GELİYOR

Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta 
2017 yılında temeli atılan Yetimler 
Eğitim Külliyesi inşaatı hızla devam 
etmektedir.

Kaba inşaatı biten Külliyenin, ince işlerine 
başlanılmıştır. Gelecek dönem eğitim - 
öğretim sezonuna yetiştirilmeye çalışılan 

külliyede, çalışmalar hız kesmeden devam etmek-
tedir.

Yardımeli Tarafından satın alınan 20 dönüm arsa 
üzerine inşa edilen külliye; 600 m2 taban oturum-
lu, 2 kat şeklinde planlanmıştır.

Külliye tamamlandığında 330 öğrenciye hizmet 
edecek şekilde bir kapasiteye sahiptir. Külliye içe-
risinde, mescid, iş atölyeleri, eğitim sınıfları, spor 
salonları, kütüphane ve çok amaçlı mekanlar bu-
lunmaktadır. Moritanya milli eğitim müfredatı-
nın uygulanacağı külliyede, ilk etapta ilk ve orta 
öğretim seviyesinde eğitim verilecektir. ■
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MORİTANYA 
EĞİTİM 

KÜLLİYESİ

Derneğimizin yurt içi 
ve yurt dışı 

projelerinin her biri, 
Yönetim Kurulu 
üyeleri arasında 

sorumluluk paylaşımı 
yapılmış ve Yönetim 

Kurulu üyeleri 
tarafından yakından 

takip ve kontrol 
edilmektedir.

 

BAŞKANIMIZ PROJELERLE BİRE BİR İLGİLENİYOR

Moritanya’da devam eden faaliyetlerimizi yerinde görmek ve 
inşaatı süren Yardımeli Eğitim Külliyesinin son durumunu 
kontrol etmek amacıyla Dernek Başkanımız Dr. Sadık Da-

nışman ve Genel Koordinatörümüz Osman İlhan bölgeye gittiler. Mo-
ritanya Afrika’nın batısında, 1 milyon m2 yüzölçümü ile kıtanın büyük 
ülkelerinden biri. Topraklarının sadece %0,2 si tarıma elverişli, Müslü-
man bir ülke. Moritanya’da 20 dönüm arsa üzerine inşa edilen Yardı-
meli Eğitim Külliyesi, 600 m2 oturumu ve 2000 m2 ye yakın kapalı ala-
nı ile yetimlere ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hizmet edecek. 
Büyük bir kısmı tamamlanan külliyeyi ziyaret eden Dr.Sadık Danış-
man, yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi için gerekli talimat-
ları vermiştir. Moritanya’da devam eden diğer çalışmalarımızı da bire-
bir kontrol eden Danışman, yetkililerle, yerel yöneticilerle ve T.C. resmi 
kurumları ve STK’lar ile de istişare toplantıları gerçekleştirmiştir. Kar-
deş aileler, yetimler ve açılan su kuyuları bizzat ziyaret edilerek, ilgili-
lerden bilgiler alınmıştır. ■

Moritanya’nın 
yarınlarını inşâ 
eden projeler
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Yardımeli Derneği, savaşın güvensiz 
ortamında yaşayan yetim çocukların 
sağlık ve gıda ihtiyaçlarının yanı sıra 
ruhlarını da doyurmayı kendine bir 
vazife bildi, bu yüzden insanlığın 
geleceğine yatırım eğitime yapılan 
yatırımdır diyerek başkent Hartum’da 



400
ÖĞRENCİ  

KAPASİTELİ

merkeze yakın bir bölgede Akabe 
Yetimler Külliyesini inşa etti.
2012 yılında hizmete açılan Akabe 
Yetimler Külliyesi 21 dönüm üzerine 
kurulu, 5500 m2 kapalı alana sahip 
büyük bir kompleks olma özelliğini de 
taşıyor. Her sene ilköğretim seviyesinde 

alınan yetimlerle birlikte, toplam 400 
yetime barınma, iaşe ve eğitim hizmeti 
sunuluyor. Sınıflar, yatakhaneler, 
yemekhane, kütüphane, misafirhane, 
külliye öğrencileri ve çevresinde yaşayan 
halkında istifade ettiği birde camii 
bulunmaktadır.
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YETİMLERİN DUASINI VE 
KUCAK DOLUSU SELA-

MINI GETİRDİK

Son 5 yıldır düzenli 
olarak yapılan Sudan 
ziyaretleri kapsamında 
külliyeye giden heyet 
kucak dolusu 
selamlarla yurda 
döndü.

Yardımeli Yönetim Kurulu 
üyeleri, hayır sahipleri, 
gönüllüler ve iş adamla-

rından oluşan heyet, bir haftalık 
program dahilinde inceleme ve 
ziyaretlerde bulundu.

Sudan Akabe Yetimler Külliyesi 
ve eğitim öğretim çalışmaların-
da 7.yılını tamamlayan Yardı-
meli İstanbul Medresesinde eği-
tim gören yetimlerle ilgilenme 
imkanının olduğu ziyaret prog-
ramında; dönem sonu karne tö-
reni de icra edilerek yaz tatili 
için start verildi.
Yardımeli derneğinin, Sudan’da 
yapılan diğer çalışmalarını da ye-
rinde müşahede etme imkanı 
bulan heyet; gördükleri karşısın-
da duygu dolu anlar yaşadılar. 
Külliyede yetimlere sunulan im-
kan, yetimlere verilen değer kar-
şısında tebrik ve takdirlerini ile-
terek; yetimlere sahip çıkma 
hususunda etraflarını da 

harekete geçirmek üzere sözleş-
tiler. Yetimlerin külliyede barın-
maları, iaşeleri, eğitim harcama-
ları, kırtasiye ve sağlık giderleri, 
ulaşım ve sosyal etkinlik giderle-
rinin tamamı Yardımeli’nin köp-
rü olduğu hayır sahipleri tarafın-
dan karşılanmaktadır.

Kardeş aile ziyaretlerinde, ailele-
rin yaşadıkları ortamlar ve kul-
landıkları eşyalar hayret ve şaş-
kınlıkla izlendi. Günümüz 
dünyasında hala bu durumda ya-
şayan insanların varlığı, insanlı-
ğın ayıbı olsa gerek. İsraf ve lüks 
içerisinde yaşayan Müslümanla-

rın bir kez daha, bir kez daha, bir 
kez daha düşünmeleri gerekiyor : 
Bizim hiç mi sorumluluğumuz 
yok? Hesabını nasıl vereceğiz?
Kilometrelerce uzaklardan getir-
dikleri su ile ihtiyaçlarını karşıla-
yan köylüler, yanı başlarında 
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açılan temiz 
ve sağlıklı su ku-
yusu ile adeta bay-
ram sevinci yaşadılar. 
Sağlıklı ve temiz suya 
ulaşmamanın verdiği 
sonuçlar itibari ile sal-
gın hastalık, kalıcı ve 
ölümcül hastalıklar da 
bölge halkının en büyük 
sorunlarından biri.
Yardımeli heyeti, Su-
dan’da eğitim – öğretim 
alanlında hizmet veren 
Maarif Vakfı ve Yunus 
Emre Enstitüsü genel 
merkezlerini de ziyaret 
ederek, yetkililerle isti-
şarelerde bulunda ve 
ortak projeler hususun-
da mutabakat sağ-
landı. ■
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HASAN DEĞİRMENCİ
İş Adamı

“Birkaç kez gelem imkanım 
oldu Sudan’a. Neden 

Sudan’a sürekli gidiyorsun 
diye soruyorlar bana. 

Buraları gördükçe, 
yetimlerin başını okşadıkça 
hayatıma anlam geldiğini 

hissediyorum. Dünya 
meşgaleleri, çalışma hayatı, 
şehrin hengamesi bizi alıp 
götürüyor bazen. Maalesef 

kapılıp gidiyoruz, 
kulluğumuzu unutup, 

kontrolü kaybediyoruz. Bu 
ziyaretler tekrar kendime 
gelmemi, kulluk bilincine 
sahip olmamı sağlıyor. 
Emeği geçenlere çok 

teşekkür ediyorum, buralara 
gelmeyi, yapılan 

çalışmalara birebir şahid 
olmayı herkese tavsiye 

ediyorum.” 

ATİLLA SANSAK
Avukat

“Yetimlerden Kur’an neden bu 
kadar bahseder, Yetime sahip 
çıkanlar, hakkını koruyanlar 

neden bu kadar çok övülür diye 
hep düşünürdüm. Birebir şahid 
olunca anladım, huzur buldum, 

rahatladım. Onlara bir iyilik 
yaptığımızı düşünmüyorum ben. 

Kendimize iyilik yaptık bence. 
Onlara götürdüğümüz hediyeler 

ne ki; onlarca koli 
kıyafet,kırtasiye, oyuncak… vb. 

Bu maddi şeyler onlar için tabiî ki 
önemli, ama sevgi getirmek 
lazım, şefkat getirmek lazım, 
muhabbet getirmek lazım. 

Bunlara daha çok ihtiyaçları var. 
Onlara umut olmalıyız, anne 

baba olmalıyız. Onlara 
götürdüklerimizin yanında, 
oralardan getirdiklerimiz, 

kazanımlarımız, öğrendiklerimiz 
çok çok daha fazla. Çok fazla 

şükretmeliyiz, vereceğimiz 
hesaba hazırlık yapmalıyız.”

BULUT BULUT
Yardımeli Genel Müdürü

“Sudan Akabe Yetimler 
Külliyemiz, bizim majör 

projelerimizden ilki. Bu yıl 7. 
Sınıfı tamamlayan 

yetimlerimize karnelerini 
verdik hamdolsun. Bu 7 

yıllık emek ve gayretin gözle 
görülür sonuçlarına şahid 
olmak bizleri ziyadesiyle 

mutlu etmiştir. 
Yetimlerimize burada 

sunduğumuz imkanlar, 
Sudan şartlarında çok 

yıldızlı bir hizmettir. Hem 
eğitim programı, hem de 
fiziki şartlar ve imkanlar 
açısından. Rabbimize bir 

kez daha hamdettik, bizleri 
bu işte kullandığı için. Tüm 
destek verenlere ve hayır 
sahiplerine bir kez daha 

şükranlarımızı sunuyorum.”

ZİYARET İZLENİMLERİ...  ZİYARET İZLENİMLERİ... ZİYARET İZLENİMLERİ...  ZİYARET İZLENİMLERİ... ZİYARET İZLENİMLERİ...  ZİYARET İZLENİMLERİ... ZİYARET İZLENİMLERİ...  ZİYARET İZLENİMLERİ...   ZİYARET İZLENİMLERİ... ZİYARET İZLENİMLERİ...  ZİYARET İZLENİMLERİ...
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MİRAY TEMUR
Öğrenci

“Ben lisede okuyorum. Buraları 
görünce çok etkilendim. Bir çok 

karar aldım. İnşallah onları 
dönünce uygulamaya 

çalışacağım. YOK, YOKLUK ne 
demek, buralarda çok daha iyi 
anladım. Meğer bizler varlık 

içerisinde, lüks içinde 
yaşıyormuşuz. Hem hamd ettim, 
hem de bunların hesabını nasıl 

vereceğiz diye düşündüm. 
Hemen Sudan’da iken sınıf 

arkadaşlarımı telefonla aradım 
ve gördüklerimi onlara 

anlatmaya çalıştım. Ve sınıf 
arkadaşlarımla sözleştik, biz de 

harçlıklarımızdan 
artırdıklarımızla Akabe Yetimler 

Külliyesinde kalan bir yetim 
kardeşimize destek olmaya, 

eğitim harcamaları hususunda 
yardımcı olmaya karar verdik. 

İnşallah diğer sınıflardaki 
arkadaşlarımla ve mahallemizde 
arkadaşlarımla da paylaşacağım 

ve yetimlere sahip çıkma 
hususunda gayret ve çaba 

göstereceğim. Birebir görmek çok 
daha farklı oluyormuş, herkese 

tavsiye ederim.”

ŞEFİKA ÇALIŞKAN
Ev Hanımı

“Son birkaç yıldır sürekli 
gelmeye çalışıyorum. Benim 

umrem oldu artık Sudan. 
Umreye gitmiyorum, 
buradaki yetimlere 

geliyorum. Onlarla mutlu 
oluyorum, huzur 

buluyorum. Umreye de 
gidilebilir tabiî ki. Umre 

hasenattır, kişinin kendisine 
faydası çoktur. Ama biz 
ailece, Kur’an‘da da çok 
bahsedilen Salih amel 

niyetiyle, yetimlerle 
ilgilenmeyi, onların bir 

sıkıntısı gidermeyi, topluma 
kazandırmayı, faydalı 

nesiller olmaları noktasında 
kendimize söz verdik. 

Yapabileceğimiz kadar, 
gücümüz ölçüsünde 

yetimlere sahip çıkmaya 
çalışıyoruz. Allah Salih 

amellerimizi çoğaltsın inş.”

ABDULLAH TEMUR
İş Adamı

“Öncelikle buraya gelmemize 
vesile olanlara ve buralarda bu 
hizmetleri yapanlara teşekkür 
ediyorum. Biz ailece ( eşim ve 

kızım) birlikte geldik. Buraları hep 
başkalarından duyardık. Ailece 

görmeyi ve birlikte ne 
yapabilirizin cevabını bulmak için 
buradayız. Ailem özellikle kızım 
çok etkilendi. İnsanların yaşadığı 
ortamları, kullandıkları eşyaları, 
yolların, sokakların durumunu 

gördükçe hep birbirimizin 
gözlerine baktık. Böyle yaşantılar 

da varmış meğer. Nasip oldu, 
annem adına bir su kuyusu açtık 
hamdolsun. Oralarda suyun ne 

kadar önemli olduğunu 
kelimelerle ifade edebilmem çok 

zor. Kilometrelerce uzaklardan su 
getirmek zorunda kalıyorlar. 

Getirdikleri su, bir göl ve yağmur 
birikintisinden oluşan üstü açık 
yerlerden alıyorlar ve suyu tüm 

ihtiyaçlarında kullanmak 
zorundalar maalesef. Tabi su 

temiz değil, her türlü mikrop ve 
karışıma açık. Açılan su kuyuları 
hem yakın olmaları, hem temiz 

ve sağlıklı olmaları açısından 
büyük bir imkan. Yardımeli 

nezdinde emeği geçenlere bir 
kez daha teşekkür ediyorum.”

ZİYARET İZLENİMLERİ...  ZİYARET İZLENİMLERİ... ZİYARET İZLENİMLERİ...  ZİYARET İZLENİMLERİ... ZİYARET İZLENİMLERİ...  ZİYARET İZLENİMLERİ... ZİYARET İZLENİMLERİ...  ZİYARET İZLENİMLERİ...   ZİYARET İZLENİMLERİ... ZİYARET İZLENİMLERİ...  ZİYARET İZLENİMLERİ...
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SOMALİ KADIN-DOĞUM VE 
ÇOCUK HASTAHANESİ
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2011 yılında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ında katılımıyla 
temelini attığımız hastanemiz 2016 yılı Haziran ayında Yardıme-
li Derneği Başkanı Dr. Sadık Danışman, Mustafa İslamoğlu Ho-
ca, Somali Başbakanı Ömer Abdiraşid Ali Şarmarke, Başbakan 
Yardımcısı Veysi Kaynak ve TİKA Başkanı Serdar Çam’ın katılı-
mı ile Somali halkının hizmetine açıldı. 

Somali Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi, Mogadişu’da eski çöp 
toplama ve atık biriktirme alanı olan, 27 bin metrekare arsa üzerine 
inşa edildi.

Yardımeli Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi birimlerine  
“Aşı ünitesi” ilave edilerek,  

hizmete başladı.
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HAYIRLI OLSUN...

Yardımeli Somali Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi hizmetlerine 
devam ediyor.

2016 yılından bu tarafa tüm birimleri ile has-
ta kabulüne devam etmektedir. Enfeksiyon 
ve aşı üniteleri, salgın hastalıklara karşı, ço-

cukları korumaktadır.

Katar Elhayriyye Derneği ile yapılan protokol 
kapsamında, hastane envanterine bir adet ambu-
lans bağışlanmıştır. Ayrıca Hastane bahçesine in-
şa edilecek olan, Ömer Bin Hattab Camisinin te-
meli de resmi ve STK temsilcilerinin katılımı ile 
atılmıştır.

Törene Somali Sağlık Bakanı, T.C. Somali Büyü-
kelçimiz Olgan Bekar, Katar Büyükelçisi, Türkiye 
Somali Din İşleri Ataşesi, TİKA Koordinatörü, 
Türk Kızılay’ı Koordinatörü ve Somali’de faaliyet 
gösteren STK temsilcilerinin katılmıştır.

Katar Elhayriyye Derneği ile bundan sonraki ça-
lışmalarda da işbirliği ve istişareler devam ede-
cektir.

Emeği geçen, destek olan tüm hayır sahiplerine 
teşekkür ederiz. ■

2016 yılında hizmete başlayan hastane, 
100 yataklı, teknik ve eleman yeterliliği ile 

Somali halkına hizmet etmeye devam 
ediyor. Somali’de bulunan Recep Tayyip 

Erdoğan Hastanesi ile birlikte tercih edilen 
hastanemizde, günlük poliklinik hizmetleri 
yoğun talebe cevap vermeye çalışmaktadır.
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“TÜRKİYE BEBEK” 1 YAŞINDA

Tam bir yıl oldu. Yardımeli Somali 
Hastanemizde dünyaya gözlerini açan 
ilk bebeğe Türkiye adı verilmişti. 
Türkiye Bebek 1 yaşını doldurdu.

23 Mart 2017 günü Yardımeli Somali Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastanemizde farklı bir 
heyecan ve telaş vardı. Yardımeli Somali 

Hastanesinin hizmete açıldıktan sonra, gelecek 
olan ilk misafirini karşılama telaşıydı bu tatlı he-
yecan. Her şey tamam, tüm hazırlıklar yapılmıştı. 
Gelen ilk misafirin ağlama sesleri hastane kori-
dorlarını inletiyordu hamdolsun.

İyi ki Doğdun “Türkiye Bebek”
Türkiye Bebek 1 yaşını doldurmuştu artık. Sağlık-
lı, sevimli ve mutlu Türkiye Bebek, Hastanemizi 

ziyarete geldi. Hastane personeli tarafından kendi-
sine yaş günü pastası hediye edilen Türkiye, belki 
her şeyden habersizdi, ama mutluydu, sağlıklıydı.

2017 yılında 294 kardeşi daha oldu
Yardımeli Kadındoğum ve Çocuk Hastanemizde, 
2017 yılı içerisinde 192 normal doğum, 102 de se-
zaryen doğum olmak üzere toplam 294 yavrumuz 
dünyaya gözlerini açtı. ■

Hayır sahiplerinin desteği ile, görme zorluğu çe-
ken 21 hastaya daha katarakt ameliyatı yapılmış-
tır. Tamamen hastane personeli ve hastane im-
kanları gerçekleştirilen ameliyatlar, randevu usulü 
ile planlanmaktadır.

Katarakt ameliyatları Somali Hastahanemizde yıl 
boyu devam etmektedir. ■

Somali  
Kadın Doğum ve  

Çocuk Hastanesi’nde, 
katarakt ameliyatları 

yıl boyu devam  
ediyor.

ALLAH HEPİMİZE GÖZ AYDINLIĞI 
VERSİN!

Kadın doğum, çocuk, aşı üniteleri, eczane, 
laboratuvar ve poliklinik hizmetlerinin 
yanında, göz taramaları ve Katarak ameli-

yatları da başarı ile devam etmektedir.
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KATARAKT

Katarakt genellikle yaşlılarda görülen ve te-
davi edilmediğinde körlüğe sebep olan bir 
hastalık.

Katarakt yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun 
süre şiddetli ışığa maruz kalma ve göz travmaları 
gibi sebeplerle yaygın biçimde görülüyor

Katarakt neden Afrika’da çok yaygın 
görülüyor?
Afrika’da sıcak hava, beslenme ve iklim şartları se-
bebiyle pek çok insan genç yaşta katarakt olarak 
görme yeteneğini yitirmektedir. Göz doktoru sa-
yısının yetersizliği de buna eklenince özellikle kır-
sal kesimlerde birçok hasta, ameliyat olamadan 
karanlığa mahkum yaşamaktadır.

Katarakt ameliyat ile tedavisi mümkün bir hasta-
lık. Üstelik bu ameliyat 15 dakika gibi kısa bir sü-
rede yapılabiliyor. Fakat maddi ve teknik yetersiz-
likten dolayı Afrika’da binlerce insan karanlığa 
mahkum kalmaktadır.

2016 yılında hasta kabulüne başlayan Yardımeli 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde bu zama-
na kadar 1500 den fazla kişiye katarakt ameliyatı 
başarıyla uygulanmıştır.
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YETİM AİLE KÖYÜMÜZ  
BİTMEK ÜZERE

Suriye’de yaşanan iç savaştan en çok 
etkilenen kadınlar ve yetimler için 
oluşturulan “Yardımeli Cerablus 
Yetim Aile Köyü” çalışmaları hız 
kesmeden devam ediyor.

Suriye’de savaşın başlamasıyla birlikte yaşa-
nan insani dramlar karşısında göç etmek 
zorunda kalan ailelere yönelik kardeşlik gö-

revimizi yerine getirmeye çalıştık. İlk günden iti-
baren Türkiye tarafına geçen ve Suriye tarafında 
kalan insanlar için acil gıda, sağlık, eğitim, kıyafet 
ve diğer desteklerimiz aralıksız devam etmiştir. 
Suriyeli misafirlerin yoğun olduğu Hatay, Kilis, 
Şanlıurfa ve Gaziantep’te temsilcilikler ve ofisler 
oluşturularak yardımlar direkt ulaştırılmış; ayrıca 
Türkiye’nin her yerine ulaşmış olan Suriyelilere 
de illerde bulunan Temsilcilerimiz aracılığı ile acil 
ihtiyaçları karşılanmıştır.

2014 yılında gerçekleştirilen 3 ayrı Tıbbı yardım 
konvoyu ile 1 sahra hastanesi, 68 ambulans ve 15 
tır ilaç Suriye iç bölgelerine ulaştırılmıştır. 
Hatay’da açılan 5 ayrı okulda 3200 öğrenci eği-
timlere kesintisiz devam etmişlerdir.

Yetimlerin Yüzü Gülücek
Yapılan tüm yardım ve desteklerin en güzeli ve en 
anlamlısı Cerablus’ta tamamlanmak üzere.
Savaşın izlerini yok etmek, insanları vatanlarına 
ve yuvalarına kavuşmalarına yardımcı olmak 
amacıyla, “Yardımeli Cerablus Yetim Aile Kö-
yü” inşaatı tamamlanmak üzere. 
Evi yurdu dağılmış, kalacak bir yeri olmayan ye-
timlere sahip çıkma zamanıdır artık.. ■
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Son inceleme Başkanımız Dr. Sadık 
Danışman tarafından yapıldı
Cerablus Yetim Aile Köyü inşaatını yerinde de-
netlemek ve son kontrolleri yapmak üzere YK 
Başkanı Dr Sadık Danışman bölgeye geçti. 
Yetim Aile Köyü ile ilgili yetkili makamlarla görü-
şen, istişareler yapan Dr. Danışman, beraberinde-
ki heyetle birlikte Yetim Aile Köyünde inceleme-
lerde bulundu.
Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi 
Başkanı aynı zamanda Gaziantep Vali Yardımcısı 
Sn.Yaşar Aksanyar, Aile ve Sosyal Politikalar Ga-
ziantep Müdürlüğünde Cerablustan sorumlu Şu-
be Müdürü Adem Bey, Cerablus Yerel Meclis 
Başkanı ve meclis üyeleri, Türk Kızılayı Gaziantep 
İl Ekip Başkanı Hacı Açıkgöz’le bir araya gelen 
Yardımeli heyeti, Yetim Aile Köyü hakkında isti-
şarelerde bulundu ve bundan sonra atılacak adım-
larla ilgili bilgiler aktardı. Cerablus özelinde, Suri-
ye genelinde insani yardım anlamında birlikte 
neler yapılabilirin de konuşulduğu ziyaretlerde, 

koordinasyon noktasında ortak mutabakat sağ-
landı. 10 dönüm arsa üzerine inşa edilen Yetim 
Aile Köyü, 40 haneden oluşmaktadır. İçerisinde 
cami ve iş atölyelerinin de bulunduğu köyde, yeşil 
alan ve çocuk oyun alanlarının da düzenlenmesi 
yapılacak. ■

Nasıl katkı sağlarım
Yardımeli Cerablus Yetim Aile Köyü inşa edilecek 
bir konutun maliyeti: 55 000 TL (kur:5,5 TL/
usd olarak sabitlendi. 10 000 USD)
Ancak, oluşturulacak bağış havuzuna her miktar-
da bağış yapılabilmektedir. (Her bir m2 200 usd) 
Konutlar tamamlandıktan sonra ev eşyası (mobil-
ya-beyaz eşya) ve tefrişatına yönelik bağışlar kabul 
edilmektedir. İş atölyelerinde kullanılmak üzere 
malzeme ve el aletleri de bağışlanabilmektedir.
Yapılan bağışlar neticesinde hayrat sahibinin ismi 
(veya vermek istediği isim) konutlar üzerine yazıla-
caktır. Mescitin inşası ve içinin tefrişatı ile ilgili ya-
pılan bağış neticesinde, hayır sahibinin ismi mes-
cite isim olarak verilecektir. ■
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Ya komşusu 
üşürken, bacası 
tütmeyen evde 
otururken ya da 
dışarıda giyeceği 

kışlık kıyafeti 
olmadığı için 

üşüyen, 
hastalanan 

çocuklara şahid 
oluyorken 

yapmamız gereken 
bir şeyler yok mu?

81 ilimizde 
Yardımeli 

Temsilcileri evlere 
tek tek giderek, 
aileleri ziyaret 

etmekte ve ihtiyaç 
tespitlerini yaparak 
yardımcı olmaya 
çalışmaktadırlar. 

Ailelerin yaşadıkları 
ortamlar ve şartlar 

birebir 
gözlenmekte ve 
durum tespitleri 

yapılmaktadır. Bazı 
ailelere kömür 
yardımı için 
gidildiğinde, 

sobasının olmadığı 
görülmüş, gereği 

yapılmıştır.

KOMŞUMUZ ÜŞÜRKEN BİZ 
NE YAPIYORUZ…

Sevgili Rasulümüzden 
bir rivayet vardır, 
hatırlayalım: “Komşusu 
açken tok yatan bizden 
değildir.”

32
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Yapılan 
yardımların ve 

hediye edilen kışlık 
kıyafetlerin, ihtiyacı 

karşılama 
noktasında çok 
titiz davranan 

Yardımeli 
Temsilcileri, 
çocukları 

mağazalara 
götürerek, 

beğendikleri 
kıyafetleri 

almalarına, 
bedenlerine uygun 

renkleri 
seçmelerine fırsat 
vermektedirler. 
Kömür, soba ve 

diğer tespiti 
yapılan ev eşyaları, 
ailelerin kapılarına 
kadar Yardımeli 

Temsilcileri 
tarafından 

ulaştırılmakta ve 
teslim edilmektedir. 

■

33
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 Kimsesizlerin 
“Kimse”si: 

Temsilcilerimiz

Evlerde ziyaret 
edilen ailelerle 

irtibat 
kesilmemekte, 
sürekli iletişim 
kurularak tüm 
sıkıntılarında ve 
zorluklarında 

yanlarında olmaya 
gayret 

edilmektedir. 
Bazen sohbet 

etmeye, 
dertleşmeye bile 

ihtiyacı olan 
kişilerin olduğu ve 
bu ailelerle düzenli 
ziyaretler yapılarak 
adeta bir terapi bile 
uygulanmaktadır. 

Hasta olup, 
evinden 

çıkamayan 
insanlar, Yardımeli 

Temsilcileri 
tarafından 
hastaneye 

götürülmekte, 
günlerce 

hastanede 
refakatçi olarak 

ilgilenilmektedirler. 

34
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Kapıların ardında, 
farklı dramlar, 

tarifsiz acılar ve 
arıdan bakmakla 
bu tablo kendini 

çok belli 
etmeyebilir. Ama 
kapılar çalınıp, 

yaşadıkları 
ortamda ziyaret 

edilen ailelerin içler 
acısı yaşam 

mücadelelerine 
şahid olabilirsiniz. 

O halde var 
mısınız, bugün 
sokağımızda, 
mahallemizde 

ihtiyaç sahibi bir 
ailenin kapısını 

çalmaya, onlarla 
oturup sohbet 

etmeye, 
yapabildiğiniz 

kadarı ile yardımcı 
olmaya…Daha 

sonrasında zaten, 
bu imkanı ve fırsatı 
bahşeden Allah’a 
hamd etmenin 

yollarını 
arayacaksınız.

Haydi bismillah… ■

35



36 2018 FAALİYET BÜLTENİ

Yardımeli Gönüllü birimi ve Genç Yardı-
meli tarafından Kağıthane’de koordine 
edilen kahvaltı programına, Dernek 

Kışın kardeşlerimiz üşümesin çağrısına 
destek veren hayır sahipleri ile kahvaltıda 
bir araya gelerek, istişarelerde bulunuldu 

ve teşekkür edildi.

EN SICAK KAHVALTI...

Başkanımız 
Dr.Sadık 
Danışman, 
Yönetim 
Kurulu üye-

leri, gönüllü-
ler, iş adamla-

rı ve hayır 
sahipleri katıldı.

81 ilimizde ve yurt 
dışı ofislerimizde de-

vam eden “Kışın Kardeş-
lerimiz Üşümesin “ kampan-

yamız çerçevesinde bacası 
tütmeyen, kışlık kıyafeti olmayan aileler tek 

tek tespit edilerek, ihtiyaçları karşılanmaya çalı-
şılmıştır. Soğuk kış günlerinin, sıcak dostu olma-
ya çalışan Yardımeli Ekipleri, ailelerin yaşadıkları 
ortamları bizzat giderek ihtiyaçlarını tespit et-
mektedirler.

Programda katılımcılara teşekkür konuşması ya-
pan Dr. Sadık Danışman, 81 il ve yurtdışı ofisleri-
mizde devam eden kış çalışmaları hakkında bilgi-
ler aktardı ve bağışçılara-emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Kahvaltı programına katılan, Bilim Teknoloji İs-
tanbul İl Müdürü Sayın Ümit Ünal, bu tür çalış-
malarda emeği geçen herkese teşekkür ederek 
duygularını paylaştı. ■
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“İYİLİK” UÇURTMALARLA YÜKSELDİ

Çocuklarda iyilik, infak, paylaşma 
ve yardımlaşma duygularının 
güçlendirilmesi adına çalışmalar 
yapan Yardımeli İyilik Elçileri, hafta 
sonu düzenlediği Uçurtma Şenliği 
ile minik yürekleri buluşturdu. 

İYİLİK temalı uçurtma şenliğine Hatay ve İs-
kenderun’dan çocuklar iştirak ederek, “İyiliği 
en yükseğe çıkarmaya gayret ediyoruz. İyilik-

ler kötülükleri bastıracak ve dünya daha yaşanabi-
lir ve güzel hale gelecek. Gazze’deki, Arakan 
Kamplarındaki, Suriye Mülteci kamplarındaki, 
Sudan ve Somali’deki ve dünyanın farklı bölgele-
rindeki çocukların çektiği sıkıntılar hep kötülerin 
yapmış olduğu kötülükler sonucu olmaktadır. Bu 
yüzden bizler İYİLİĞİ ve İYİ İNSANLARI yük-
seltirsek, öne çıkarırsak; bu sıkıntılar ve kötülük-
ler olmayacaktır.” diyerek kamuoyunun dikkatini 
çekmeye çalıştılar.

Yardımeli Hatay Temsilciliği de yaptığı açıkla-
mada “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara 
daha güzel, daha yaşanabilir, iyiliklerin ve iyi in-
sanların çok olduğu bir dünyabırakmakiçingay-
retlerimiz devam ediyor. İyilik Elçileri ile dü-
zenli çalışmalarımız ve organizasyonlarımız 
devam ediyor. Okulların açılması arefesinde ço-
cuklarımızla güzel bir hafta sonu geçirme fırsatı 
oldu.” dedi.

İyilikler havalarda uçuştu, çocuklar sevindi, eğ-
lendi; büyükler duygulandı, gelecek için umutlar 
tazelendi hamdolsun. ■

 
Yardımeli Hatay Temsilciliği ve İskenderun 

Temsilciliğinin birlikte organize ettikleri 
“İYİLİK” temalı Uçurtma Şenliği, büyük bir 

coşku ve katılımla gerçekleşti. 
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ÇOCUKLAR BAYRAM ETTİ,  
BİZLER SEVİNDİK

Yardımeli Bartın Temsilciliği ve Bartın Gül-
Der’in birlikte hazırladıkları ”Bisiklet Şenliği”nin 
bu yıl ilki gerçekleştirildi.

Yardımeli Genel Müdürü Bahri Bulut ‘un da katıl-
dığı şenlikte 35 çocuğa bisiklet hediye edildi ve 
şehirde birlikte tur atıldı.

Okulların da kapanması vesilesi ile karnelerini 
alan başarılı öğrenciler çifte bayram yaptı. Hiç bi-
sikleti olmamış çocukların belirlendiği şenlikte, 
hediyesi alan çocukların yüzündeki mutluluğu 
görmek, bizleri de sevindirdi.

Yardımeli Bartın temsilcisi Özcan Yüzlü ”Çocukla-
rımıza hem bayram, hem karne hediyesi vermek 
istedik. Özellikle evlerde kullanılmayan, atıl duran 
bisikletleri topladık, onların tamir ve bakımı yap-
tık, boyadık ve kullanılabilir halde çocuklarımıza 
hediye ettik. Bu kampanyamız devam edecektir. 
Gerek yeni, gerekse kullanılmış bisikletlere talibiz, 
bekliyoruz. Daha sevindirilecek çok çocuğumuz 
var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Yardımeli Genel Müdürü Bahri Bulut da bir ko-
nuşma yaparak, hem Yardımeli Bartın Temsilcili-
ğine , hem de Gül-Der ve emeği geçenlere teşek-
kür etti: ”Çocuklar bizim geleceğimiz.

İmkanlarımız ölçüsünde her zaman çocuklarımı-
zın yanında olmaya, annesiz babasız yetimlerin 
velisi olmaya, eğitim ve sağlık hususunda destek 
olmaya gayret ediyoruz. Bugün çocuklarımıza 
hem karne hediyesi hem de bayram hediyesi ver-
dik. Yüzlerindeki mutluluğu görmek her şeye de-
ğerdi.”

Daha sonra şenliğe katılanlarla birlikte şehir turu 
atıldı. ■
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YAZ TATİLİNİN SON PİKNİĞİ 
MUHTEŞEM OLDU

Kurban Bayramı yoğunluğundan 
biraz olsun uzaklaşan Yardımeli 
Temsilcilikleri, yaz tatilinin son 
pikniğini çocuklarla yaparak, 
okullar başlamadan onları bir 
kez daha sevindirdi.

Yardımeli Kırıkkale Temsilciliği’nin 
yetim çocuklar ve aileleri ile birlikte 
gerçekleştirdiği piknik organizas-

yonunda, çocuklar doyasıya eğlendiler, 
oyunlar oynadılar. Çuval yarışı, yumurta 
taşıma yarışı ile rekabetin ve başarının sı-
nırları zorlandı; yüz boyama, birlikte ye-
mek yeme, namaz kılma ve sohbet halkala-
rı ile kaynaşma ve tanışmalar yapıldı. 
Şehrin göbeğinde Celal Bayar parkında ya-
pılan etkinlikte farklı simalar ve ailelerle ta-
nışma imkanı oldu. Şehre bu kadar yakın 
olmasına rağmen, bu parka ilk defa gelen 
ve hayran olan çocukların yüzündeki mut-
luluğu anlatmaya kelimeler yeterli gelmi-
yor maalesef. Çocuklar iyi ki varsınız, gülü-
cük size çok yakışıyor…

Okullar açılmadan önce gerçekleştirilen bu 
etkinlikle, çocuklar son kez kurtlarını dök-
tü ve okula hazırlık 
çalışmalarına 
başladı. ■

Yardımeli Genç tarafından planlanan ve 
icra edilen “Mazlum Coğrafyalar” 

seminerinin üçüncüsü Fatih’te 
gerçekleştirildi.

KAFKASYA konulu seminer Doç. Dr. Fethi Gün-
gör Hocamız tarafından sunuldu. Kafkasya’da ya-
şanan zulüm, çekilen çileler, gelinen son nokta ve 
tarihten almamız gereken dersler sunumda de-
taylıca ele alındı. İnteraktif ve soru-cevaplı geçen 
seminerde katılımcılar Kafkasya hakkında detaylı 
bilgiler edindiler.

İlk iki seminerde Arakan ve Sudan mazlum coğ-
rafyalar masaya yatırılmış ve bölgeyi tanıyan, bi-
len kişiler tarafından sunumları gerçekleştirilmiş-
tir.

Mazlum coğrafyalar seminerleri belirli periyod-
larla ve farklı bölgelerle devam edecektir.

SEMİNERLER DEVAM EDİYOR
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YEMEN İÇİN BULUŞTUK

Yemen’deki insanlık dramını 
kamuoyuna duyurmak, 
unutturmamak ve savunmasız sivil 
halka destek amacıyla düzenlenen 
programa katılım yoğun oldu.

Yardımeli Gönüllü Birimi ve Anadolu Ya-
kası Gönüllü Biriminin koordine ettiği 
kahvaltı programına, aileleri ile birlikte 

gelen misafirlere, Yemen’de yaşanan insanlık dra-
mı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yemen’de 
yaşanan dramdan, maalesef kamuoyunun çok 
fazla bilgi sahibi olmadığı ve yaşanan sıkıntıların, 
açlık ve susuzluğun çok gündeme gelmediği katı-
lımcılar tarafından dile getirildi. İnsani yardımla-
rın ulaşmamasından dolayı açlık, susuzluk ve sal-
gın hastalıklardan kaynaklı ölümler yaşanmaktadır. 
8,5 Milyon insanın açlıktan ölmek üzere olduğu 
Yemen’de, her 10 dakikada 1 çocuk ölmektedir. 
Salgın hastalıkların sebep olduğu toplu ölümler 
yaşanmakta, sağlık gereçleri ve ilaç yokluğundan 
hastalara müdahale edilememekte, tedavileri ya-
pılamamaktadır.

Dernek Başkanı Dr.Sadık Danışman’ın açılış ko-
nuşmasını yaptığı programda, farklı bölgelerden 
gelen misafirler Yemen’de yaşanan zulmün ve 
dramın bir çok yerde yaşandığına dikkat çekerek; 
Müslümanların artık bir olmak zorunda oldukla-
rına ve kardeş kavgalarına karşı uyanık olmak ge-
rektiği üzerinde durdular. 

Dr.Sadık Danışman konuşmasında “Yemen’de ya-
şananlar bir şekilde üstü örtülmeye, gizlenmeye 
çalışılmaktadır. Çıkar gruplarının, mezhepsel 
farklılıkları öne çıkararak kardeş kanı dökülmesi-
ne sebep olduğu Yemen’de, yine savunmasız, sivil 
halk ve çocuklar ölmektedir maalesef. Yardımeli 
olarak insani yardımlarımızı sivil halka ulaştırıl-
ması noktasında tüm imkanlarımızı kullanıyoruz 
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ve kullanmaya devam edeceğiz. Açlıktan, suzu-
luktan ve salgın hastalıklardan ölüm döşeğinde 
bulunan insanlar bizlerden yardımellerimizi bek-
lemektedirler.” dedi.

Programa, Yemen AlBereke Derneği Başkanı 
Prof.Dr.MuhammedElsoudi, Yemenli Aktivist 
Misk Elcüneydi, Gazze’den AbdusselamHeniyye, 
Pakistan Yardımeli Sorumlusu Seyfül İslam katı-
larak, birer konuşma yaptılar.

Yemen’de yaşanan dramın duyurulması ve gerekli 
girişimlerin yapılması hususunda kamuoyunun 
oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması-
nın gerekliliği vurgulanan program, kahvaltı ikra-
mı ile son buldu. ■

AÇLIĞA MAHKUM 
EDİLEN YEMEN

Yemen’de yaşananlar bir 
şekilde üstü örtülmeye, 

gizlenmeye çalışılmaktadır. 
Çıkar gruplarının, mezhepsel 

farklılıkları öne çıkararak 
kardeş kanı dökülmesine 

sebep olduğu Yemen’de, yine 
savunmasız, sivil halk ve 

çocuklar ölmektedir maalesef. 
Yardımeli olarak insani 

yardımlarımızı sivil halka 
ulaştırılması noktasında tüm 
imkanlarımızı kullanıyoruz ve 
kullanmaya devam edeceğiz. 
Açlıktan, suzuluktan ve salgın 

hastalıklardan ölüm 
döşeğinde bulunan insanlar 
bizlerden yardımellerimizi 

beklemektedirler.
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KARDEŞ AİLE ZİYARETLERİ

Ankara’da ikamet eden Suriyeli, Afgan ve 
Türkmen kardeş aileler her ay düzenli 
olarak ziyaret ediliyor. Kardeş aile öde-

meleri yapılan ailelerimiz düzenli olarak takip 
ediliyor diğer eksiklikleri de giderilmeye çalışıyo-
ruz. ■

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE SÜT VE 
YAMURTA DAĞITILDI

Çocukların gelişiminde önemli rolü bulunan 
iki temel gıda maddesi, süt ve yumurta. 
Ankara Şube gelişim çağında ki çocuklu 

ihtiyaç sahibi ailelere süt ve yumurta yardımların-
da bulundu. ■

2018 FAALİYET BÜLTENİ
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YARDIMELİ VAN TEMSİLCİLİĞİ 
KARDEŞ AİLELERİ ZİYARET ETTİ

Yardımeli Van Temsilciliği düzenli olarak 
yaptığı kardeş aile ziyaretlerini bu sefer 
çocuklarla birlikte gerçekleştirdi. Çocuk-

ların hayır-hasenat duygularını kazanma ve yar-
dımlaşma duygusunun aşılanması için gerçekleş-
tirilen bu çalışma sonucu ziyaretler farklı bir 
anlam kazandı. ■

VAN YARDIMELİ’NDEN MESCİT VE 
KÜTÜPHANE HEDİYESİ

Van Yardımeli iki okulumuza mescit ve 
kütüphane kurdu. Aynı zaman da bu 
kardeş okullarda belirli periyodlarla kız 

öğrencilere yönelik eğitim programları düzenle-
di. ■

2018 FAALİYET BÜLTENİ
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YARDIMELİ İL TEMSİLCİLERİ 3. KO-
ORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Son üç yıldır düzenli olarak yapılan, 
yıl içerisinde de belirli periyodlarla 
tekrarlanan “İl Temsilcileri 
Koordinasyon Toplantısı” Darıca’da 
gerçekleştirildi.

Yurt içinde 81 ilimizde bulunan temsilci ve 
gönüllülerin katılımı ile 2 günlük yoğun 
bir program çerçevesinde proje tanıtımla-

rı, yeni projeler, öneriler ile birlikte iletişim ve ko-
ordinasyon da masaya yatırılarak istişareler yapıl-
dı.

Devam eden projeler tek tek ilgili yönetim ku-
rulu üyesi tarafından sunumları yapıldı ve so-
ru-cevap şeklinde öneri ve tavsiyeler alındı. 
Yeni projeler ve devam eden projeler katkı 
sağlayabilecek öneriler alındı. Dernek genel 
merkezindeki işleyiş, projelerin takibi, bağış-
çılarla ilişkiler vb. konular, dernek çalışanları 
tarafından yapılan sunumlarla katılımcılara 
aktarıldı, soru-cevap şeklinde açıklamalar ya-
pıldı.

Toplantıya katılan Eğitimci - Proje Uzmanı 
Garip Kızılkaya, stratejik planlama, toplam 
kalite ve performans çalışmaları, proje 
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Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan prog-
ramda, Derneğimizin Genel Müdürü Bahri 
Bulut, program işleyişi amacı hakkında kısa 
bilgi verdikten sonra; Dernek Başkanımız 
Dr.Sadık Danışman açılış konuşmalarını ya-
parak, katılımcılara teşekkür etti.

Programın 2.günü workshop şeklinde ça-
lıştay yapılarak, birebir projeler ve temsil-
ciler aynı masa etrafında sorumlu yönetim 
kurulu üyeleri ile birlikte detaylı istişare-
lerde bulundular.

Mustafa İslamoğlu Hocamızın katılımcılar-
la yaptığı hasbihal, 3.İl Temsilcileri Koordi-
nasyon Toplantısını taçlandırmış oldu.

hazırlama, proje kaynakları ve AB – yerli fon 
ve projeler hakkında detaylı bir sunum gerçek-
leştirdi. ■
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CEHALETLE 
MÜCADELE 
OLMADAN, 

YOKSULLUKLA 
MÜCADELE 

OLMAZ…

Toplumlar için başlıca sorunlardan biri 
olan ve tüm dünyanın mücadele ettiği yok-
sulluğun sebepleri ve mücadele yöntemle-
ri hususunda bir çok alanda çalışmalar ya-
pılmaktadır.
22 Aralık 1992 yılında, BM tarafından 17 
Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü 
olarak ilan edilmiştir. Peki 25 yıllık bir se-
rüveni olan bu mücadelede insanlık ne ka-
dar başarılıdır?
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Yoksulluğun sebepleri konusunda kap-
samlı bir çalışma maalesef yapılmamak-
tadır. Sonuçlardan gidildiğinde lokal çö-
zümler üretilmekte, günü kurtarma 
çabaları öne çıkmaktadır. Sömürge man-
tığı, gelir adaletsizliği, paylaşımdaki ka-
yırmalar ve haksızlıklar sonucunda, in-
sanlık hem cinslerine akla gelmedik 
zulümleri reva görmüştür maalesef. Bu 
sorunu oluşturanlar, insanları açlığa, fa-
kirliğe, susuzluğa mahkum etmişlerdir. 
Azınlık bir grup refah, bolluk ve israf 
içinde yaşarken, çoğunluk yokluk ve fa-
kirlik içerisinde yaşam mücadelesi ver-
mektedir. Dolayısıyla, bu düzenden fay-
dalanan ve istifade edenler, bu sorunun 
çözülmesini istemeyeceklerdir.
İslam, bu mücadelenin şifreleri ortaya 
koymuştur aslında : Vakıf medeniyeti, 
yardımlaşma ve paylaşma ahlakı, komşu-
su açken tok yatmama ilkesi, can emniye-
ti, mal emniyeti ve ilme-bilgiye verdiği 
değer ortadadır. Sevgili Rasulümüz tara-
fından ilmek ilmek dokunan Mekke cahi-
li toplumu, İmparatorluklara diz çöktü-
ren medeni bir topluma dönüşmüştür.
Asıl mesele sebeplerdir. Değiştirilecekse, 
mücadele edilecekse; sebepler değiştiril-
meli, sebeplerle mücadele edilmeli. Çün-
kü, sonuçlar ancak sebepler değiştiğinde 
değişecektir. 

Bazı İstatistikler
• Dünya nüfusunun %11’i yani 800 mil-
yon insan yetersiz besleniyor.

• Açlık çeken her 5 kişiden 3’ü kadın.
• Beş yaşın altında hayatını kaybeden ço-
cukların yarısı açlık nedeniyle vefat ediyor.
• Dünyada her yıl bütün dünya nüfusunu 
doyuracak kadar gıda üretiliyor ancak bu 
gıda israf edilmekte.
• Sahraaltı Afrika’da yaşayan her 4 kişi-
den 1’i açlık çekmekte.
• Tüberküloz, AİDS ve sıtma nedeniyle 
ölen insanların toplamından daha fazla 
insan açlık sebebiyle ölüyor.
• Bir çocuğun günlük gıda masrafı sadece 
65 kuruş.
• Dünyada açlığı bitirmek mümkün!
Afrika’da her dört kişiden 1’i kronik ola-
rak aç. Asya’nın büyük bölümünde açlık 
sorunu var. Dünyada açlıkla boğuşanla-
rın üçte ikisi Asya’da...
Yetersiz beslenmenin en yoğun olduğu 
ülkeler
• Haiti %51.8
• Zambiya %48.3
• Orta Afrika Cumhuriyeti %37.8
• Namibya %37.2
• Etyopya 35%
• Ruanda %33.8
• Tacikistan %32.3
• Çad %34.8
• Kongo%31.5
• Madagaskar%30.5
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Geleceğe  
Yaplan Yatırım:

EĞİTİM

Okulların açılması ile 
birlikte; yetimler, 

ihtiyaç sahibi 
öğrenciler ve ailelere 
yönelik kırtasiye ve 

okul gereçleri 
yardımlarımız devam 

ediyor.

 

EĞİTİM DESTEKLERİMİZ  
DEVAM EDİYOR

Yeni eğitim öğretim dönemi, öğrencilere 
ve velilere yeni sorumluluklar ve yükler ge-
tirerek başladı. Okul masraflarının karşılan-

ması hususunda sıkıntı çeken yetim öğrencilere ve ailelere, 
içerisinde kalemler, defter, boyama kalemleri ve diğer okul ge-
reçlerinden oluşan çantaları ve kıyafetleri Yardımeli Temsilcilikleri 
tarafından ulaştırıldı. 

Okul ihtiyaçları temin edemeyen ve bu sıkıntılarını herkesle paylaşama-
yan aileler, verilen hediyeler karşısında emeği geçen herkese teşekkür 
ederek dualar gönderdiler.

Geleceğe yapılan en önemli yatırım, nesillere yapılan yatırımdır. İyi ye-
tişmiş, kendini bilen, merhamet ve şefkati önceleyen, bilgi ahlakını gö-
zeten, özgürlükçü ve hür düşünceyi benimseyen nesillerin yetişmesi, 
gelecek için şimdiden atılmış tohumlardır. Bu anlamda Yardımeli kurul-
duğu günden bu güne eğitimine, nesillere ve insana yatırım yapmakta, 
proje ve faaliyetlerinin odak noktasını oluşturmaktadır.

Yurdun dört bir 
yanına kırtasiye 
yardımı...
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Bu 
kap-

samda, 
kırtasiye, 

okul gereçleri, 
kıyafet yardımları ya-

nında; “Yetim Eğitim Projesi” 
ile yıl boyu sürecek olan okul masraflarını 

karşılanması hususunda nakdi yardımlar da yapıl-
maktadır:

Sudan’da Akabe Yetimler Külliyesinde 250 yetim 
öğrenci eğitim almakta; tüm ihtiyaçları ( barınma, 
sağlık, iaşe, ulaşım, kıyafet vb) karşılanmaktadır.

Bangladeş’te Darul Hikme Külliyesinde Arakanlı 
ve Bangadeşli 500 öğrenci eğitim almakta; bun-
lardan 100 yetim külliyede kalmakta ve tüm mas-
rafları karşılanmaktadır.

Gazze’de lise ve üniversite eğitimlerine devam et-
meleri için şehid ailelerine, yetimlere eğitim des-
tekleri devam etmektedir. 

Suriye savaşından sonra Türkiye’ye gelen misafir-
lerimize her türlü destek sağlanmış olup, “Bir Ne-
sil Yok Olmasın” anlayışıyla Hatay’da 4 okul açıl-
mış ve 3200 öğrenci 5 yıl boyunca eğitimlerine 
devam etmiştir.

Moritanya’da inşaatı tamamlanan Eğitim Külliye-
si 1000 öğrenciye hizmet edecek kapasitede plan-
lanmıştır.

Somali, Pakistan, Afganistan, Bosna, Kırgızistan, 
Kazakistan, Doğu Türkistan, Sudan, Somali ve 
Etiyopya’da yetim öğrencilere destekler devam et-
mekte; Türkiye’ye okumaya gelen öğrencilere yar-
dımlar yapılmaktadır.

Anadolu’da 81 il Temsilciliğimiz aracılığı ile yetim 
öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler tespit edilmekte 
eğitim yardımları ve destekler yıl boyu devam et-
mektedir.

Bu çalışmalarda emeği geçen herkese, destek olan 
hayır sahiplerine, Temsilcilerimize, gönüllüleri-
mize şükranlarımızı sunarız. 

Eğitim projelerimize ve yetimlere destek ol-
mak isteyen, katkı sağlamak isteyen herkesi 
bu yürüyüşte birlikte olmaya davet ediyo-
ruz.. ■
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Filistin

Etiyopya

Etiyopya

YETİM EĞİTİMİ
Birbirlerinin velisi olan müminler zor za-

manlarda bu velayet görevlerini yeniden 
hatırlamak ve hatırlatmak zorundadırlar. 

İslam coğrafyalarındaki mazlum öksüz ve yetim-
lerin yeniden hayata tutunmaları ve geleceğe dö-
nük umutlarının yeniden yeşermesi, yaşadıkları 
topluma önder birer şahsiyet olma yolunda  onla-
ra destek amaçlı bir projedir.
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Irak

Irak

Somali

Somali



PA
YL

AŞ
AL

IM
 İ

Yİ
Lİ

Ğ
İ 

YA
ŞA

TA
LI

M
 K

AR
D

EŞ
Lİ

Ğ
İ Paylaşalım iyiliği, 

yaşatalım kardeşliği 
anlayışıyla 
başladığımız 
Ramazan 2018 
çalışmaları, yoğun 
ve hareketli, bir o 
kadar da heyecanlı 
ve bereketli geçti 
hamdolsun.
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2018 RAMAZAN BÖYLE GEÇTİ...

Paylaşalım iyiliği, yaşatalım 
kardeşliği anlayışıyla başladığımız 
Ramazan 2018 çalışmaları, yoğun 
ve hareketli, bir o kadar da 
heyecanlı ve bereketli geçti 
hamdolsun.

Yurt içinde 81 ilimizde fedakar temsilcileri-
miz ve gönüllülerimizin gayret ve çabaları 
ile aileler ziyaret edildi, yetimler sevindi-

rildi, iftar sofraları paylaşıldı.

Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin 
mutluluğu doyasıya yaşandı. ■

İftar sofralarında bir olduk
Ramazan Çalışmalarında önemsediğimiz ev ziya-
retleri kapsamında, yer sofralarında yapılan iftar-
ların tadını hiçbir yerde bulamadık. Yardımeli 
ekiplerini kapıda gören aileler, önce bir şaşkınlık 
ve hayret içerisinde durumu anlamaya çalışıyor, 

sonra da tatlı bir telaş ve heyecan yaşanıyor. Bir-
likte hazırlanan iftar sofrasına mutfağında ne var-
sa ikram etmek isteyen aileleri ikna edip, yanımız-
da getirdiğimiz iftariyeliklerle sofrayı hazırlayıp, 
iftarımızı birlikte yapıyoruz. Evde bulunan çocuk-
lara ve yetimlere hediyelerini takdim etmeyi 
unutmuyoruz.

81 ilimizde ev iftarlarının yanında, daha büyük 
mekanlarda, ihtiyaç sahiplerini, muhacir misafir 
aileleri, ülkemizde okuyan yabancı öğrencileri, 
STK temsilcilerini, bürokratları ve gönüllülerimi-
zi de iftar sofrası etrafında birleştirerek, kardeşle-
rimize umut olduk, çaresizlere çare olduk, bir ol-
duk, birlik olduk. ■
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Kumanya paketleri ve alış veriş hediye 
kartları ulaştırıldı
Önceden tespitleri özenle yapılan ihtiyaç sahibi 
aileler, yaşadıkları mekanlarda tek tek ziyaret edi-
lerek, kumanya paketleri, hediye kartları, ev eşya-
ları kendilerine takdim edildi. Kendilerine verilen 
alış veriş hediye kartları ile, belirlenen marketten 
kendi istedikleri her türlü ihtiyaçlarını almalarına 
imkan sağlandı. Alış veriş hediye kartları ile sade-
ce gıda değil, temizlik maddeleri, kırtasiye ve kı-
yafet ihtiyaçlarını da karşıladılar. ■

Yetimlere Bayramlık kıyafet  
hediye edildi
81 ilimizde annesi babası olmayan yetimlere, bay-
ram öncesi bayramlık kıyafetleri hediye edilerek, 
onlar da bayram sevincine dahil edildiler.
Çocuklar için bayramlık yeni kıyafetler çok şey 
ifade ediyor. Yeni elbiselerini baş ucunda tutanlar, 
onlara sarılarak uyuyanlar ve sabah erkenden el-
biselerini giyerek, bayram namazına giden çocuk-
lardan geri kalmamalıydı yetimler.

Yurtiçinde 81 ilimizde  temsilcilikler aracılığı tes-
pitleri yapılan yetimler, mağazalara getirilerek, 
istedikleri modeli, beğendikleri rengi, üzerlerine 
deneyerek kendileri seçtiler.
Çekingen, ürkek ve utangaç tavırlarını biraz olsun 
hafifletmek için, bazı yerlerde palyaçolar yetimle-
re eşlik etti, bazı yerlerde dondurmalar ikram 
edildi, bazı yerlerde hediyeler verildi. Kıyafetleri 
tek tek inceleyip, üzerlerine tutup “güzel mi” 
“yakıştı mı” demeleri ve onayı aldıktan sonraki 
mutlulukları görülmeğe değerdi. ■
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Sevindirdiklerimizle Sevindik..
Özellikler ülkemizde misafir olarak bulunan Suri-
yeli, Mısırlı, Filistinli, Iraklı, Afganlı, Doğu Türkis-
tanlı, Yemenli yetimler de unutulmadı. Onların 
sevinci, bizleri de sevindirdi.
Bizlere bu imkanları bahşeden, sevindirdikleri-
mizle bizleri sevindiren, bizleri bu işlerde kulla-
nan Rabbimize hamdediyor, tüm emeği geçenle-
re, hayır sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. ■

Yurt dışı
Paylaşalım iyiliği, yaşatalım kardeşliği anlayışıyla 
başladığımız Ramazan 2018 çalışmaları, yoğun ve 
hareketli, bir o kadar da heyecanlı ve bereketli 

geçti hamdolsun.

Yurt dışında 20 farklı ülkede ofislerimiz,  temsil-
cilerimiz ve partner kurumlarımızın gayret ve ça-
baları ile aileler ziyaret edildi, yetimler sevindiril-
di, iftar sofraları paylaşıldı.
Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin do-
yasıya mutluluğu yaşandı. ■

İftar sofraları kardeşlik için kuruldu
Yardımeli yönetim kurulu üyeleri sorumlu olduk-
ları bölgelerde yapılan çalışmalara bizzat iştirak et-
tiler. Yurt dışı ofislerimizin bulunduğu Gazze, Su-
dan, Somali, Bangladeş, Arakan Mülteci Kampları, 
Moritanya, Pakistan ile birlikte ; Etiyopya, Kudüs, 
Yemen, Irak, Suriye, Keşmir, Bosna, Kosova, Ma-
kedonya, Bulgaristan, Kazakistan ve Moğolistan’da 
iftar sofraları kardeşlik için kuruldu, dualar edildi.
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365 gün oruç halinin devam ettiği, Arakan mülte-
ci kaplarında Ramazan boyunca her gün iftar sof-
raları kuruldu, evlere sıcak yemek ve gıda paketle-
ri gönderildi.
Kudüs’te her yıl olduğu gibi, Ramazan Ayının son 
cuması, Mescidi Aksa bahçesinde Yardımeli iftar 
sofrası murabıtlar için kuruldu. ■

Gıda kolileri teslim edildi.
Önceden tespitleri özenle yapılan ihtiyaç sahibi 
ailelere, kardeş ailelerimize ve yetimlere gıda pa-
ketleri teslim edildi. İçerisinde Ramazan ayını ra-
hatça geçirebilecek şekilde hazırlanan gıda paket-
lerinin yanına, temizlik maddeleri de konuldu.
Yanımızda getirdiklerimizden ziyade, bizi oralar-
da görmeleri, yanlarında olduğumuzu hissetme-
leri, onları daha çok mutlu etmişti.

Aynı dili konuşmuyorduk belki ama, aramızdaki o 
özel sevgi ve kardeşlik hattı iletişimi kesintisiz 
sağlıyordu.

Eminiz ki yapılan o dualar ve teşekkürler sizlere 
kadar ulaşmıştır. ■

Yetimlere Bayramlık kıyafet hediyeleri
20 farklı bölgede, annesi babası olmayan yetimle-
re, bayram öncesi bayramlık kıyafetleri hediye 
edilerek, onlar da bayram sevincine dahil edildi-
ler.
Çocuklar için bayramlık yeni kıyafetler çok şey 
ifade ediyor. Yeni elbiselerini baş ucunda tutanlar, 
onlara sarılarak uyuyanlar ve sabah erkenden el-
biselerini giyerek, bayram namazına giden çocuk-
lardan geri kalmamalıydı yetimler

Arakan kamplarında annesiz babasız 30 bin ço-
cuk, Gazze’de her evde mutlaka bir yetim, Su-
dan’da, Bangladeş’te, Irak’ta, Suriye’de, Yemen’de 
binlerce sahipsiz çocuk.. Oysa bu yetimler üm-
mete, bizlere emanet edilmemiş miydi? Affedin 
bizi çocuklar, bizler emanete gereği gibi sahip çı-
kamadık.
Yetimlerin yüzündeki gülücüklerle az da olsa biz-
ler de mutlu olduk..
 Bizlere bu imkanları bahşeden, sevindirdikleri-
mizle bizleri sevindiren, bizleri bu işlerde kulla-
nan Rabbimize hamdediyor, tüm emeği geçenle-
re, hayır sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz. 
■
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GÜLÜCÜK EN ÇOK ONLARA YAKIŞIYOR

Yurtiçinde 81 il, yurt dışında 20 farklı 
bölgede yapılan Ramazan faaliyetleri 
oldukça yoğun ve hareketli geçti 
hamdolsun.

Ama en güzeli de bayramlık kıyafetlerini alan yetim-
lerin yüzündeki gülücüklerdi. 

46 Bin yetime bayramlık kıyafet
Yurt içi ve yurt dışında, annesi babası olmayan yetimlere, 
bayram öncesi bayramlık kıyafetleri hediye edilerek, onlar 
da bayram sevincine dahil edildiler.

Çocuklar için bayramlık yeni kıyafetler çok şey ifade ediyor. 
Yeni elbiselerini baş ucunda tutanlar, onlara sarılarak uyu-
yanlar ve sabah erkenden elbiselerini giyerek, bayram na-
mazına giden çocuklardan geri kalmamalıydı yetimler.

Yurtiçinde 81 ilimizde, yurt dışında 20 farklı bölgede, tem-
silcilikler aracılığı tespitleri yapılan yetimler, mağazalara 
getirilerek, istedikleri modeli, beğendikleri rengi, üzerleri-
ne deneyerek kendileri seçtiler.

Çekingen, ürkek ve utangaç tavırlarını biraz olsun hafiflet-
mek için, bazı yerlerde palyaçolar yetimlere eşlik etti, bazı 
yerlerde dondurmalar ikram edildi, bazı yerlerde hediyeler 
verildi. Kıyafetleri tek tek inceleyip, üzerlerine tutup “güzel 
mi” “yakıştı mı” demeleri ve onayı aldıktan sonraki mutlu-
lukları görülmeğe değerdi. ■

Sevindirdiklerimizle Sevindik
Özellikler ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli, Mısırlı, 
Filistinli, Iraklı, Afganlı, Doğu Türkistanlı, Yemenli yetimler 
de unutulmadı. Onların sevinci, bizleri de sevindirdi.

Yurt dışında, Sudan’da, Somali’de, Pakistan’da, Moritanya’da, 
Gazze’de, Yemen’de, Irak’ta, Makedonya’da, Bulgaristan’da, Ko-
sova’da, Bosna’da, Bangladeş’te, Arakan Mülteci Kamplarında, 
Etiyopya’da yetimler unutulmadı; bayramlık kıyafet ve hediye-
lerle sevindirildi, ailelere kumanya paketleri takdim edildi.■
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DOĞU-BATI ARASI HAYIR 
KÖPRÜSÜ

Hakkari’de 400 yetim 
sevindirildi

Yardımeli Gönüllü Bayanları ta-
rafından koordine edilen ve 
günler öncesinde başlayan ça-

lışmanın sonucu olarak 300 yetim 
Hakkari’de, 100 yetim de Yüksekova’da 
sevindirildi.

Çalışmalar günler öncesinden İstan-
bul’da başladı. Bağışlanan ve satın alı-
nan bayramlık kıyafetler, özenle yaş 
gruplarına göre tasnif edildi ve hediye 
paketlerine yerleştirildi. Paketlerin içe-
risine sürpriz hediyeler de yerleştirildi.

Önceden tespitleri yapılan yetimler ve 
çocuklar, geniş ve büyük bir mekanda 
bir araya getirildi ve bedenlerine uy-
gun, beğendikleri renk ve modeli se-
çerek, hediye paketlerini aldılar.

Yetimlerin ailelerine de kumanya he-
diye kartı takdim edildi.

Bayram öncesi, bayramı yaşayan ye-
timlerin yüzündeki mutluluk ve gülü-
cükler dünyalara bedeldi. ■

Kilis’te 2000 aileye ulaşıldı
Yardımeli Kilis Temsilciliği ve Gönül-
lü Bayanların koordine ettiği çalışma-
ları tamamlayan ekipler, Kilis’te 2000 
aileyi hedefe aldı.

İstanbul’da başlayan çalışmalar, kah-
valtı programları ve duyurular sonu-
cunda, 

1700 adet Kumanya, 300 Yetime Bay-
ramlık kıyafet, kardeş ailelere nakit 
yardımlar ve ailelerin 2 aylık ekmek 
ihtiyacını karşılayacak şekilde fırınlar-
la anlaşmalar yapıldı.

YK üyesi Zehra Bayram liderliğinde 
14 kişilik gönüllü ekip adeta Kilis’e çı-
kartma yaptı. Farklı gruplar halinde 
çalışmalara başlayan ekip, mümkün 
olan aileleri yerlerinde bire bir ziyaret 
ederek hediyelerini takdim ettiler.

Kumanya paketleri , hediye kartları, 
nakit yardımlar ve bayramlık kıyafet-
lerin yanında Kilis’te bulunan Suriyeli 
kardeşlerimizin rahat bir Ramazan 
geçirmelerini hedefleyen çalışmada, 
fırınlarla da anlaşma yapılarak ailele-
rin 2 ay boyunca ekmek ihtiyaçları da 
karşılanmış oldu. ■

Paylaşmanın, 
yardımlaşmanın ve 

dayanışmanın 
sembolü Ramazan 
ayında, iyiliklerin 
yaygınlaşması, 
kardeşliğimizin 
pekişmesi adına 

Yardımeli 
Temsilcileri ve 

gönüllü ekipleri 
çalışmalarına 
devam ediyor.
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SOFRALAR  
KARDEŞLİK İÇİN KURULDU

Paylaşmanın, yardımlaşmanın, 
kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en 
somut örneklerinden biri olan iftar 
sofraların, lezzeti ve tadı nereden 
geliyor dersiniz?

Paylaşalım İyiliği, Yaşatalım Kardeşliği, anla-
yışıyla başlayan Ramazan çalışmalarımız 81 
ilde yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Yer sofrasında ailelerle iftar
Her yıl yapılan  aile ev ziyaretleri kapsamında, aile 
fertleri ile birlikte yer sofralarında iftarlar yapılmak-
ta, sofralar paylaşılmaktadır. 81 il temsilcimiz,  aile-
lerle yakinen ilgilenmek, tanımak amacıyla, iftar sa-
atine yakın, hediyeleri ile birlikte aileleri ziyaret 
etmekte ve birlikte iftar yapmaktadırlar. Farklı illeri-
mizde temsilcilerimiz şu ana kadar toplam 200 aile-
nin evine misafir oldu ve birlikte iftar ettiler; yurt 
içinde 25.000 aileye kumanya ve hediye kart ulaştır-
dılar, 68.000 kişi ile iftar sofralarını paylaştılar. ■
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Önce bir şaşkınlık, sonra tatlı bir telaş
Yardımeli ekiplerini kapıda gören aileler, önce bir 
şaşkınlık yaşamakta, tereddütle birlikte içeri da-
vet etmekteler. İftar sofrasını paylaşmak istediği-
mizi duyduklarında ise, bu şaşkınlığın yerini telaş 
ve mahcubiyet almakta. Ama onları rahatlatmak 
adına kendileri ile sohbet ediyoruz ve yanımızda 
getirdiğimiz iftariyelikleri ve yemekleri birlikte 
hazırlamaya başlıyoruz.

Evinde çok bir şeyleri yok zaten, ama ne varsa 
hepsini ekiplerimize ikram etmek istiyorlar, zor-
luyorlar.

Bu mütevazi sofralarda yediğimiz yemeklerin tadını, 
başka sofralarda almak mümkün değil. Tadı hala da-
mağımızda… ■

Muhacir misafirlerle iftarı beklemek
Türkiye ‘de gerek okumak amacıyla, gerekse mülteci 
konumunda bulunan misafirlerimizle birlikte iftar 
sofralarında buluştuk. İftar saatini beklerken yapılan 
muhabbetler, konuşmalar kardeşlik üzerineydi, umut 
üzerineydi. Evlerinden, yurtlarından, ailelerinden 
uzak misafirlere, aile ortamını aratmayacak samimi 
ortamlar oluşturuldu. ■



Kudüs’ün bağımsızlığı özgürlüğü sadece 
Filistinlilerin değil tüm ümmetin - İslam 
ülkelerinin görev ve sorumluluğudur.
ABD ve yandaşları, uluslar arası hukuku ve 
insan haklarını, BM tavsiye kararını, İİT 
kararını hiçe sayarak pervasızca bir adım 
atmıştır. Atılan bu adımın bölgede çok ağır 
sonuçları olacaktır. Bir an evvel hukuksuz-
ca atılan bu adımdan geri dönülmelidir.
Kudüs, zulüm ve vahşetin gölgesinde yal-
nız bırakılan şehir,
İşgal, zulüm ve katliamların yanında, Dire-
nişin ve mücadelenin hiç bitmediği şehir,
Kudüs, Mekke’nin, Medine’nin, Kurtu-
ba’nın, Kahire’nin, Arakan’ın, İstanbul’un 
kardeşi,

Kudüs meselesi belli bir kesimin meselesi 
değildir. Kudüs meselesi hepimizin, üm-
metin meselesidir.
Bölgede huzur ve barışın gelmesini iste-
meyenler, gerginlik ve zulüm ortamından 
nemalanan, Müslüman kanı dökmeye de-
vam edeceğe benziyorlar.
İslam İşbirliği Teşkilatı, tüm İslam ülkeleri, 
STK’lar elbirliği ile bu haksız uygulamaya 
karşı ortak hareket etmeli, gerekli tepkiler 
gösterilmeli ve özgür ve bağımsız Filistin 
Devletinin başkentinin Kudüs’e taşınması 
hususunda çalışmalar  yapılmalıdır. 
Ayrıca tüm İslam ülkeleri, Filistin Devleti-
nin başkenti olan Kudüs’te Büyükelçilikle-
rini ivedilikle hizmete açmalıdırlar.

HEPİMİZ KUDÜS’ÜZ,



Bir Müslüman olarak şunu hatırlatmak iste-
riz; Kudüs bizim için yeryüzü coğrafyasın-
daki Mekke Medine’den sonra gelen can 
toprağımızdır. Her Müslüman bu değerde 
canını ve malını seve seve feda etmeye ha-
zırdır. Bu böyle bilinmeli. Ancak bu aşama-
ya gelmeden uluslararası hukuk ve anlaş-
malar, BM’nin alacağı ve almış olduğu 
kararlar, İİT’nin almış olduğu ve alacağı ka-
rarlar, Filistinli kardeşlerimiz ile olan daya-
nışma, STK’ların sivil inisiyatif eylemle-
ri  dünya kamuoyu tarafından çok iyi 
okumalı.
Bizler Kudüs’ten vazgeçmeyeceğiz. Bu bi-
zim inanç ve tarih sorumluluğumuzdur ve 

her vicdan sahibi, özgürlük yanlısı insanla-
rın bu hususta saf tutacağından eminiz.
ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması-
nı provakatif bir hareket olarak görüyor, 
bu haksız ve keyfi uygulamayı şiddetle 
protesto ediyor, kınıyor, reddediyoruz. 
Yapılan bu haksızlık ve zulümler karşısın-
da susmayacağımızı ve tepkimizi her plat-
formda göstereceğimizi, ne yapılması ge-
rekiyorsa yapacağımızı bildirir kamuoyuna 
saygılarımızla arz ederiz.
 

Dr. Sadık DANIŞMAN
Yardımeli Yönetim Kurulu Başk.

Kudüs, bağımsız 
Filistin Devleti’nin başkentidir.
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GAZZE’DE RAMAZAN

Yardımeli Gazze Ofisi, 2008 
yılından bu taraf abluka ve 
ambargo altında bulunan Gazze 
şeridinde yaşayan insanlara 
aralıksız yardım ve desteklerini 
sürdürmektedir.

Zaten zor olan şartlar, Nekbe ( Büyük fela-
ket) ve işgali protestoları nedeniyle, İsrail 
tarafından çok daha zor hale getirildi.

Mübarek Ramazanı Şerif vesilesi ile, kardeş ailele-
rimiz, yetimler ve eğitim desteği verilen öğrenci-
ler, birebir ziyaret edilerek hediye ve kumanya 
paketleri kendilerine takdim edildi. ■

Moral ve motivasyona ihtiyaçları var
Gazze şeridinde yaşamaya çalışan 2 milyon insan 
için umut, motivasyon ve moral çok önemli. Ça-
resiz kalan insanlar için, yanlarında Müslüman 
bir kardeşinin olduğunu hissetmeleri çok önemli. 
Her evde bir şehit, yaralı ve sakat bulmak müm-
kün. Gazze’nin zor ve sıkıntılı ortamında yaşam 
mücadelesi vermektedirler. ■

Kanser hastaları ve aileleri ile iftar
Gazze’de yaşam mücadelesi veren kanser hasta-
ları, ilaç ve sağlık şartlarının imkansızlığından 
tedavilerini yaptıramamaktalar. Belirli zaman-
larda açılan kapılardan, belirli süreli izinlerle 
komşu ülkelerin hastanelerinde tedavilerine de-
vam etmek zorundalar. Yardımeli Gazze ofisi, 
kanser hastaları ve onların cefakar aileleri ile bir-
likte iftar sofrasında bir araya geldi ve onlara 
moral olmaya çalıştı. İftara katılan ailelere hedi-
yeler takdim edildi. ■
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Yetimler ve kardeş ailelerle iftar
Her evde şehit, yaralı ve sakat insanların olduğu 
Gazze’de, yetim sayısı da bir hayli fazla. Yardımeli 
tarafından desteklenen yetimler ve kardeş aileler, 
iftar sofrasında bir araya gelerek, birbirlerine des-
tek oldular. İftara gelemeyen aileler evlerinde zi-
yaret edilerek kumanya ve hediyeleri kendilerine 
takdim edildi. ■

Gazze’de 2000 kardeş aile
Gazze’de zor şartlarda direnmeye devam eden, şe-
hit ve yaralı ailelerden 2000 aile, Yardımeli Gazze 
ofisi tarafından sürekli ziyaret edilmekte ve kardeş 
aile projesi kapsamında desteklenmektedir. Eğitim, 
sağlık, iaşe, ev eşyası vb. alanlarda hayır sahipleri-
nin destekleri Gazze’ye ulaştırılmaktadır. ■
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KAMPLARDA HER ZAMAN ORUÇ…

Senenin 365 günü oruç hali devam 
ediyor, içmek için ve temizlik için 
temiz suyu bulmak kolay değil, 
muson yağmurları sonucu 
sığındıkları barakaları yıkılan 
aileler, annesi, babası ölmüş 
yüzlerce yetim; burası Arakan 
Mülteci Kampları

Myanmar zulmünden sadece canını 
kurtararak, bin bir zorlukla Bangla-
deş’e gelen Arakanlılar, açlık, susuzluk 

ve barınak sıkıntısı içerisinde yaşam mücadelesi 
vermektedirler. Çalışma, üretme imkanları yok 
maalesef. Kamplardan çıkmaları bile izne bağlı. 
Resmi kamplarda BM tarafında düzenli olmasa 
da, az da olsa bir gıda yardımı var. Ama resmi 
kamplar dışında oluşturulan diğer kamplarda ih-
tiyaç ve mağduriyet çok çok fazla.

Oruç hali 365 gün..
Yardımeli Bangladeş ofisi son 8 yıldır düzenli olarak 
kamplarda yardım çalışmalarına devam etmektedir. 

Ramazan dolayısıyla, YK üyesi Necat Şendur’un da 
bizzat iştirak ettiği çalışmalarda, farklı bölgelerde ku-
rulan Arakan Mülteci kamplarında Ramazan boyun-
ca her gün iftar sofraları kurulmaya devam ediyor.365 
gün adeta oruç hali yaşayan Arakanlılar, Mübarek 
Ramazan’da doyasıya iftar ve sahur yapmanın mutlu-
luğunu yaşıyor. Dağıtılan kumanya paketleri içerisin-
de, 1 ay yetecek gıda ve temizlik malzemeleri bulun-
maktadır. Kardeş ailelerimiz ve Yardımeli Darul 
Hikme Külliyesinde kalan yetimlerimiz de ziyaret 
edilerek, hediyeleri takdim edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Necat Şendur’un bizzat iş-
tirak ettiği çalışmalar, tüm Ramazan Ay’ı boyunca 
devam edecektir. ■
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ARNAVUTLUK HEMEN YANIMIZDA...

Balkanlarda bir Avrupa ülkesi. Ama 
tarihi doku ve yaşantılara baktığınızda, 
bizden çok da farkı yok aslında.

Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Bayram, Ramaza-
nın ilk günlerini Arnavut kardeşlerimizle ge-
çirdi.

Önceden hazırlanan hediye paketleri, kumanya-gıda 
paketleri tespit edilen ailelere bizzat ulaştırıldı.

Arnavutluk’ta Müftü Gezim Bey tarafından koordine 
edilen “Hoş geldin Ramazan” konulu sempozyuma ka-
tılan Zehra Bayram, burada bir sunum gerçekleştirdi. 
Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin mutlulu-
ğu doyasıya yaşandı. ■

BİZDEN BİR PARÇA: BOSNA...

Bilge Kralın emaneti, Srebrenitsa’nın acı 
hatırası, zulmün ve soykırımın şehri..

Bosna’nın yaşadığı o kötü günlerin izlerini, şeh-
rin bazı bölgelerinde hala görmek mümkün. 
Hafızalardan silmek, unutturmak zaten müm-

kün değil. 

Hep özlemle bekliyorlar; köyün yaşlıları, teyzeler, am-
calar. Türkiye’den gelenlere hep farklı bir gözle bak-
maktalar. Dillerinden dualar dökülürken, son sözleri 
hep aynı: “Bizi unutmayın, buraları bırakmayın”

Ramazan’ı vesile bilerek yine düştük yollara. Yönetim 
Kurulu Üyesi Adnan Akdaş ve Yardımeli Samsun 
Temsilcisi Yüksel Karakaya, emanetleri sahiplerine 
ulaştırmak üzere bölgeye ulaştılar. 

Kurulacak iftar sofraları ile , yetimlere verilecek bay-
ramlık kıyafet ve hediyeler ile, kumanya ve gıda paket-
leri ile birlikte dostluk ve kardeşliğimizi de götürdüler 
Kardeş ailelerimiz de ziyaret edilerek, ihtiyaçları gide-
rildi ve hediyeleri verildi. ■
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PAKİSTAN’IN DOSTLUĞU BAŞKA…

Dost ve kardeş Pakistan halkı ile 
tarihten gelen bir dostluk bağımız 
var.

Dernek kuruluşundan bu tarafa çalışmaları-
mızın devam ettiği Pakistan’da, Yardımeli 
Pakistan Ofisi ile çalışmalar hız kazanmıştır. 

Mübarek Ramazan-ı Şerifin rahmet ve bereketini 
birlikte yaşamak ve hediyelerini takdim etmek üze-
re, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Kaymaz bölgedeki 
çalışmaları koordine etmektedir. Kur’an’ı Kerim he-
diyeleri, bayramlık kıyafetler, iftar sofraları ve gıda 
paketlerinin mağdur ailelere ulaştırılması Ramazan 
boyunca devam edecektir. 

Kardeş aileler ve yetimler de İlyas Kaymaz tarafından 
ziyaret edilmekte, hediyeleri kendilerine ulaştırıl-
maktadır. ■
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EN GÜZEL HEDİYE...

Bu gerekçe ile insanların eğiti-
mine, bilgi ve bilinç kazandı-
rılmasına, aklın ve kalbin de 

doyurulmasına önem vermekteyiz.

Özellikle, canını kurtarma pahasına 
yollara düşmüş, mülteci konumun-
da olan, yanlarında hiçbir şeylerini 
getirememiş kardeşlerimizin temel 
ihtiyaçları ile birlikte, bizlerden ta-
lep ettiği bir şey daha oluyor: 
KUR’ANI KERİM MUSHAFI

Bu talep karşısında imkanlar sefer-
ber edildi ve talepler karşılandı 
hamdolsun. Türkiye’de özellikle 
mealli Mushaflar ulaştırılmaktadır. 
Farklı ülkelerden kardeşlerimizin 
talepleri de karşılanırken, kendi dil-
lerinde tercüme edilmiş Mushaflar 
araştırılmakta ve mümkünse mealli 
olanlar temin edilmektedir.

Şu ana kadar başta Türkiye ve Tür-
kiye’de mülteci konumunda bulu-
nan Suriyeli, Afganlı, Doğu Türkis-
tanlı, Iraklı kardeşlerimizin talepleri 
karşılanmıştır. Yurt dışında ise, Eti-
yopya, Somali, Güney Sudan, Mori-
tanya, Gana, Kenya, Kamboçya ve 
en son da Kamerun’da Kur’an-ı Ke-
rimler sahiplerine ulaştırılmıştır. ■

HEDİYELEŞMEK

Karnı aç olan, 
evsiz, barksız 

kimsesi olmayan 
mağdur ve 
muhtaçlara 

ulaşma gayretimiz 
kadar; yoksullukla 

uzun vadede 
mücadelenin en 

önemli 
ayaklarından biri 

olan eğitim konusu 
da derneğimizin 

faaliyet ve 
projelerinde önemli 

yer tutmaktadır.

İnsanların 
mutluluğu 
Kur’an



72 2018 FAALİYET BÜLTENİ

YARDIMELİ  
GELENEKSEL ÜMMET 

İFTARINDA BULUŞTUK

Rahmet, bereket ve kardeşliğin adı 
olan mübarek Ramazan ayı tüm 
coşkusuyla devam ediyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm 
ümmet coğrafyasında çalışmalara başla-
yan Yardımeli, Ortadoğu’dan Balkanlara, 

Asya’dan Afrika’ya ihtiyaç sahibi muhtaç kar-
deşlerimizle Ramazan sevincini birlikte yaşa-
mak için seferlere çıktı. Arakan’da, Bangladeş’te, 
Sudan’da, Somali’de, Bosna’da, Moğolistan’da ve 
Filistin’de, Gazze’de iftar sofları kuruyor, hazır-
lanan kumanya paketleri ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor, Ramazanın bereketini Anado-
lu’dan tüm ümmet coğrafyasına taşımaya çalışı-
yoruz.

Ramazan faaliyetleri dünyanın dört bir yanında 
devam ederken, İstanbul’da başta Mustafa İsla-
moğlu hoca olmak üzere, ASKON Genel Başkan 
Yardımcısı Bekir Aydın, Akabe Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Sebahattin Öztekin, Filistinli 
Araştırmacı-Yazar Moin Naim, Doğu Türkistan 
Maarif Derneği Başkan Yardımcısı Abdul Ahad 
Er, gönüllülerimiz, STK temsilcileri ve İstan-
bul’da bulunan Suriyeli, Iraklı, Filistinli, Doğu 
Türkistanlı, Mısırlı, Afganistanlı, Kırgızistanlı, 
Kazakistanlı, Sudanlı, Somalili, Moritanyalı kar-
deşlerimiz, Yardımeli kurucuları, üyeleri ve İs-
tanbul İlçe temsilcilerimiz ile Yardımeli Gele-
neksel Ümmet İftarında bir araya geldik. İBB 
Florya Sosyal Tesislerinde gerçekleşen iftar ye-
meği Mustafa İslamoğlu hocamızın hasbihali ile 
son buldu. ■
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Bu yıl “1 Kurban 1 
Fidan” projesi ile 
başladığımız Kurban 
2018 Vekalet yoluyla 
kurban kesim ve 
dağıtım 
organizasyonu, 
herhangi bir problem 
yaşanmadan, başarı 
ile tamamlandı 
hamdolsun.
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KURBAN 2018 BÖLGE  
TOPLANTILARI YAPILDI

Kurban bağışı 2018 çalışmaları kapsamın-
da, istişare ve bilgilendirmeye Yardımeli 
temsilcileri ve gönüllüleri ile birlikte “Böl-

ge İstişare Toplantıları’ yapıldı.

Yurt içerisinde “Kurban Bağışı 2018” hakkında 
bilgilendirmeler yapmak, istişarelerde bulunmak 
ve bölgelerdeki hazırlıkları değerlendirmek üzere 
“Bölge İstişare Toplantıları” yapıldı. ■

Bölgelerde Seferberlik ilan edildi 
Marmara Bölge toplantısı Genel Müdür Bahri 
Bulut başkanlığında, temsilcilerin ve gönüllülerin 
katılımı ile Bursa’da gerçekleştirildi. Vekaleten 
kurban bağışı hakkında yapılan hazırlıklar ve ça-
lışmalar masaya yatırıldı ve değerlendirmeler ya-
pıldı.

İç Anadolu Bölge toplantısı Genel Koordinatör 
Osman İlhan başkanlığında Kayseri’de, il tem-
silcilerinin ve gönüllülerin katılımı ile yapıldı. İç 
Anadolu Bölgesi özellikle , Afrika kurban bağışı 
hususunda odaklandı ve çalışmalarını planladı. 
İç Anadolu Bölgesi, özellikle Somali ve Etiyop-
ya’da yapılan tüm proje ve faaliyetlerden sorum-
lu bölge olarak planlamalarını yaptı.

Doğu Anadolu Bölge top-
lantısı Dr. Sadık Da-
nışman, Ege Böl-
ge toplantısı 
Nejat 
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Şendur, Akdeniz Bölge toplantısı Zehra Bayram 
başkanlığında yapıldı.

Güney Doğu Anadolu Bölge toplantısı, Yönetim 
Kurulu üyesi Recep Gökcan başkanlığında , Di-
yarbakır’da gerçekleştirildi. Bölgenin sorumluluk 
alanı özellikle Gazze ve Kudüs’te Yardımeli’nin 
yaptığı tüm proje ve çalışmaları kapsamaktadır. 
Gazze kurban bağışı, özellikle en zor günlerini ya-
şayan Gazzeli kardeşlerimiz için bir umut ve mo-
ral olacaktır. ■

1 Kurban 1 Fidan
Kurban bağışı 2018 vekaleten kurban kesim ve 
dağıtım organizasyonu kapsamında bu yıl ilk 
defa uygulanacak olan “1 Kurban 1 Fidan” pro-
jesi hakkında da bilgilendirmeler yapıldı ve isti-
şarelerde bulunuldu. Afrika’da hem umutların 
yeşermesine hem de çevrenin güzelleşmesine 
katkı sağlayacak olan proje, büyük bir heyecan 
oluşturdu.

Sudan, Somali, Moritanya ve Türkiye’de ilk etapta 
uygulanacak olan projenin artıları ve eksileri de-
ğerlendirilerek , gelecek yıllara ışık tutacaktır.  

Kurbanlarımızla kardeşlerimize umut olur-
ken, meyve fidanları ile gelecek 

nesillere ulaşma imkanı 
olacaktır. ■
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Türkiye’de ve 30 ülke 
– 55 farklı bölgede 

gerçekleştirilen kesim 
ve dağıtım 

organizasyonunda 
başta Yönetim 

Kurulu üyeleri olmak 
üzere, 120 görevli-
gönüllü kişi görev 

aldı. Kesin ve dağıtım 
yapılan her bölgelere 

giden en az 2 kişi 
kesim ve dağıtım 
tam bitene kadar 

bölgede çalışmalara 
nezaret ederek, 
şahidlik yaptılar. 
Sadece birkaç 

bölgede güvenlik 
sebebi ile merkezden 
ekiplerimiz gidemedi. 
O bölgede bulunan 

partner yerel 
dernekler vasıtası ile 
kurbanlarımız kesildi 
ve dağıtımı yapıldı. 

Tüm kesim ve 
dağıtım görüntüleri 
ile, teslim evrakları 
partner kurumdan 
talep edilmektedir. 

Tüm kurban 
kesimleri esnasında 

bağışçı isimleri 
okunarak, görüntülü 

ve sesli kayıtlar 
alındı; teslim 

esnasında da yine 
dağıtımlar kayıt 

altına alındı.

YARDIMELLERİ DÜNYANIN 
DÖRT BİR YANINA UZANDI

Bu yıl “1 Kurban 1 Fidan” 
projesi ile başladığımız 
Kurban 2018 Vekalet 
yoluyla kurban kesim ve 
dağıtım organizasyonu, 
herhangi bir problem 
yaşanmadan, başarı ile 
tamamlandı hamdolsun.

78
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Bayramın ikinci 
günü bölgelerin 

çoğunda kesim ve 
dağıtım çalışması 

tamamlandı. Yalnız, 
bayrama 

Türkiye’den 1 gün 
sonra başlanan 

yerlerde (Pakistan, 
Bangladeş, Arakan 

Kampları, Nijer, 
Nepal) bir gün sonra 

tamamlandı. 
Görevlerini 

tamamlayan 
Yardımeli ekipleri, 
3.günden itibaren 

Türkiye’ye dönmeye 
başladılar.

Toplamda 10500 
hisse kurban kesimi 
ve dağıtımı yapıldı. 
Getirilen hediyelerle 

birlikte 540 bin 
insana ulaşıldı, 
bayramlaşıldı. 

Yetimler, çocuklar 
sevindirildi, kardeş 

ailelerimiz evlerinde 
ziyaret edildi.

Türkiye’de misafir 
olan Suriyeli, 

Afganlı, Filistinli, 
Mısırlı, Doğu 

Türkistanlı aileler de 
unutulmadı ve 
kurban payları 

ailelere ulaştırıldı.
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1 Kurban  
1 Fidan

Bu yıl ilk defa 
uygulanacak olan 
proje ile, kesilen ve 
dağıtımı yapılan 

her bir kurban için 
bir meyve fidanı 
dikilecek. Pilot 

bölge olarak 4 ülke 
belirlendi: Türkiye, 
Sudan, Somali ve 

Moritanya.

Ofislerimizin 
olduğu bölgeler 

özellikle belirlendi 
ki, dikilen fidanların 
bakımı, korunması 

ve takibi daha 
kolay olsun. 

Kurban çalışmaları 
için giden ekipleri 
sembolik olarak 
meyve dikimleri 

yaptılar. Ama asıl 
dikimler, o ülkenin 
dikim zamanını 

takip ederek, bölge 
şartlarına, toprak 
yapısına ve iklime 

uygun meyve 
fidanları 

dikilecektir.

Ülkenin yetkili 
makamları ve zirai 

80
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kurumları ile 
istişareli olarak 
planlamalar ve 

çalışmalar devam 
etmektedir. Okul, 
cami, yetimhane, 
hastane bahçeleri, 
köy ortak alanları 

ve özel olarak 
tahsis edilen büyük 

araziler üzerine 
dikimler 

yapılacaktır. 
Gelecek nesiller 

boyu istifade 
edilecek olan 

meyve 
bahçelerinden 

toplanan hasat ve 
elde edilen gelir, 

ihtiyaç sahibi 
ailelere, yetimlere, 

öğrencilere ve 
şehid ailelerine 

verilecektir.

Kurban 2018 
kurban 

organizasyonunda 
görev alan, emeği 
geçen ve bizlere 

güvenerek kurban 
emanetlerini 

bizlere veren tüm 
bağışçılarımıza 

teşekkür ediyoruz.

81
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FİDANLAR UMUT OLACAK...

1 Kurban 1 Fidan projesi ile başlayan,  
2018 Kurban organizasyonu 
kapsamında, bölgelerde bulunan 
görevli ekiplerimiz tarafından ilk 
etap meyve fidanların dikimi yapıldı.

Kesilen her kurban için dikilecek olan mey-
ve fidanları, kurumuş çorak topraklara 
hayat verirken, gelecek nesiller için de 

umut olacak. İlk etapta Moritanya, Sudan, Soma-
li ve Türkiye’de dikimi yapılacak olan fidanlar, 
Yardımeli ekipleri ve görevlendirdiği kişiler tara-
fından bakımı ve muhafazası yapılacak, kontrol 
edilecek. Bölgenin şartlarına, toprak yapısına ve 
iklimine uygun olarak seçilen meyve fidanları, 
ağaç dikim döneminde toprakla buluşturulacak.

Proje ile ilgili Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Sadık Danışman “hayırlı olsun”  diyerek başla-
dığı açıklamasında bilgiler aktardı: “Kesilen her 
kurban için mutlaka meyve fidanları dikilecek. 
Ama bu sene piloy uygulama olması hasebiyle 
sadece 4 ülkede fidanlarımızın dikimini yapaca-
ğız. Somali, Moritanya, Sudan ve Türkiye olarak 
belirlediğimiz ülkelerde kendi ofislerimiz ve gö-
revli arkadaşlarımız olduğundan bu bölgeler ter-
cih edildi. Kurban vesilesi ile o bölgelere giden 
arkadaşlarımız da temsili fidanları hemen dikti-
ler. Ama asıl dikim, ağaç dikimi zamanında ya-
pılacak. Ve meyve bahçeleri, o bölgelere hayat 
verecek, can katacak inşallah. Bölgede yaşayan 
insanların da zihinsel dönüşümüne fayda sağla-
yacak olan proje, gelecek nesiller için de umut 
olacak. İklime olan katkısı, meyvesinden istifade, 
gölgesinden sağlanacak fayda vb. hepsini düşün-
düğümüzde; toplumsal faydası çok daha fazla 
olacaktır. 1 fidan belki oralarda yeni bir 

başlangıç ve milat olacaktır. Buna vesile olan 
tüm bağışçılarımıza bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum. KURBANLAR KARDEŞLİĞİMİZ, 
FİDANLAR UMUDUMUZ OLSUN.” dedi.
Bölgenin yetkili ziraat kurumları ile koordineli ya-
pılacak olan çalışma sonunda, yurt dışında belli 
bölgelerde “Türkiye Meyve Bahçeleri” oluştu-
rulacaktır. ■
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Sevgili Peygamberimiz, Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde, kendisini karşılamaya gelen o 
heyecanlı ve kalabalık topluluğa yaptığı konuşmada şöyle demişti: 

“Ey Allah’ın kulları, KARDEŞ OLUNUZ”.

Günümüzde bu Nebevi çağrıya ne kadar 
çok ihtiyacımız var.

2007 yılından buyana devam eden Yar-
dımeli Kardeş Aile Projesi, hayra gönül vermiş 
bağışçılar ile mağdur aileler arasında hayır köp-
rüsü olmaya devam etmektedir.

KARDEŞİM OLUR MUSUN?
Dileriz ki yeryüzünde savaşlar, sömürü, zulüm ve 
insan hakkı ihlalleri hiç olmasın. Ama, savaş mal-
zemelerini birbirlerine karşı güç gösterisi olarak 
mazlum insanlar üzerinde deneyecek kadar in-
sanlıklarını yitirmiş ülkeler topluluğu ile aynı 
dünya üzerinde  yaşamak zorundayız.

Uluslararası sözleşmelerin kağıt üzerinde kaldığı 
bir zaman diliminde yaşıyoruz.Ekonomik gücünü 
yoksul insanları sömürü hakkı olarak kullanan ül-
kelerde, milyonlarca insan dünya üzerinde savaş-
lar,ekonomik krizler ile abluka altına alınmış du-
rumda.Bu ülkeler adeta insanlığı yok etmek üzere 
kendi aralarında bir yarış içerisindeler.

Birçok ülkede savaş ve istikrarsızlık nedeniyle in-
sanların üretim yapması ve hayatlarını idame et-
tirmeleri zorlaşmaktadır.Yardımeli Derneği olarak 
ümmet coğrafyasında yaşanan bu dram nedeniy-
le, zulüm ve haksızlıklara maruz kalmış insanlığa 
duyarsız kalmayarak; geliştirilen Kardeş Aile Pro-
jesi ile mağdur insanlara ulaşma imkanı sağla-
maktadır. ■



HAYRA KÖPRÜ OLAN GÖNÜLLER..
2007 yılından günümüze kadar sürdürülebilir proje olma özelliğini ta-
şıyan Kardeş Aile projesi ile, desteklenen ülkelere her geçen yıl yenileri 
eklenerek daha fazla muhtaç aileye ulaşma imkanı olmuştur. İnsanların 
mağduriyetleri göz önüne alınarak, eğitimden sağlığa, temel gıda mad-
delerinden kıyafete, eğitim kurumlarından yaşanabilecek mekanlara 
kadar, her türlü desteğin sağlandığı, Kardeş Aile Projesi ile aileler, gele-
ceğe yönelik hayaller kurabilmekte, yarınlara umutla bakabilmektedir.

Hayr sahiplerinin, projeye olan ilgisi her geçen gün artmaktadır. Sü-
rekliliği olan, irtibatın devam ettiği, kardeşinin derdiyle dertlenen 
aileler arasında, bizzat kardeş ailesini yaşadığı ortamda, evinde ziya-
ret eden, onu evine davet eden aileler bulunmaktadır.

Bağışçıların gönüllülük esasına dayalı olarak gönderdikleri bağışları 
düzenli periyotlar ile bölgelere gönderilerek,bizzat ailelerimize tes-
lim edilmekte ve dağıtım süreçleri denetlenmektedir.

Sizin de rengi farklı, dili farklı; belki dünya gözü ile  
görüşemeyeceğiniz bir kardeşiniz olabilir. ■
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Bangladeş

Filistin

Moritanya

Bangladeş

Filistin

Moritanya

KARDEŞ AİLE... KARDEŞ AİLE... KARDEŞ AİLE... KARDEŞ AİLE... KARDEŞ AİLE...
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Pakistan

Somali

Sudan

Pakistan

Somali

Sudan

KARDEŞ AİLE... KARDEŞ AİLE... KARDEŞ AİLE... KARDEŞ AİLE... KARDEŞ AİLE...
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Su canlılar için çok şey ifade ediyor.
Hele bir de kıtlık ve kuraklığın etkisinin çokça his-
sedildiği bölgelerde yaşayan insanların, susuzluk 
ve açlık karşısındaki durumları içler acısı gerçek-
ten. 
Artan nüfus, değişen ve gelişen ihtiyaçlar karşısın-
da her geçen gün su ihtiyacı ve su tüketimi artmak-
tadır. Bu karşılık, küresel ısınma, artan nüfus, su-
yun israf edilmesi, yer altı doğa hareketleri sonucu 

yer altı kaynaklarının azalması sonucu su sıkıntısı 
tüm dünyanın sorunu haline geldi. 2050’ye kadar 
dünyada su talebinin yüzde 55 artış göstermesi 
bekleniyor. 
UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 
son yayınladığı rapor hayatın kaynağı suyun yer-
küre için ne kadar önemli olduğunu ve dünyadaki 
su krizinin giderek arttığını gözler önüne serdi. 
Rapora göre, dünyada her 6 kişiden biri yeterli 
miktarda içme suyundan mahrum yaşamaya 

SU KUYULARI  
HAYAT VERİYOR
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çalışıyor. Her 2 kişiden birinin içtiği su ise sağlık-
sız. Susuzluk ya da hijyenik olmayan suların kul-
lanılması yüzünden her gün, çoğu çocuk olmak 
üzere 10 bin kişi hayata gözlerini yumuyor.
Kuraklık ve su sıkıntısı çekilen yerde su kuyuları 
açmaya devam ediyoruz. Kilometrelerce uzaklar-
dan su getirmek zorunda kalan insanlara, sağlıklı 
ve temiz su imkanı sağlamaya gayret ediyoruz.

Arakan mülteci kaplarında, Sudan’da, Somali’de, 
Yemen’de, Afganistan’da insanların kullanımına 
ve istifadesine sunulan su kuyuları, düzenli olarak 
da kontrol edilmekte, tamir bakımları yapılmak-
tadır.
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Bangladeş

Pakistan

Sudan

Moritanya

Somali

Yemen
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Bu yönüyle su, dünyadaki diğer doğal kaynaklar-
dan ayrılmakta ve ayrı bir önem arz etmektedir. 

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklar, 
insanoğlu için vazgeçilmez yaşam kaynağı olan suyun 
önemini bir kez daha hatırlamamızı sağladı. Kavurucu 
yaz aylarında vücudumuzda ki su kayıpları artar ve su-
sarız. İster evde ister işte isterse dışarda olalım buldu-
ğumuz ilk  suyu kana kana içeriz öyle değil mi?

Peki… ya suya bizim gibi her istediğinde ulaşamayanlar 
ne yapıyor dersiniz? Dünyada temiz suya ulaşma imkanı 
bulamayan 2 milyar insan olduğu rapor ediliyor Birleş-
miş Milletler tarafından. Bu rakam ürkütücü geldi öyle 
değil mi?  Tam 2 milyar insan temiz suya erişemiyor. 
844 milyon insan ise temel su ihtiyacından mahrum.

Peki bizler bu manzara karşısında ne yapıyoruz? Evet 
bir çok sivil toplum kuruluşunun bu yönde çalışmaları 
var, dünyanın bir çok noktasında su kuyuları açıyorlar 
bunu biliyoruz. Peki bireyler olarak bizler ne yapıyo-
ruz? Bugün size ‘-yıllardır su içemediğim için susuzluk 
nedir iyi bilirim’ diyen Özlem Yarıcı’nın başlattığı su 
kuyusu açma kampanyasını anlatacağız.

Özlem hanımla hikayemiz, kendisinin bir sosyal medya 
platformunda başlatmış olduğu kampanyayı öğrenme-
mizle başladı. Derneğimizin adı kullanılarak yardım 
toplanması ilk etapta bizi tedirgin etse de Özlem ha-
nımla irtibata geçip durumu öğrendiğimizde adeta şok 
olmuştuk. İlerleyen günlerde dernek yetkililerimizden 
bir heyetle şahsen tanışmak ve kendisini tebrik etmek 
için ikamet ettiği Düzce’ye misafir olduk.

Özlem hanım Düzce’de ikamet eden bir çocuk annesi bir 
kardeşimiz. Kendisi yaklaşık 10 yıldır ALS hastası. Dış 
dünyayla iletişimini sadece gözlerini kullanarak 

bilgisayar aracılığıyla sağlıyor. Yatağa bağımlı ve sadece 
gözleriyle iletişim kurduğu dünyada mücadeleyi bırak-
mamış ve bizlere müthiş örneklik teşkil edecek işler yap-
maya çalışıyor. Hayatı tamamen makinelere bağlı olarak 
yaşıyor. Nefesini dahi bir makine yardımıyla alıyor. Hiç 
bir şey yiyip içemiyor. Su kuyusu kampanyasını başlama-
sının sebebini ise şu sözlerle dile getirdi “ yıllardır su içe-
mediğim için susuzluğun ne demek olduğunu iyi bilirim”. 
Gözlerini kullanarak bilgisayar vasıtasıyla bizlere söyle-
diği bu cümle bizleri dehşete düşürdü. Düşünün; susadı-
ğınız halde su içemiyor, acıktığınız halde yemek yiyemi-
yorsunuz. Suyun tadını unuttuğunuzu, yediğimiz bin bir 
çeşit meyvenin, sebzenin tadını unuttuğunuzu düşünün. 
Ve tüm bunlara rağmen isyan etmiyor, yaşamaya, Allah’a 
şükretmeye devam ediyorsunuz. Ve bununla kalmayıp 
Afrika’da susamış çocukları düşünüp onlar için bir su ku-
yusu açmak istiyorsunuz. Tüm bunları makinelere bağlı 
sadece gözlerinizi kullanarak yapmaya çalışıyorsunuz….

Biz bugün, bir şeyleri yapmanın imkan değil iman me-
selesi olduğunu Özlem hanımı tanıyarak görmüş olduk. 
Özlem hanımın hayatından çıkartacağımız daha bir 
çok ders var. Bizler kendisinin azmine, çabasına ve ima-
nına şahit olduk. ■

*Özlem Hanım başlatmış 
olduğu kampanyayla 
Afganistan, Bang-
ladeş, Sudan ve 
Somali’de bi-
rer adet su 
kuyusu 
açtır-
mıştır. 

SU… 
BİR YUDUM SU…

Rabbimizin saymakla 
bitiremeyeceğimiz nimetlerinden 
sadece bir tanesi. Su, canlılar ve 
hatta cansızlar için ikamesi olmayan 
doğal bir kaynaktır.





Bana balık verme, balık tutmayı öğret!

Yardımeli Derneği olarak hayata geçirdiğimiz bütün projelerin 
sürdürülebilir projeler olması birinci önceliğimiz. Tıpkı bu ün-
lü Çin atasözün de dediği gibi mağduriyetin olduğu bölgelerde, 
uyguladığımız projelerle balık tutmayı öğretmeyi hedefliyoruz.
Bu amaçla başlattığımız ‘Sera Projesi’de diğer sürdürülebilir 
projelerimiz arasında yer alıyor.

Projenin hedefleri:

4 yıldır Bosna-Hersek’te pilot çalışmalarını yaptığımız ‘Sera Projesi’nden aldığı-
mız başarılı sonuçlar neticesinde, bu projeyi yaygın hale getirip ihtiyaç sahibi 
ailelere kendi temel ihtiyaçlarını tedarik edebilecekleri iş alanı açmayı hedefliyo-
ruz.

Projenin detayları:

Proje,yardımı alacak ihtiyaç sahibinin sebze ekimine müsait mülküne 100 m2lik 
sera kurulumunu içerir. Projeden destek almak isteyen ihtiyaç sahibinin ekim 
yapmaya elverişli toprağının olması projenin öncelikli şartı. Kurulumu yapılan 
seralar Yardımeli Derneği tarafından yılda 4 defa düzenli olarak denetlenir. Yar-
dımeli Derneği sera projesi kapsamında desteklediği ihtiyaç sahibinin serasında 
ürettiği ürünlerini yemek üreten firmalarla yaptığı sözleşme kapsamında piyasa 
fiyatı üzerinden satışına da destek olarak ihtiyaç sahibine satış konusunda da 
yardımcı olmaktadır. Sera düzenli olarak imar edildiği takdirde 4-5 kişilik bir 
ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak gelir sağlamaktadır.

Sera Projesi 
pilot uygulaması ilk olarak 

Bosna-Hersek’te 
 yaptığımız sürdürülebilir 

projelerimizdendir.
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SÜT KEÇİSİ

Yardımeli Derneği, doğal 
afet ve savaş bölgelerin-
de acil yardımlardan 

sonra kalıcı ve sürdürülebilir 
projeler geliştirmekte ve uygula-
maktadır. Süt keçisi projesi, 
özellikle Afrika ülkelerinde ba-
şarı ile uygulanan bir projedir. 
Bu projeyi uygulamaktaki ama-
cımız, balık vermekten ziyade, 
önce denizle tanıştırıp, balık 
tutmayı öğretmektir.
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Proje Nasıl İşliyor?
Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, bakabilecekle-
ri kadar; keçi, koyun ya da inek gibi hayvanlar he-
diye edilmektedir.

Tespit edilen ailenin durumuna göre verilen adet 
değişmektedir. Aile, bu hayvana bakıp ilk etapta 
sütünden istifade etmektedir.

Bakımını yaptığı hayvanları çoğaltmakta, hem ti-
caretini yapmaya hem de etinden ve derisinden 
istifade edebilmektedirler.

Projenin Uygulandığı Ülkeler
Somali ve Etyopya
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AVRUPA’DAN KIŞ ÇAĞRISI

11 Ocak 2018’de Belçika’nın Genk 
şehrinde Fatımatüz’zehra İlim ve 
Hizmet Vakfı ve Yardımeli Der-

neği’mizin ortaklaşa düzenlediği bilgi, 
bilinç, farkındalık ve üşüyen kardeşle-
rimize bir battaniye bir torba kömür 
bir soba olmak adına gerçekleştirdiği-
miz programımız ilgiyle karşılandı.

Aile Danışmanı ve Yazar değerli Asi-
ye Türkan hanımefendinin “Söz Din-
lemeyen Anneler” başlığıyla sundu-
ğu aile seminerimize Yardımeli 
Arakan sorumlumuz Mehmet Çitil 
Bey telefonla bağlanarak misafirlere 
bilgi verdi.

Yardımeli Belçika gönüllülerinin gay-
ret ve çabalarıyla oluşturulan yemek, 
kitap ve hediyelik eşya satışı olan ha-
yır çarşısı; bir battaniye, bir torba kö-
mür, bir soba adına katılımcıların te-
veccühleriyle hayırda yarıştı. ■

NORVEÇ DOĞU GUTA 
PROGRAMI

1 NİSAN 2018 ‘de Yardımeli Nor-
veç Temsilciliğimiz Doğu Guta 
mazlumların yarasına bir mer-

hem olabilmek için kolları sıvadı ve 
Suriye/Doğu Guta’ya Acil Yardım 
programı düzenledi.

Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı hocamı-
zın da telekonferans ile programa iş-
tirak etmesi programı daha verimli 
kıldı. ■

YETİMLER YARARINA  
PROGRAM

29 Nisan 2018’de Yardımeli Avru-
pa Norveç Temsilciliğinin ev sa-
hipliğinde; birbirinden değerli 

konuşmacı konuklarımız Hümeyra 
Okuyan, Rumeysa Hafızoğlu ve Yase-
min İslamoğlu’nun katılımıyla Rama-
zan öncesi bilinçlenme amaçlı, yetim-
ler yararına program düzenledi. ■
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AKLIMDAKİ SORULAR:  
AVRUPA BULUŞMALARI

Yardımeli Avrupa olarak 25 - 29 
Nisan tarihlerinde Emre Dor-
man ve Caner Taslaman ho-

calarımızla Avrupa’nın 6 noktasında 
gerçekleştirdiğimiz “Aklımdaki Soru-
lar” programlarımızı tamamladık.

Fransa Lyon’dan başlayan maratonu-
muz; Belçika-Genk, Belçika-Liege, 
Hollanda-Rotterdam, Hollanda-Ber-
genopZoom ve Almanya NRW böl-
gesi Kamp-Lintfort ile finale erdi.

AVRUPA BULUŞMALARI

18 Mayıs Cuma akşamı if-
tar ile başlayan Yardımeli 
Avrupa buluşmamız gö-

nüllerin birbirine dokunduğu 
güzel bir Ribat ile tamamlandı.

Kurulan kardeşlik sofralarımı-
zın Avrupa’daki durağında ise 
Yardımeli başkanımız, Dr. Sa-
dık Danışman Bey’i konuk ede-
rek insani Yardımın önem ve 
ehemmiyetine vurgu yaptık.

Yardımeli olarak vahiyle inşa ol-
muş bir neslin özlemi içinde 
Avrupa’da tuttuğumuz bu iman 

nöbetimizde ilminden, bilgisin-
den, tecrübesinden, tespitlerin-
den, tavsiyelerinden geniş şekil-
de istifade ettiğimiz; ömrünü 
vahye adamış değerli Kur’an 
adamı Mustafa İslamoğlu hoca-
mızın sohbetine doyamadık.

Halka açık Almanya Köln İftar 
buluşmamıza, Yardımeli Avru-
pa olarak ikincisini yaptığımız 
Eğitim ve istişare Ribatımızla 
Almanya Kamp-Lintfort şeh-
rinde devam ettik. Sahur ye-
meğiyle başlayan ribatımız sa-
bah namazı ve seher duasıyla 
devam etti.

Avrupa’nın farklı yerlerinden 
gelen yatılı misafirlerimizin 
yansıra gündüzlü misafirleri-
mizde ribatımıza eşlik etti.

Derslerin, sunumların, sohbetle-
rin, cemaatle kılınan namazların, 
sahurların, iftarların, muhabbet-
lerin yaşandığı ribatımızdaki son 
değerlendirme toplantımızda 
Yardımeli Ailesi olarak hep bir-
likte el ele, omuz omuza; dünya 
mazlumları ve insanlık ailemizin 
yetimleri için yeni yol haritaları 
hedefleyerek üçüncü Ribatımız-
da bir araya gelme duasıyla ayrıl-
dık. ■

Eğitimci, öğrenci, akademisyen, genç, yaşlı nice katılımcımı-
zın duası, memnuniyeti ve muhabbeti ile harmanladığımız 
bu güzel buluşmalar zinciri; hocalarımızın samimiyeti ve 
kendilerine has güzel üsluplarıyla ayrı bir güzellik kazandı.■
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YUSUF ÖZKAN ÖZBURUN  
KONFERANSLARII

25-30 Eylül 2018 tarihleri arasında; Almanya, 
Belçika, Hollanda ülkelerinin farklı şehirle-
rinde Yetim Aile Köyü yararına gerçekleştir-

diğimiz, Sosyolog yazar Yusuf Özkan Özburun 

hocamızla Avrupa buluşmalarımız güzel bir şekil-
de sona erdi.

Her bir programda derin bilgisi ve nezih sunumu 
ile insanı birçok yönüyle ele alarak farklı konularda 
çok anlamlı seminerler veren hocamızla birlikte 
Yetim Aile Köyü projemiz üzerinde farkındalık bi-
linci oluşturmaya çalıştık.

GAZZE İFTARLARI

11-13 Haziran tarihlerinde Almanya 
Duisburg’dan, Hollanda Utrech’den, 
Belçika Genk’ten Gazze’ye Hayır 

köprüleri kurduk. Bu kurduğumuz küçük 
köprüler az da olsa vicdanımızın sesi ol-
du. Çapı küçük ama anlamı büyük olan 
iftar sofralarımızın duyarlı misafirleriyle 
Gazze’nin son durumunu konuştuk.

Yardımeli olarak bugüne kadar neler yap-
tık ve şuan ne yapabiliriz üzerinde dur-
duk. Gazze’nin şanlı şehit ve şehidelerine 
dualar ettik. Gazze ofisimiz aracılığıyla 
bölgeyle canlı bağlantı kurduk selam ve 
dualarımızı canlı ilettik ve hep birlikte öz-
gür Gazze dualarıyla iftarlarımızı açtık. 
Gazze’nin son durumunu duyan, öğrenen 
misafirlerimiz Gazzeli kardeşlerini, gö-
nülden yaptıkları yardımlarıyla destekle-
diler. Onların küçücük bir yarasına mer-
hem olma umuduyla infak ettiler. ■
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DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

Yardımeli Avrupa 2018 Yılı 
Değerlendirme, İstişare 
ve Kadro Motivasyon 

Toplantısı Genk’te gerçekleşti.

Veren el ile alan el arasında hayır 
köprüsü olan uluslararası insani 
yardım kuruluşu Yardımeli’nin, 
Avrupa Koordinatörlüğü olarak 
29 Aralık Cumartesi günü Yardı-
meli Avrupa Koordinatörlük 
merkezi olan Belçika Genk’de sa-
bah 10.00 ‘dan akşam 18.00’a ka-
dar günübirlik ribat tadında 

yaptığımız; Yardımeli Avrupa 
2018 Yılı Değerlendirme, İstişare 
ve Kadro Motivasyon toplantısı 
ile dünya yetimleri ve mazlumla-
rı adına bir araya geldik.

Yaptığımız bu anlamlı yılsonu bu-
luşmamız, 2018 yılını muhasebe 
ederek 2019 yılına daha gayretli, 
daha azimli olmak için niyet taze-
lememize vesile oldu.

Ayrıca bu buluşmamızda bizleri 
onure eden; değerli hocalarımız 
Bilgin Erdoğan ve sürpriz katılı-
mı ile Mustafa İslamoğlu’nun yü-
reklerimize dokunan sunumları 
toplantımıza daha bir anlam ka-
zandırdı.

Yardımeli Avrupa’nın vefakâr 
temsilcilerine ve yürekli gönüllü-
lerine; dünya yetimleri ve maz-
lumları adına müteşekkiriz. ■

İDLİB YARARINA  
KAHVALTI PROGRAMI

İdlib’de savaşın ortasında yıllardır 
yaşam mücadelesi veren kardeşle-
rimize bir nebze çare olabilmek 

adına; 7 Ekim Pazar Günü Yardımeli 
Norveç Temsilciliğimizin ev sahipli-
ğinde İDLİB HAYIR KAHVALTISI 
düzenlendi.■
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YETİM AİLE KÖYÜ YARARINA  
KAHVALTI

Yardımeli Cerablus Yetim Aile Köyü yararı-
na; 23-25 Kasım 2018 tarihlerinde Al-
manya’da ve 7-8 Aralık Avusturya’da dü-

zenlediğimiz Emre Dorman ve Caner Taslaman 
hocalarımızla Avrupa buluşmalarımız çok verim-
li bir şekilde sona erdi. ■

GÜNDEM: YEMEN

2018’in son haftasında Yemen gündemi ile 
ayağa kalktık. Belçika, Almanya, Hollanda ül-
kelerinde Yemen’i dert edinen bir cümle in-

sanlarla buluştuk. Değerli hatibimiz Bilgin Erdo-
ğan hocamız, Yemen üzerinden konuyu ele alarak 
çok geniş açılarla, çok anlamlı sunumlar yaptı. ■
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Abdülselam Henniye

Pakistan Heyeti

Gazze el-Flag Derneği

Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri

Eritre Temsilcisi Ömer Osman

Gazze İslam Üniversitesi Mütevelli Heyeti

ZİYARETÇİLERİMİZ
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Anadolu Ajansı

akit.com.tr

star.com.tr

milliyet.com.tr

BASINDA BİZ

Derneğimizin yıl boyu yapmış olduğu faaliyetleri, yerel ve ulusal basınla düzenli 
şekilde paylaşarak kamuoyunu  ve gönüllülerimizi bilgilendiriyoruz.
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TIMETURK

haberturk.com.tr

akit.com.tr

aksam.com.tr

Anadolu Ajans

aksam.com.tr



ANKARA ŞUBE 0312 309 10 06 - 0312 309 06 10
ADANA OSMAN ÇAKIR 5077048510
ADIYAMAN EBUBEKİR AKBAŞ 5368941240
AFYON SALİHA UZUNER 5438982637
AĞRI SERACETTİN DURSUN 5434690727
AMASYA DAVUT FİDAN 5345292093
ANTALYA AYDIN YALÇINKAYA 5327152713
ARDAHAN ZEKİ VURAL 5366713073
ARTVİN HÜSNÜ YILMAZ 5326611247
AYDIN RECEP AKAY 5054746421
BALIKESİR RAMAZAN CİHAN 5055818709
BARTIN ÖZCAN YÜZLÜ 5059106716
BATMAN SÜLEYMAN BEYAZ 5339652810
BİTLİS İSMET YÜZÜGÜLER 5079590500
BURDUR BEKİR ZORLU 5308865244
BURSA NAZİF ŞENTOSUN 5377212513
ÇANAKKALE HÜSEYİN BABACANOĞLU 5327323684
ÇANKIRI ELİF GÜVENDİ 5056688801
ÇORUM FATİH ÇELİK 5324260075
DENİZLİ BAHANUR ÇONKUR 5333069590
DİYARBAKIR MUSTAFA SÜRER 5302026659
DÜZCE BURHAN GELEN 5372818182
EDİRNE HASAN DALBÜK 5326648423
ELAZIĞ HÜSEYİN KEMAL GÜRGER 5053951855
ERZİNCAN İSRAFİL KARAKELLE 5357406512
ESKİŞEHİR İBRAHİM GÖKSU 5065082461
GAZİANTEP ZEYNEP ŞENTÜRK 5535907015
GİRESUN MURAT KODAT 5536628814
GÜMÜŞHANE HÜSEYİN ERDEM 5352038099
HAKKARİ HAYRETTİN ÇİFTÇİ 5058488124
HATAY İDRİS ALP 5396292438
IĞDIR FİRDEVS ÖZTÜRK 5348489001
ISPARTA ZEKİ TUĞRUL 5412232171
İZMİR NECMETTİN COŞKUN 5337274937
K.MARAŞ YILDIRIM DEMİR 5055219143
KARABÜK MUAZZEZ ÇELİK 5393420378

 
www.yardımeli.org.tr

YURT DIŞI OFISLERİMİZİN OLDUĞU ÜLKELER
Filistin/Gazze  Sudan Somali Pakistan Bangladeş  Moritanya

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİMİZ
Avrupa Hayriye Tufanoğlu ....................................................... 00 3248403 3535
ABD Yasir İslamoğlu................................................................. 001 832436 3277

YURT İÇİ TEMSİLCİLİKLERİMİZ

 
Yardımeli Derneği İletişim Noktaları

KARS AYHAN YÜREĞİR 5055784220
KASTAMONU RECEP DİKİCİ 5057350981
KAYSERİ İBRAHİM AVCI 5384815675
KIRIKKALE HALİL BAKIR 5427217966
KIRKLARELİ MUHAMMED ZAHİD MENİÇ 5546927685
KIRŞEHİR MEHMET KORKMAZ 5053723640
KİLİS ZUHAL YILMAZ 5076817291
KOCAELİ MERYEM KESKİN 5353747971
KONYA RIFAT GÜNAY 5335294606
KÜTAHYA ERDOĞAN DOĞAN 5308498945
MALATYA NİHAT KARADENİZ 5077550995
MANİSA HAKAN ÇAVUŞOĞLU 5059203069
MARDİN ABDURRAHMAN KOK 5066090577
MERSİN ADİL BİLEN 5362869532
MUĞLA MEHMET ŞAŞI 5057766002
MUŞ HASAN TASALI 5055360808
NİĞDE SAVAŞ ÖREN 5058571690
ORDU ÇETİN ÇANAK 5324112017
OSMANİYE MEHMET KOYUNCU 5054342638
RİZE HÜSEYİN KANBUR 5334621322
SAKARYA DERYA MUSA ŞAHİN 5323282488
SAMSUN YÜKSEL KARAKAYA 5444411032
SİİRT ALİCAN KARA 5447237025
SİNOP ÖZCAN YAVUZ 5067354083
SİVAS SEBAHATTİN ÇİL 5427990186
Ş.URFA MUSTAFA TOSUN 5438628280
ŞIRNAK SALİH BABRAK 5415414765
TEKİRDAĞ RİFAT ŞANLI 5358729632
TOKAT EKREM ÖZER 5442290530
TUNCELİ  BÜLENT SUNER 5304259571
UŞAK MUSA HARUN GÜNGÖR 5053173337
VAN MEHMET NECİP BURAN 5300436474
YALOVA YELİZ UZEL 5074991521
YOZGAT AYHAN KARABULUT 5428432066
ZONGULDAK TÜLAY BOZ 5303632652






