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Dolu dolu geçirdiğimiz günlerin şahitliğinde bir yılı daha tamamladık. 
Dünya hayatında yaşadığımız her geçen günün kaydedildiğini bilmek ve hesabın 
görüleceği o güne hazırlık yapabilmek tek gayemiz.. Çoğalan iyilere ve iyiliklere 
şahit olduğumuzda, güçlenen kardeşlik bağlarımıza tanık olduğumuzda, yaygın-
laşan yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın toplum üzerindeki huzur ve barış 
etkilerini müşahede ettiğimizde umutlarımız yeşeriyor, daha da güçleniyoruz.

Tüm dünyayı etkileyen corona virüs karşısında, toplumsal mücadele, dayanışma 
ve yardımlaşma tüm hızıyla devam etti. İmkanlarımızı şimdi paylaşma zamanı 
diyerek çıktığımız bu yolda, zor şartlar altın hayatlarını sürdüren  ailelere tek tek 
ulaşıp, hediye alış veriş kartları ve gıda paketleri ulaştırıldı.

Anadolu’daki 81 ilimizde bulunan Yardımeli Şube, Temsilcilik ve gönüllülerin 
seferber olduğu bu süreçte, destek ve yardımlarımız kesintisiz devam etti.

Özellikle yaşlı, kimsesiz, yetim aileler tespit edilmekte olup; bu süreçte işini 
kaybetmiş veya olağanüstü durumdan dolayı çalışamayan insanlara Yardımeli 
Ekipleri ulaşmakta ve imkanlar ölçüsünde ihtiyaçları giderildi.

Yurt dışında bulunan ofis, partner kurum ve temsilciler vasıtasıyla, bu süreçte 
proje ve çalışmalarda hiçbir aksama olmadan faaliyetler devam etti. Kardeş aile 
projesi, yetim eğitim destekleri, su kuyularının açılması, mescitlerin inşası, mikro 
finans projeler, eğitim, sağlık ve gıda yardımları, barınma ve sosyal yardımlarda 
aksama olmadı.

Ülkemizde orman yangınları sonucu yok olan ağaçlarımızın yerine dikilmek 
üzere 20 bin fidan planlaması yapıldı.

Kışın soğuk hava şartlarında zorluklar yaşayan ailelere bu sene de yakacak, 
soba, kışlık kıyafet ve diğer yardım ve destekler ulaştırıldı.

Hayatlara dokunan bir proje olarak “Hasta yıkama setleri”, hasta, yaşlı, engelli 
ve yatalak hastaların kullanımı için, tespit edilen  hasta yakınlarına teslim edildi.

Ülkemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle mağdur olan ailelere destekler ve 
yardımlar bizzat bölgeye giderek yapıldı. 

Suriye, İdlip, Cerablus, Arakan Kampları, Yemen, Somali, Sudan ve Filistin-Gazze’de 
ekiplerimiz ve partner kurumlar aracılığı ile emanetler sahiplerine ulaştırıldı.

Gazze’de bulunan Yardımeli Gazze Ofisi bir kez daha işgal devleti tarafından 
bombalanarak, yerle bir edildi. 2019 yılında da bombalanan Gazze Ofisimiz, yeni 
yerinde çalışmalarına devam etmektedir. İyiliğe ve kardeşliğe yapılan bu saldırılar 
bizi yıldıramaz.. Lanetliyoruz..

Ramazan Ayı faaliyetleri ve Kurban Bayramı organizasyonları ülkemizde ve 
yurt dışında 50 farklı bölgede devam etmiş, emanetler kardeşlerimize 
ulaştırılmıştır.

Bunların hepsini birlikte yaptık, beraber başardık..

iyi ki varsınız..
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Tüm bu proje ve faaliyetleri, yurt içinde 56 ilde 
bulunan temsilcilerimizle, diğer illerde gönüllülerimizle, 
Ankara Şubemizle, gönüllü ve çalışanlarımızla; yurt 
dışında Avrupa Koordinatörlüğümüz, temsilcilerimiz, ofis 
ve partner kurum çalışanlarımız ile, bağışçılarımızdan 
ve infak ehlinden aldığımız maddi-manevi desteğin 
bize sağladığı gücü yanımıza alarak, bir kardeşlik ruhu 
içerisinde mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşlerimize 
ilkelerimiz ve hassasiyetlerimiz doğrultusunda yürüt-
mekteyiz.

Bağışçılarımız ve hayırsever kardeşlerimiz kuruluşu-
muzdan bu güne bizleri yalnız bırakmadılar. Her proje 
ve faaliyetimizde yanımızda yer aldılar, birlikte yürüdük. 
“Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi, sen de başkalarına 
iyilik yap” emri ilahisinin gereğini ifa ettiler. Rabbim 
bu amellerinin ve niyetlerinin ecrini kendilerine nasip 
etsin. Bizlerin de veren el ile alan el arasında hayır ve 
kardeşlik köprüsü olurken, dikkat etmemiz gereken 
en önemli konu, güvenilirlik, şeffaklık ve hesap ver-
ilebilirlik olsa gerek. Bağışçılarımızın ve hayır sahibi 
kardeşlerimizin kalplerini mutmain kılmaktır.

Değerli Gönül Dostları,

Yürüttüğümüz bu faaliyet ve projelere ilave olar-
ak yeni faaliyetler ve projeler ile farklı coğrafyalara 
hep beraber ulaşmayı ve bir mazlumun, bir mağdurun, 
bir muhtacın daha yanında olabilmenin gayreti ve 
başarısı içinde olmayı Rabbim bizlere-sizlere nasip 
etsin inşallah.

Duamız şudur ki: Dünyamızda insanlığın, iyilikler-
in, paylaşımların arttığı, silahlanmanın, savaşların, 
çatışmaların, mülteciliğin, israfın, çifte standardın, 
gözyaşının olmadığı; barışın ve insanlığın hakim olduğu 
bir hayat olsun inşallah.

Yardımeli Derneği’nin kuruluşundan bugüne kadar 
maddi manevi destek veren, katkı sağlayan bağışçı ve 
hayırseverlere, YK üyelerimize, çalışanlarımıza, temsil-

cilerimize, Avrupa’daki gönül dostlarımıza, yurt dışı ofis-
lerimize ve partner kurum temsilcilerine şükranlarımı 
sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun inşallah.

Son söz, sözün sahibinden : 

“ÖTESİ yok, işte Ben yemin ediyorum bu beldeye; 
senin her tür saldırıya açık olduğun bu beldeye; ve 
babaya ve oğluna. 

Hakikaten Biz insanoğlunu farklı meşakkatlere 
dayanıklı yarattık. 

Ne yani, şimdi insan kimsenin kendisine güç 
yetiremeyeceğini mi sanıyor? (Dahası) “Ben (bu konuma 
gelmek için) kucak dolusu servet harcadım” mı diyor? 

Yoksa o, kimsenin kendisini görmediğini mi 
zannediyor? 

Ona iki göz vermedik mi? Dahası bir dil ve bir 
çift dudak? Ve ona (iyilik ve kötülüğün) açık seçik iki 
yolunu da göstermedik mi? 

Fakat o, (ucunda cennet olan) sarp yokuşu tırmanmak 
için hiçbir bedel ödemedi. 

Bilir misin nedir o sarp yokuş? 

Bir kişiyi daha zincirlerinden kurtarmaktır; veya 
açlık gününde (yoksulu) doyurmaktır; (mesela) yakını 
olan bir yetimi, ya da evsiz barksız, yurtsuz yuvasız bir 
düşkünü…

Daha sonra iman edenlerden olmak ve birbirine 
hakkı ve merhameti tavsiye etmektir. İşte bunlardır 
bahtiyar kesime dahil olanlar; 

Ayetlerimizi inkârda ısrar edenler ise bedbaht 
kesime dahil olanlardır; tarifsiz bir ateş onların üzerine 
güdümlenmiştir.” (Beled Suresi 1-20) 

 Dr. Sadık DANIŞMAN
 Yönetim Kurulu Başkanı

Pandemi Gölgesinde Bir Yıl Daha Geçti..

2022 yılının covid-19 pandemisinin 
sona erdiği yıl olması dileği ile küre-
sel covid-19 salgınında hayatlarını 

kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. 
Gerek hastanelerde, gerekse evlerinde te-
davi gören tüm hasta kardeşlerimize de 
şifalar niyaz ediyorum. Rabbim tüm in-
sanlığı bunun gibi musibetlerden muha-
faza etsin.

Küresel saldın covid-19 tüm dünyada, 
özellikle ekonomik sorunlara yol açarken; 
ülkemizde de benzer problemler ve geçim 
sıkıntılarına neden oldu. Buna ilave olar-
ak enerji sorunları, maliyetlerin artması 
da eklendiğinde, hayat pahalılığı ve alım 
güçlüğü toplumun tüm kesimlerini etkile-
mekle birlikte, özellikle dar gelirli ve sabit 
ücretli-serbest çalışan emekçileri daha da 
etkiledi. Aynı zamanda ülkemizde mülteci 
konumunda misafir olarak bulunan farklı 
ülkelere mensup muhacir kardeşlerimiz 

de bu sıkıntı ve problemlerden en fazla 
etkilenen kesimlerden biri oldular.

Yardımeli Derneği, ekonomik sıkıntı 
ve problemlerin her geçen gün arttığı, 
işsizliğin çoğaldığı, alım gücünün zayı-
fladığı bu dönemde; tüm imkanlarını zor-
layarak, bağışçılardan ve hayırsever infak 
ehlinden aldığı emanetleri, salgın tedbirl-
erini göz önünde bulundurarak yurt içi ve 
yurt dışında ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 
yardımları ulaştırmaya kesintisiz devam 
etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında devam eden 
projeler, düzenli yapılan yardımlar, eğitim 
destekleri, barınma evleri ve temiz içme 
suyu sağlayan kuyuların açılması, sağlık 
ve kıyafet yardımları tüm bu zorluk ve 
problemlere rağmen bir aksama olmadan 
ifa edilmiştir hamdolsun:

• Kardeş aile projesi kapsamında düzenli destekler
  (veren el ile alan el arasında kardeşlik köprüsü)
• Temiz içme suyu sağlayan su kuyuları
• Mikro finans projeleri kapsamında Süt Keçisi projesi
• Kışın soğuk yüzüne karşı “Kışın Kardeşlerimiz Üşümesin” yardımları 
  (yakacak, bot, mont, battaniye, soba..)
• Ramazan Ayı’nın rahmet ve bereketi paylaşma fırsatları
  (iftar, kumanya, yetime bayramlık, fitre, zekat..)
• Kurban ibadeti ile dayanışmanın ve paylaşmanın bize kazandırdıkları 
  (1 kurban 1 fidan)
• Yetim eğitim desteği ile, yetimlerin yüzünde gülücük olabilmenin mutluluğu
• Acil yardımlar ile, zor zamanda insanlığın yanında olabilmek
• Sağlık yardımları ile, sağlıklı toplumun ve nesillerin oluşmasına katkı sağlamak
• Eğitim yardımları ile, nesillerin yetişmesinde imkan sağlamak..
• Engellilere yapılan ayni ve nakdi yardımlar, destek ve projeler..  
  hepimizin birlikte başardığımız çalışmalardır.
• Mazlum ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardımlar

Değerli Gönül Dostları,

Yurt dışında 40’tan fazla ülkede farklı proje ve faaliyetlerimiz devam etmektedir :

• Somali Yardımeli Hastanesi (Sağlık yardımları, katarakt ameliyatları)
• Bangladeş Darul Hikme Külliyesi (Gıda, kıyafet, su kuyusu, mescitler, yumurta tavuğu projesi)
• Sudan Akabe Yetimler Külliyesi
• Filistin / Gazze ve Kudüs faaliyetleri (kardeş aile, yetim destekleri, gıda, kıyafet, barınma, nakdi yardımlar)
• Moritanya Eğitim Külliyesi
• Bosna, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan faaliyetleri kapsamında yardımlar
• Suriye Cerablus Yetim Aile köyü (kardeş aile, gıda, kıyafet, nakdi yardımlar)
• Suriye İdlip yardımları (gıda, giyim, un, nakdi yardımlar)
• Pakistan Eyüp Sultan Köyü 
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Yardımeli Heyeti, İdlib kırsalında-
ki Meşhedruhin, Maret Misrin, 
Killi, Vadi el Azib ve Kefer Lusin 

bölgelerindeki kampları  ziyaret ederek, 
çocuklara çizme, mont, çikolata ve 
meyve suları ile ailelere makarna ve 
ekmeklerini dağıttı. Kamplarda ele-
ktrik yok, su yok, yakacak yok, gıda 
yok, kıyafet yok, eğitim yok, eşya yok, 
yok,yok,yok.. İnanır mısınız corona bile 
gündemlerinde değil. Gündemlerini 
meşgul eden o kadar sorun, problem ve 
ihtiyaç var ki, coronaya sıra gelmemiş 
adeta.

Kamplar perişan durumda

 Güzergah boyunca dağınık 
mültecilerin buldukları ilk yere kurduk-
ları çadırlar nedeniyle oluşan düzen-
siz kamplar, yolun sağlı sollu her iki 
tarafını da kaplamış durumda. Kefer 
Lusin bölgesinde Roma döneminden 
kalma antik şehir kalıntılarının izlerini 
görmek mümkün. Kalıntıların taşları 
mülteciler tarafından ev ve çadır-
larının önünde kullanılmış olduğunu  
gördüğümüzde üzüldük..,

Kamplarda bulunan çocukların 
üzerlerinde kıyafetleri, ayaklarında 
çorap ve ayakkabıları maafesef yok. 
Yağmur ve çamurun içinde öylece 

dolaşıyorlar. Yanımızda getirdiğimiz 
mont, çizme ve kıyafetler kamplarda 
çocuklara hediye edildi.

Kefer Lusın bölgesindeki El Kunıtrat 
kampı da ziyaret edilerek hediyeleri 
takdim edildi. Bu kampta yaşayanlar, 
Humus kentinde göç etmişler ve kamp 
sakinlerinin hepsi aynı aşiret mensu-
bu. Zaten oluşturulan kamplardaki 
insanlar aynı köyden, aynı aşiretten, 
aynı kabileden insanların bir araya 
gelmeleri ile oluşmuş. Bu zor gün-
lerde, birbirlerine destek olmak, sahip 
çıkmak ve güç vermek adına..

El Kunıtrat kampı aşiret lideri ile 
mekanında sohbet ederek ihtiyaçları 
hususunda bilgi ve istişareler yapıldı.  

Meşhed Ruhin  bölgesindeki 
kamplarda inşası devam eden briket 
evler de yerinde incelenerek, yetkilil-
erden detaylı bilgiler alındı. Çadırlara 
göre daha korunaklı ve daha kullanışlı 
olan briket evler, mülteciler için güzel 
ve sıcak bir yuva oluyor.

Anlatılacak o kadar acı durum ve 
perişan bir tablo var kii. Ama ne kadar 
da cümleleri uzatsak, oradaki insanlık 
dramını yeterince anlatamayız. Kelime-
ler kifayetsiz kalır..

Bu imtihanda yerinizi tespit edebildiniz 
mi?  

Kaybedenler tarafında mı, kazananlar 
tarafında mı..

Allah’ım affet bizi…

Vatanlarından, doğdukları topraklardan göç etmek 
zorunda kalan insanlar, kendi ülkelerinde mülteci ve 
göçebe hayatı yaşamak zorunda bırakılmıştır.

Kirli bir savaş dedik ya.. Sahi kirli olmayan bir savaş 
var mı?

• Yurtlarından, vatanlarından göç eden milyonlar
• Hayatlarını kaybeden yüzbinler
• Anne-babasını, yakınlarını, sevdiklerini kaybeden 
  insanlar
• Yaşanan problemler, travmalar, insani dramlar
• Kan, gözyaşı, acı ve sabır..

İçinde bulunduğumuz kış mevsiminin olumsuz şartları 
ile hayatları iyice zorlaşan mültecilere yardımelleri olabil-
mek için yollara düştük.

İstikamet İdlib kırsalında çadırlarda kalan kardeşler-
imize un, makarna ve hediyelerimizi bizzat ulaştırmak ve 
dertleşmekti. Yardımeli Başkan Yardımcısı Adnan Akdaş, 
Ankara Şube Başkanı Dr.Mehmet Sılay ve Ankara Şube 
Müdürü Nuri Bahar ile birlikte başlayan yolculukta konu 
hep Suriye idi. 

Neden başlamıştı bu savaş, çıkar gruplarının amacı ne, 
mağduriyetlerin çözümü ne olabilir, neden insanlar bir-
birini öldürür, çocukları yetim bırakmaya kimin hakkı var ki  
gibi bir çok sorunun cevabı arandı. Ama bulamadık.. Duygu-
larımız, düşüncelerimiz bir birine karıştı adeta.. 

Hava soğuk ve yağışlı idi. Bu havada kamplara gitmek, 
çamurlu yollarda yürümek nasıl olacaktı? Zorlanır mıyız 
acaba.. diye ufak bir tedirginlik yaşasak ta;  çadırlarda her 
gün bu şartlarda yaşamak zorunda kalan insanları, çocuk-
ları hatırlayınca hiç vakit kaybeden kamplara hareket ettik. 
“Rabbimiz, girdiğimiz yere hayırla, doruluk ve dürüstlükle 
girmeyi, çıktığımz her yerden de doğruluk ve dürüstlükle 
çıkmamızı sağla; ve yüce katından bize güçlü bir destek 
ver.” 

Fırınlar Ekmek İçin 
“UN” Bekliyor!..

Biz Bu İmtihanın 
“Neresindeyiz?"

Yaklaşık 10 yıldır 
Suriye’de devam eden 
kirli savaştan en çok etkilenen
kesim, yaşlılar, kadınlar 
ve çocuklardan oluşan 
masum sivil halk
olmuştur maalesef.

TOPLAM 

TIR
UN
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Köyümüzdeki 
“Yetim Ailelerden" 
Selam Var

Sağlık ve güvenlik nedeniyle Türkiye’den ekipler 
gönderemesek te, yurt dışı faaliyetler ve pro-
jeler yerel partner kurumlar ve görevli ekipler 

tarafından, kesintiye uğramadan devam ettirildi. 

Yaklaşık 10 yıldır devam eden, Suriye iç savaş ve 
kargaşadan hayatlarını kurtarmak adına, topraklarını, 
yurtlarını  terk eden mazlum ve masum sivil halkın 
hep yanında olmaya çalıştık.

Gerek Suriye tarafında düzensiz kamplarda 
yaşayan kardeşlerimize, gerekse Türkiye’ye göç etmiş 
muhacir kardeşlerimize ilk günden itibaren yardımeller-
imizi uzatmaya devam ediyoruz.

Acil gıda, barınma, yakacak, sağlık, eğitim 
desteklerimiz, 81 ilimizde Yardımeli ekipleri aracılığı ile  
muhacirlere kesintisiz ulaşmaya devam etti.

İdlip kırsalında oluşturulan kamplarda dağıtılmak 
üzere, 32 tırlık un yüklü konvoylar, belirli aralıklar-
la bölgedeki fırınlara teslimatları yaptı ve ekmekler 
kamp bölgesinde ücretsiz dağıtıldı. Yine belirli zam-
anlarda oluşturulan, Gıda, kıyafet ve oyuncak malze-
melerinden oluşturulan tırlar da kamp bölgelerinde 
çadırda kalan ailelere ulaştırıldı.

En son Aralık/2019 da açılışı yapılarak, hak sahi-
bi ailelere teslim edilen Yardımeli Cerablus Kardeşlik 
köyündeki yetim ailelerden selam ve dualar getirdik.

Pandemi nedeniyle biraz ara 
verilen yurt dışı ziyaretlerine 
kaldığımız yerden devam 
ediyoruz.

Yardımeli Cerablus Kardeşlik Köyü, 10 
dönüm arsa üzerine inşa edilmiş, 40 konuttan 
oluşmaktadır. Mescit, iş atölyesi, oyun alanları 
ile, yetim aileler için sıcak bir yuva ve barınak 
olmuştur. Tüm ev eşyaları ve mutfak malze-
meleri de Yardımeli tarafından tamamlanar-
ak ailelere teslim edilen konutlarda yaşam-
larına devam eden yetim aileler, kamplarda 
çadırlarda yaşadıkları zor şartları hatırlayarak, 
gözyaşları içerisinde hayır sahiplerine teşekkür 
ve dualarını gönderdiler.

Çocuklar, savaşlardan en çok etkilenen 
savunmasız kesimlerdir. O masumiyetleri ile, 
bunca olumsuz şartlara ve sıkıntılara rağmen 
yüzleri gülmekte ve eğlenebilmektedirler. O 
masum çocukları sevindirmek çok kolay.. En 
küçük hediyeden ve kendilerine sunulan en 
ufak imkandan bile mutlu olabiliyorlar. Çocuk-
lar iyi ki varsınız. Gülmeye, eğlenmeye devam 
edin. Zira  gülmek en çok da size yakışıyor..

Yardımeli cerablus Kardeşlik Köyünde 
yaşayan tüm yetim ailelerimizin ve çocukların 
dilinden dökülen  kucak dolusu selam ve 
dualar siz hayır sahiplerinin hakkı.

KABUL EDER MİSİNİZ 
EFENDİM..

Yardımeli Cerablus Kardeşlik Köyünde yaşayan 
yetim aileleri ziyaret etmek, durumları hakkın-
da yerinde incelemelerde bulunmak ve kardeş aile 
hakkedişlerini takdim etmek için, Yönetim Kurulu 
Üyesi Recep Gökcan, genel Koordinatör Osman 
İlhan, Şanlıurfa Temsilcimiz Mustafa Tosun ve 
gönüllülerimizden Hüseyin Aydın’dan oluşan 
heyet Cerablus’a gitti.
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Yaklaşık 10 yıldır devam iç savaş 
ve kargaşadan dolayı yurtlarını 
ve evlerini terk etmek zorunda 

kalan Suriyeli muhacirlerin hayatları 
kışın gelmesi ile birlikte bir kat daha 
zorlaştı.

Hayatlarını kurtarmak için güvenli 
bölgelere gelen sivil halk, kendi imkan-
ları ile oluşturdukları düzensiz kamp-
larda yaşam mücadelesi veriyorlar. 
Yaşlı, kadın ve çocukların ağırlıklı 
olduğu kamplarda, çadırlarda kalan 
muhacirler kış mevsiminin olumsuz 
şartları karşısında çaresizlik yaşam-
aktalar.

En son yağan yağmur ve kar ned-
eniyle, İdlip kırsalında kalan muha-
cirler hem soğukla mücadele ederken, 
hem de meydana gelen sel nedeniyle 
çadırları sular altında kaldı. Kamplarda 

oluşan çamur ve göletlerden dolayı 
kıyafetler ve eşyalar da kullanılamaz 
hale geldi.

Yardımeli ekipleri tarafından, İdlip 
bölgesindeki fırınlara belirli aralıklarla 
gönderdiğimiz un tırları, fırınlarda ek-
mek haline dönüştürülerek, kırsalda bu-
lunan kamplara ücretsiz ulaştırılmıştır.  

Yaşanan bu son yağmur ve 
sel felaketinden dolayı, Acil Yardım 
fonu devreye alınarak hazırlıklar 
başlamıştır. İlk etapta acil gıda kırsal-
da bulunan kamplara ulaştırılacaktır. 
Un ve makarnadan oluşan acil gıda 
paketleri Yardımeli ekipleri ve Kızılay 
koordinesinde kamp sakinlerine teslim 
edilecektir. Bölgeye ulaşan unların bir 
kısmı da fırınlarda ekmek yapıldıktan 
sonra kamplarda dağıtılacaktır.

İdlip kırsalında düzensiz kamp-
larda yaşam mücadelesi veren muha-
cirlere ulaştırılmak üzere hayır sahip-
lerinin gönderdiği bağışlar da bölgeye 
ulaştırılacaktır. 

İdlip Yardım..
Yaklaşık 10 yıldır devam eden iç savaş 
ve kargaşadan dolayı yurtlarını ve ev-
lerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli 
muhacirlerin hayatları kışın gelmesi ile 
birlikte bir kat daha zorlaştı.
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Arakan kamplarında yaşanan dram aynı 
şekilde devam ediyor, Çalı, çırpı ve brandalarla 
oluşturulan evler, yağmur ve güneşten yıpranmış 
ve hasarlı durumda maalesef. Temiz içme suyu, 
banyo ve tuvalet sorunu ve en önemlisi gıda ve 
beslenme sorunu gibi temel ihtiyaçlar en büyük 
sorun olmaya devam ediyor.

Yardımeli Darul Hikme Külliyesinde pandemi 
nedeniyle ara verilen eğitim-öğretime rağmen, 
kısıtladan muaf tutulan öğrenciler ziyaret edilerek, 
hediyeleri verildi. 1000 kapasiteli külliyede, şu an 
700 öğrenci eğitimine devam etmektedir. Eğitim 
kalitesi ve imkanları sebebiyle, bölgenin sayılı okul-
larından olan Darul Hikme Külliyesi,  başarıları ile 
de kendisinden söz ettirmektedir. Bölgede yapılan 
sınavlarda, külliye öğrencileri üstün başarı 
göstererek, dereceye girmektedirler. Bölgede 
tercih edilen okul olması nedeniyle, Darul Hikme 
Külliyesinin öğrenci sayısı kısa sürede hızlı bir artış 
göstermiştir. 

Arakan Kamplarında 
“DRAM” Devam Ediyor

Bangladeş ve Arakan Kamplarında devam eden insani yardım
 çalışmaları ve projeler kapsamında, yerinde incelemelerde bulunmak,

 hayır sahiplerinin emanetlerini hak sahiplerine ulaştırmak için
 Genel Müdürümüz Bahri BULUT bölgeye gitti.

Bangladeş ve Arakan Kamplarında devam eden insani 
yardım çalışmaları ve projeler kapsamında, yerinde 
incelemelerde bulunmak, hayır sahiplerinin emanetlerini 

hak sahiplerine ulaştırmak için Genel Müdürümüz Bahri BULUT, 
bölgeye gitti.

Her ne kadar bölgede bulunan yerel partner kurum ve 
görevli ekipler, proje ve faaliyetleri kesintisiz devam 
ettirseler de, pandemi nedeniyle gidilemeyen bölgelere 
ziyaretlere stard verildi.

Bangladeş ve Arakan Mülteci Kamplarında devam 
eden, gıda yardımları, su kuyuları ve  mescitlerin inşası, nakdi 
ve ayni yardımlar,  eğitim destekleri, mikro finans projeler 

kapsamında yumurta tavuğu projesi ve barınma ihtiyacına 
yönelik Arakan Evim Projesi çalışmaları yerinde incelendi, 
yeni projelere stard verildi ve kardeş aileler ziyaret edilerek, 
hakkedişleri ve hediyeleri teslim edildi.

yardimeli.org.tr yardimeli.org.tr10 11



Mikro finanas projeler kapsamın-
da ailelere hem bir geçim kaynağı, 

hem meşguliyet fırsatı sunan Yumurta 
Tavuğu Projesi, kamp ortamında başarı 

ile devam ettirilen projelerden biridir. 
Ailelere verilen 5 tavuk 1 horoz ile, ailenin 

bütçesine katkı sağlaması imkanı 
sunulmaktadır. Etinden, yumurtasından 

istifade edebildiği gibi, çoğaltarak ticari 
kazanç da elde edebilmektedirler.

Arakan Evim Projesi 
kapsamında ailelere 
teslim edilen evlerin 
yanında, yeni startı 
verilen bambu evlerin 
inşasına başlandı. 2 
bölmeli bambu evler, 
aileleri   brandaların 
altından kurtararak, 
güneş ve yağmura 
karşı korunaklı bir yuva 

olmuştur. 

Yardımeli tarafından açılan su kuyuları, temiz içme 
suyu ve inşa edilen banyo kabinleri banyo ihtiyaçları için 
çok önemli bir çalışma.  

İnşa edilen mescitler kamplarda çok önemli bir 
fonksiyona hizmet ediyor. Hem ibadet yeri, hem çocuk-
ların ve yetişkinlerin eğitim mekanı, hem de toplantı ve 
istişarelerde kullanılan toplanma merkezi olarak kamp 
sakinlerinin istifadesine sunuldu. Mescitlerde görevlendi-
rilen ve Yardımeli tarafından ihtiyaçları karşılanan 
imamlar, mescitlerin bakımı ve muhafazası ile birlikte, 
eğitim-öğretimden de sorumludurlar.

Arakan mülteci kamplarında yaşanan 
dramı tarif etmek epey zor. Temel insani 
ihtiyaçlar ve sıkıntılar, her geçen gün 
biraz daha artmakta maalesef.  

Arakan mülteci kamplarında 
yaşanan dramı tarif etmek epey zor. 

Temel insani ihtiyaçlar ve 
sıkıntılar, her geçen gün biraz 

daha artmakta maalesef.  
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Bangladeş’te Cox Bazarda bulu-
nan Arakan mülteci kampların-
da, Yardımeli ekipleri kesintisiz 

yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Kardeş aile projesi, yetimler-
in desteklenmesi, Gıda paketleri ve 
sıcak yemeklerin dağıtılması, mes-
citlerin inşası, su kuyularının açıl-
ması, yumurta tavuğu projesinin 
yaygınlaştırılması ve bambu evlerin 
yapımı ile, Arakanlı kardeşlerimizin 
sıkıntılarını hafifletme çalışmaları devam 
etmektedir.

Sağlık ve eğitim  dahil, diğer 
insani tüm ihtiyaçların karşılanması 
hususunda problemlerin en üst se-
viyede yaşandığı kamplarda yaşam 
mücadelesi veren insanlar, kampta 
çıkan yangın sonucu daha da zor 
şartlarla karşı karşıya kaldılar.

Arakan 
Kamplarında 
Günlük “Hayat 
Zorluklarla” 
Devam Ediyor...
Myanmar hükümetinin zulmü sonucu 
hayatlarını kurtarmak için Bangladeş’e 
gelen  Arakanlılar, kamplarda zor 
şartlarda yaşam mücadelesine devam 
ediyor maalesef. 

Yapılacak planlama ve 
alınacak izinlere göre, 
mağdur aileler için yeni 
konutlar inşa edilecek ve 
ailelere destekler devam 
edecektir.

Yardımeli ekipleri hemen 
bölgeye hareket ettiler ve 
arama kurtarma çalışma-
larına katıldılar.

Evleri, eşyaları yanan 
Arakanlı kardeşlerimiz 
için, yangının meydana 
geldiği kampta her gün 
500 kişilik sıcak yemek 
çıkarılmakta ve ailelere 
dağıtılmaktadır.
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Arakan 
Mülteci Kamplarında
“YANGIN”
Cox Bazarda bulunan kampta çıkan 
yangın sonucu, 6 bin ev yandı, en az 15 
kiş hayatını kaybetti ve 400 kişiden haber 
alınamamaktadır. Rüzgarın etkisiyle hızlı 
yayılan yangında, kampta kalan 60 bine 
yakın insan yangından birebir etkilendi. 
Yağmur ve güneşten koruyacak barınakları, 
bambu evleri ve çadırları yangında 
yerle bir oldu.

Evleri, eşyaları yanan Arakanlı 
kardeşlerimiz için, yangının 
meydana geldiği kampta her 
gün 500 kişilik sıcak yemek 
çıkarılmakta ve ailelere 
dağıtılmaktadır.

Yapılacak planlama ve 
alınacak izinlere göre, mağdur 
aileler için yeni konutlar inşa 
edilecek ve ailelere destekler 
devam edecektir.

Yardımeli Derneği tarafından Arakan 
kamplarında inşa edilen bambu evler, 
aileler için kullanışlı ve korunaklı yapılardı. 
2 etap halinde 150 ev, ailelere teslim 
edilmişti. Son çıkan yangında, Yardımeli 
Mahallesindeki 50 evimiz de yangında kül 
oldu.

Yardımeli ekipleri 
hemen bölgeye 

hareket ettiler ve
arama kurtarma 

çalışmalarına
 katıldılar.
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Myanmar’daki zulüm 
ve baskılardan kaçarak 

Bangladeş’e sığınan 
Arakanlı Müslümanlara 
destek ve katkılarımız

devam ediyor.

Bangladeş’te kamplarda yaşam mücadelesi veren Arakan-
lı Müslümanların zor ve çileli günlerinde yanlarında olmaya, 
destek sağlamaya devam ediyoruz.

Cox Bazaar’da oluşturulan kamplarda, Yardımeli Ekiplerinin 
gıda ve kıyafet yardımlarına, mescitlerin inşasına, su kuyularının 
açılmasına, yumurta tavuğu projesi ile devam eden mikro finans 
projelere, wc ve duşlukların yapımı, sağlık ve eğitim desteklerine ve 
acil yardımlara devam etmektedir.

Arakan Evim Projesi

Kamplarda derme çatma çadırlarda, brandaların altında 
güneşten ve yağmurdan korunmaya çalıan Arakanlılar için 
başlatılan Arakan Evim Projesi hız kesmeden devam ediyor.

2019 yılında başlatılan proje ile, etap etap inşa edilen bambu 
evler hak sahiplerine teslim ediliyor. 20 m2 ve 2 bölümden oluşan 
bambu evlerde 5 kişilik bir aile kalabilmekte. Kamplarda tespit 
edilen uygun yerler, Yardımeli ekipleri tarafından düzenlenerek, 
evlerin inşası için hazır hale getirilmektedir. Muson yağmurlarına 
karşı sel ve fırtına önlemleri alınarak yerler tespit edilmektedir.

Bu güne kadar 3 etap 
tamamlanarak, toplam 150 
bambu ev, eşyaları ile birlikte 
sahiplerine teslim edildi ve 
yerleştirildi.  

İnşası tamamlanan 4. Etap 
evler de tamamlanarak, 
kamplarda uygun olmayan 
çadırlarda yaşamaya çalışan 
ailelere teslim edildi.

Dernek Başkanı Dr.Sadık DANIŞMAN konu ile ilgili şu 
açıklamayı yaptı: “Bangladeş’teki kamplarda yaşam 
gerçekten zor ve çetin. Bir çok kampta, kamp dışına 
çıkmak dahi yasak, izne bağlı. İnsanlar derme çatma 
naylonların altında, çamur içerisinde kalmak zorundalar. 
Yiyecek ve gıda maalesef yok. Kamplarda dağıtılan 
gıda maddelerini beklemek zorundalar. Yardımeli
ekipleri sürekli kamplarda çalışmalara devam etmek-
tedir. Sıcak yemek, kuru gıda, mescitler, su kuyuları 
biraz olsun onların hayatlarını kolaylaştırmak adına 
yaptığımız desteklerden bir kısmı. Muson yağmur-
larından ve güneşten onları koruyacak daha korun-
aklı ve daha düzenli bambu evlerin yapımına 2019 
yılında başlamıştık. Bağışçılarımızın desteği ile bu 
güne kadar 3 etap tamamladık. Bugün ise 4.etap 
evleri tesli ediyoruz. Toplamda 200 bambu evi hak 
sahiplerine teslim etmiş olduk. Evlerin maliyeti 800 
USD Hayır sahiplerinin destek ve katkıları devam 
ettiği sürece, Yardımeli Ekipleri kamplarda çalışma-
larına devam edecek, evlerin inşası sürecektir. Hayırlı 
olsun.”
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Küresel ısınma, aşırı sıcaklar, kuraklık, 
doğa olayları neticesinde tüm canlılar için 
önemli olan su kaynakları maalesef yok 

olmaktadır. İnsanlar kendi yaptıkları yüzünden, 
en fazla zararı da kendileri görerek, adeta bedel 
ödemektedirler.

Dünyanın bir çok yerinde temiz içme 
suyuna ulaşamamak büyük sorun.. İnsanlar 
günün büyük bir bölümünü, kilometrelerce 
uzaklardan bidonlarla su taşıyarak geçirmek-
tedirler. 

Özellikle Afrika bölgesinde temiz suya 
ulaşamayan yerlerde açılan su kuyularının 
değeri, bölgede yaşayan insanlar için tarif 
edilemez bir mutluluk..

Kardeş ülke Pakistan’da devam eden 
diğer projelerimizin yanında, su kuyuları ve 
hayrat çeşmeler de yapılmaya devam ediyor. 
Halkın ortak kullanım alanlarında açılan 
su kuyularının yanına inşa edilen “Hamidi-
ye Çeşmeleri”, tarih ve kültürümüzün güzel 
örneklerini de yansıtmaya devam ediyor. 

Emeği geçen, hayırda bulunan tüm 
bağışçılarımıza şükranlarımızı sunarız. Su gibi 
aziz olasınız

Üzerinde yaşadığımız dünyada 
mevsim değişiklikleri, doğa 
olayları, şiddetli kuraklık, 

olumsuz sağlık şartları, sel, deprem 
vb. gibi nedenlerle temiz su şebeke-
lerinin bozulması bir çok sorunu da 
beraberinde getirmiştir.

Özellikle temiz su kaynaklarına 
ulaşamamanın sonuçları olarak 
salgın ve bulaşıcı hastalıklar, ya 
ölümleri artırmış; ya da insanların 
sağlık problemlerini çoğaltarak 
sakat ve yatalak kalmalarına neden 
olmuştur. 

Dünyada 2,1 milyar insan temiz 
suya ulaşamamaktadır.

Hergün 700 den fazla 5 yaşın 
altındaki çocuk, hijyenik olmayan 
sudan kaynaklı hastalıklar nedeni 
ile yaşamını kaybetmektedir.

Pakistan 
“Hamidiye Çeşmeleri” 
Can Veriyor.. 

Su Kuyusu 
Projesi

Biz su 
medeniyetiyiz. 

Biz hayrat 
medeniyetiyiz. 

Biz suyu 
aziz biliriz. 

Biz susuzlara
 su taşımanın
 tıpkı su gibi

insanı aziz 
kıldığına 
inanırız. 

Afrika, Asya başta olmak üzere, en 
ihtiyaçlı bölgeler, maliyetleri ile birlikte 
hayırseverlere sunulur ve bağışçının 
talebi doğrultusunda yer tespiti yapılır. 
Bağışçının su kuyusuna vermek 
istediği isim veya isimler alınır ve 
bölgedeki ekipler harekete geçirilir. 
Kuyusunun kazılması her aşamasın-
da görüntülenir. Tamamlandığı anda 
hayrat sahibinin isminin yazılı old-
uğu tabela kuyunun başına asılır. 
Bitmiş hali ile görüntülenen su kuy-
usu, bağışçıya teşekkür mektubu ile 
birlikte gönderilir. Derneğin görevlileri 
belirli aralıklarla açılan su kuyularını 
kontrol etmekte, tamirat, bakım ve 
onarımını gerçekleştirmektedir. 

SU
 K

U
YU
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RO
JE

Sİ

NASIL
Su Kuyusu
Açtırabilirim?

Su Kuyusu 
Açılan Bölgeler
• Bangladeş  
• Arakan Kampları
• Uganda 
• Çad 
• Afganistan
• Pakistan 
• Somali 
• Sudan
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Resmî adıyla Uganda Cumhuriyeti, Afrika kıtasının doğu kesiminde 
yer alan ve denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. Ülkenin sınır 
komşularını kuzeyde Güney Sudan, doğuda Kenya, güneyde çoğu sınırı 
Victoria Gölü ile oluşan Tanzanya, güneybatıda Ruanda ve batıda ise 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti oluşturmaktadır. Ülkenin başkenti 
Kampala’dır.

Sevinenler 
"Sevincimiz Oldu!.."

Ülke sahip olduğu 241,038 
km2’lik yüz ölçümü ile Afrika 
kıtasının 31.ci dünyanın ise 80. 

büyük ülkesidir. Nüfusu yaklaşık 43 
milyon civarındadır.

Ülke genelinde tropikal iklim 
hakimdir. Özellikle ülkenin kuzey-
doğu kesimininde ise yarı kurak 
iklim yaşanmaktadır. Bu iklimde 
buharlaşma oranı, yıllık yağış or-
talaması oranından daha fazla bir 
konumdadır. 

Aralık-Şubat ile Haziran-Ağus-
tos dönemlerini kapsayan iki 
kurak dönem yaşanmakta iken, 
günümüzde özellikle kuzey bölgel-
erde yıllar boyunca yağmur yağma-
yan kesimler bulunmakta olup, yağ-
mur sezonunun yaşandığı sadece bir 
dönem görülebilmektedir.

Yardımeli Derneği olarak, Ugan-
da’nın içinde bulunduğu durum 
değerlendirildi ve yapılan fizibilite 
çalışmaları sonunda yerel partner 
kurum aracılığı ile proje ve yardım-
ların ulaştırılmasına karar verildi.

Özellikle temiz suya ulaşma-
da yaşanan problemler ve zorluklar 
göz önünde bulundurularak, kırsalda 
su kuyularının açılmasına başlandı. 
Ülke nüfusunun %35 lik bir kısmı, 
temiz suya ulaşamamakta ve kilo-
metrelerce uzaklardan taşıdıkları su 
bidonları ile ihtiyaçlarını gidermek 
zorundadırlar. Temiz ve sağlıklı içme 
suyuna ulaşamayan insanlar, salgın 
hastalık ve ölümlerle de mücadele 
etmektedirler. En son açıklanan ver-
ilere göre Uganda’da ortalama insan 
ömür 62,5 yıldır.

Yardımeli Derneği olarak, 
Uganda genelinde diğer insani 
yardım faaliyetlerimiz de devam 
etmektedir.  Ramazan Ayı, ve 
Kurban organizasyonları, acil 
yardımlar ve akika-adak kurban-
larının kesilerek ihtiyaç sahi-
plerine ulaştırılması kesintisiz 
devam etmektedir. 

Dünyanın farklı bölgeler-
ine uzanan yardımelleriniz dert 
görmesin.. 

İyi ki varsınız..

Yardımeli Ekipleri, İhtiyaç durumunu 
ve bölge nüfusunu gözeterek önceden be-
lirledikleri yerlerde su kuyuları açmakta ve 
bölge halkının sevincine ortak olmaktadır.

İnsanların yüzünde sevinç, çocukların 
yüzünde gülücük olan tüm hayır sahiplerine 
bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

SU GİBİ AZİZ OLASINIZ.
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Takvim yaprakları 2010 yılının sıcak 
ve kurak yaz aylarını gösteriyordu. 
Kuraklık, açlık ve susuzluk ned-

eniyle bir insanlık dramı yaşanıyordu. 
Somali’de yükselen bu çığlığa, sessiz ve 
ilgisiz kalamazdık..

Devletimiz ve hükümetimizin 
öncülüğünde başlayan seferberlik ve 
yardım çalışmalarını yerinde incelemek 
üzere resmi bir heyetle bölgeye giden 
Dernek Başkanımız Dr.Sadık Danışman, 
insanların perişan ve zor durumlarına 
birebir şahid oldu. “Anneler çocuklarının 
başında ölüm nöbeti tutuyorlar, çocuk-
lar da ölüm sıralarını bekliyorlardı.” Bu 
tablo karşısında yapılabilecek mutlaka 
bir şeyler olmalıydı.

Karar verildi ve 2012 yılında ilk ka-
zma vurularak  100 yataklı “ Yardımeli 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine” 
start verildi. Yer tahsisi hususunda bi-
raz zorlanılsa da, sonunda Somali Sağlık 
Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlar ile 

yapılan protokol kapsamında, şehrin 
çöplerinin atıldığı döküm alanı tahsis 
edildi. Binlerce kamyon ile hafriyat ve 
çöpler alınarak, zemin temizlendi. Proje 
ve mühendislik çalışmalarının tamamı 
Türkiye’de yapılarak inşaata devam 
edildi.

2016 yılında tamamlanan ve has-
ta kabulüne başlayan Yardımeli Somali 
Hastanesi, hem donanım olarak, hem 
hizmet olarak hem de kalite olarak, 
mağdur ve mazlum Somali halkı için 
faaliyetlerine devam etmektedir.

 Hayırlı Olsun
Yıl 2021.. Gelişen şartlar ve ortaya 

çıkan yeni ihtiyaçlar göz önünde bu-
lundurularak, mevcut Yardımeli Has-
tanesinin bahçesine yeni ek hastane 
binalarının ve Sağlık Bilimleri Üniversi-
tesi yerleşkesinin temelleri, Türkiye’den 
delegasyon ve yerelde bulunan resmi 
kurumların temsilcilerinin katılımı ile 
atıldı.

Sağlık kampüsü yerleşkesinin Teali 
Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Genel 
Müdür Bahri Bulut, Yönetim Kurulu Üy-
esi Salim Aydın ile proje mühendis ve 
mimarlar, Somali Federal Cumhuriyeti 
Başbakanı Mohamed Hussein Roble, 
Ülkemizin Somali Büyükelçisi Mehmet 
YILMAZ, Somali Alimler Birliği Başkanı, 
Somali Eğitim Bakanı Abdullahı Abukar 
Hajı, Mogadişu Valisi, Somali Sağlık 
Bakan Yardımcısı, Kızılay Somali del-
egasyonu, THY Somali Koordinatörü, 
Yardımeli Somali Koordinatörü ve 
davetlilerin katılımı İle Somali Partner-
imiz MENHAL Derneği yetkilileri katıldı.

Hastane ek binası ile birlikte, Sağlık Bilimleri Üniversit-
esi binasının da temellerinin atılmış olması, gelecek nesiller 
için en temel yatırımlardan biridir. Burada 
yetişecek öğrenciler Somali’nin ve Afrika’nın 
geleceğine önemli katkılar sunacaktır.

Dernek Başkanı Dr.Sadık Danışman bu 
güzel hizmet için açıklamalarda bulundu:“ 
Allah’a hamdolsun. Somali ne durumda idi, 
şimdi ne durumda.. Devletimiz ve mille-
timizin şefkat ve merhamet elleri mazlum 
ve mağdur coğrafyalarda çok büyük hiz-
metler gerçekleştiriyor. 2010 yılında Soma-
li’nin durumunu gören biri olarak, yapılan 
çalışmaları ve değişimi çok net görebiliyorum.

Özellikle tüm dünyayı etkileyen covid-19 virüsü ile 
mücadele ettiğimiz şu günlerde, sağlık alanın yapılan bu 
hizmet gerçekten çok önemli. Sağlık sisteminin, hastane-
lerin ve sağlık çalışanlarının önemini fazlasıyla anladığımız 
bu pandemi günlerinde, hem yeni hastane hizmet binaları 

hem de Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Somali’nin geleceğine 
yapılan en güzel yatırım olsa gerek. Öğrenciler hem tedri-

sat hem de uygulamayı aynı 
anda yapabilecekleri bir imkan 
sağlanmaktadır. 3 yıl gibi bir süre 
zarfında kademeli olarak hiz-
mete başlaması planlanmaktadır. 
Hayırlı olsun.” Dedi.

Yardımeli Derneği Genel 
Müdürü Bahri BULUT ise “ Soma-
li’deki değişim ve gelişimi görme-
mek imkansız. Yardımeli Derneği 
ile birlikte ülkemizi temsilen diğer 

STK ların çalışmaları kesintisiz devam ediyor hamdolsun. 
Bu yeni yapılacak Hastane ve Sağlık Bilimleri Üniversite-
si, gelecek nesillere en güzel hediye. Başta Büyükelçimize, 
TİKA Koordinatörümüze ve Somali resmi makamlarına, 
partner olarak çalıştığımız Menhal Foundation yetkililer-
ine ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum.” Dedi.

Nereden.. Nereye… Hamdolsun
2016 yılında hizmete başlayan ve Somali halkına şifa dağıtan Yardımeli 
Hastanesi’nin yeni ek binaları ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerleşke-
sinin temelleri, resmi protokol ve özel kurumlarının temsilcilerinin katılımı 
ile Mogadişu’da gerçekleştirildi.

EK YERLEŞKELERİN DETAYLARI
1-EK HASTANE BİNASI

• 2400 m2 oturma alanı
• 9400 m2 toplam kapalı alan
   (4 kat)
• 75 Hasta odası
• 150 yatak kapasitesli
• 13 Poliklinik Odası
• 10 Müşahade yatağı
• 3 Ameliyathane
• Acil Servis
• Görüntüleme Merkezi 
    (MR-BT- Ultrason-X-Ray)
• Bakteriyoloji-Mikrobiyoloji
   Laboratuvarı
• Kan Bankası
• Diyaliz Merkezi

• Eczane
• 20 Erişkin ve Çocuk 
   Yoğun Bakım Yatağı
• Yeni Doğan Birimi
• 2 Doğumhane (Jinekoloji)
• Emzirme Odası
• Aşı Odası
• Karantina odası
• Bekleme Salonları
• İdari Birimler 
• Toplantı Odası
• Konferans Salonu
• Elektrik-Elektronik Birim
• Sıhhi Tesisat Birim
• Depo
• Morg 

2- ÜNİVERSİTE  
   (TIP FAKÜLTESİ-SAĞLIK BİLİMLERİ)

• 4012 m2 Toplam Alan
• Sınıflar-Dersliklik
• Anfi Salonu
• Laboratuvarlar
• İdari Birimler
• Lobi ve Sosyal Donatılar

3- MİSAFİRHANE

• 1416 m2  Toplam Alan
• Tek Kişilik ve İki Kişilik Odalar
• Yemekhane
• Cafe
• Sosyal Donatı Alanları

yardimeli.org.tr yardimeli.org.tr24 25



Yardımeli Derneği Genel Müdürü Bahri 
BULUT, geçen toplantıda alınan kararları heyet 
üyeleri ile paylaştı ve önceki kararlar üzerinde 
müzakereler yapıldı. Kararlar ne kadar uygulanmış 
ve yerine getirilmiş olduğu heyet üyelerince 
değerlendirildi.

İlk günün sonunda, Hastanenin mevcut 
durumu müzakere edildi. İkinci günde, mevcut 
durumda göz önünde bulundurularak, işletm-
eye yönelik, gelecekteki çalışmalar, hastanenin 
yeni ek binalarının inşasının planlanması ve genel 
istişarelerle devam edildi. İki gün toplantı ortamında 
yoğun geçen programda, alınan kararlar kayıt altına 
alındı ve üyeler tarafından imzalandı. 

Yardımeli Derneği Genel Başkanı Dr. Sadık 
DANIŞMAN, heyet üyelerine hediye ve plaket 
takdiminde bulundu. 

İstanbul’da ağırladığımız heyet üyeleri ve 
Yardımeli Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 
yapılan boğaz gezisi ile son buldu. 

Yardımeli Hastanesi 
“Mütevelli Heyet Toplantısı” 
Yapıldı

Yardımeli Derneği tarafından 
Somali’de inşa edilen ve bölge 
halkına hizmet eden, binlerce 

hastaya şifa dağıtan Yardımeli Somali 
Hastanesi, başkent Mogadişu’da faali-
yetlerine devam etmektedir.

Ortak bir protokol ile yerel partner 
kurum Manhal Charıtable Organızatıon ile 
birlikte işletilmesi yapılan hastane, kadın 
doğum ve çocuk hastanesi olarak 
hizmete başlamış olmasına rağmen, 
ilerleyen yıllarda ortaya çıkan ihtiyaç ve 
talebe göre yeni birimler ilave edilerek, 
genel hastane konseptine kavuşmuştur.

Hastane bünyesinde poliklinikler, 
hasta odaları, ameliyathaneler, eczane, acil 
servis, yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, 
misafirhaneler, konferans salonu, eğitim 
salonları, mutfak, yemekhane, kantin, 
cami, laboratuvar bulunmaktadır.

Verilen hizmet kalitesi, uzman 
sağlık ekibi ve yeterli personeli ile tercih 

edilen Yardımeli Somali Hastanesi, yeni 
ek bölümler ile hastanenin büyütülmesi 
düşünülmekte. Aynı zamanda, üniversit-
eye ilk adımın işareti olan eğitim birim-
lerinin yerleşke inşaatı için projeler 
hazırlandı ve temelleri atıldı.

Yardımeli 
Somali Hasta
nesi Mütevelli 

Heyet toplantısı, 
üyelerin tama
mının katılımı 
ile İstanbul’da 

icra edildi.

Mütevelli Heyet toplantısı icra 
edildi

Yardımeli Somali Hastanesinin daha iyi hizmet etmesi, 
geliştirilmesi ve sağlık alanında eğitimlerin verilmesi, or-
taya çıkan ihtiyaçlarla ve yeni hastalıklarla mücadele edil-
mesi amacıyla oluşturulan mütevelli heyeti, belirli zaman-
larda bir araya gelerek istişarelerde bulunmakta ve durum 
değerlendirmesi yapmaktadır.

Belirli zamanlarda Yardımeli Derneği ve Manhal  
Charıtable Organızatıon’ı temsilen belirlenen üyeler, müte-
velli heyetini oluşturma ve değerlendirmeleri yapmaktadır.

Pandemi nedeniyle biraz gecikmeli toplanan Mütevelli 
Heyet, 2020 yılını tüm yönleriyle değerlendirdi ve sonraki 
yıllar için öngörülerde bulunarak, kararlar aldı.

Açılış konuşmasını Yardımeli Derneği Genel Başkanı 
Dr.Sadık Danışman yaptı: Katılımcılara hoş geldiniz diyerek 
konuşmasına başlayan Danışman, Somali’de yürütülen proje 

ve çalışmalarda emeği geçem herkese teşekkür etti. Ayrıca, 
Yardımeli Hastanesinin işletilmesindeki gayret ve çalışma-
larında dolayı da teşekkür etti. Toplantının gündemini ve 
program akışını katılımcılarla paylaşan Dr.Sadık Danışman, 
sağlık ve afiyet temennilerinde bulundu.

Daha sonra Manhal Charıtable Organızatıon Başkanı 
Abdiwahid Hashi Hassan söz alarak katılımcıları 
selamladı. Yardımeli Derneği’ne Somali’de yaptığı insani 
yardım faaliyetleri ve projeleri için Somali halkının teşek-
kürlerini iletti. Ayrıca, ev sahipliğinden dolayı Yardımeli 
Derneği’ne teşekkür etti. Manhal’in Somali’deki faaliyetleri 
ve kurumları ile ilgili bilgiler aktardı ve toplantının hayırlı 
olması için niyazda bulundu.

Yardımeli Hastanesinin Genel Müdürü ve CEO’su 
Ibrahim Mohamed Hassan, 2020 yılı için hastanenin 
mali durumunu, gelir gider tablolarını heyet üyeleri ile 
paylaştı. Hastanenin işletilmesi, personel yapısı ve mevcut 
demirbaşlarındaki son durumu da katılımcılara tablolar ve 
grafiklerle aktardı.
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Gazze’yi unutmamamız 
gerekiyor

Ambargo ve abluka al-
tında tutulan Gazze’de, pan-
demi ile birlikte hayat daha 
da zorlaşmış durumda. Bölg-
eye giriş-çıkışın kısıtlı olduğu, 
temel insani tüketim mad-
delerinin dahi kısıtlı şekilde 
girişine izin verildiği Gazze’yi 
unutturmamamız gerekiyor. 
Ramazan ayında kurulan 
iftar ve sahur sofralarına, 
bir tas yemekle de olsa 
katkı sağlamak, yetimlere 
bayramlık kıyafet ve hedi-
yelerini takdim etmek, fitre 
ve zekatları ulaştırmak için 
Yardımeli Gazze Ofisi yoğun 
bir çalışma içerisindedir.

Arakan kampları zorluğun 
zirvesinde

Arakan kamplarında zor 
geçen yaşam şartaları, en 
son meydana gelen yangın 
ile daha da zorlaştı. Evleri, 
eşyaları, kıyafetleri yanan 
Arakanlılar açıkta kaldılar. 
Yardımeli ekipleri her gün 
500 kişilik sıcak yemek ve 
gıda paketlerini, mağdur 
kamp sakinlerine dağıt-

maya devam ediyor. Gerek 
yangının olduğu kampta, 
gerekse diğer Arakan kam-
plarında, Ramazan ayı bo-
yunca da sıcak yemek, gıda 
paketleri hediyeler ailelere 
ulaştırılacak.

Yemen’de kıtlık ve açlık 
en büyük sorun

İç karışıklık yüzünden 
kargaşa ve çatışmaların de-
vam ettiği Yemen’de, ma-
sum sivil halkın en büyük 
ihtiyacı gıda ve temiz içme 
suyu. Özellikle bebek ve 
çocukların etkilendiği bu 
durumda, ölüm sayılarında 
da artış meydana gelmiştir. 
Ramazan ayı boyunca, 
partner kurum aracılığı ile 
Yardımeli ekipleri sıcak 
yemek ve  gıda paketlerini 
ailelere ulaştıracaktır.

Asya, Afrika, Balkanlar ve 
Ortadoğu’ya Yardımellerimiz 
ulaşacak

Sudan, Somali, Çad, 
Uganda, Etiyopya, Moritan-
ya, Pakistan, Afganistan, 
Irak, Suriye, Lübnan, Cerablus, 
İdlib, Kosova, Arnavutluk, 
Moğolistan ve Bosna’da part-

ner ve temsilciler aracılığı ile 
yardımlar ulaştırılacaktır.

Yardımel i Derneği 
olarak Anadolu’nun her bir 
köşesindeki ihtiyaç sahibind-
en Bangladeş kamplarındaki 
Arakanlı mültecilere, Gazze 
ablukası altındaki kardeşler-
imizden Suriyeli mülteci 
kardeşlerimize, Afrika’dan 
Balkanlara, Orta Asya’dan 
Yemen’e; dünyanın birçok 
ülkesindeki mazlumlar her 
zaman olduğu gibi ramazan-
da da gündemimizde… Hangi 
ihtiyaçları varsa, ne gereki-
yorsa elimizden geldiğince 
ulaştırmaya çalışıyoruz

Bu iyilik hareketine, 
bu insanlık kaygısına, bu 
dua alışverişine, Ramazanın 
oluşturduğu bu kardeşlik 
iklimine hepinizi davet edi-
yoruz.

Başka değil!; biz sadece 
iyiliğe çağırıyoruz… Sevindir-
menin verdiği o muhteşem 
sevince çağırıyoruz… Yetim-
lerin ve mazlumların ka-
bul edilmiş duaları olma-
ya çağırıyoruz. Biz sizleri 
bu ramazanda da eller-
inizi “Yardımeli” eyleyip 
kardeşlerimize uzatmaya 
çağırıyoruz..

Gelen Ramazan’la birlikte, 
Yardımeli ekipleri bulun-
dukları yerlede gayret 
ve çabalarını artırarak, 
faaliyetlerimiz hızlandı 
hamdolsun.

Pandeminin tüm insanlığın 
hayatının hemen her noktasını 
etkilediği, en belirleyici olduğu, 

ekonomik şartlar başta olmak üzere 
sosyal hayatımızı, ilişkilerimizi, aile-

lerimizi ve dolayısıyla ruh halimizi/
psikolojimizi etkilediği ve dünya ile bir-
likte ülkemizi de tekrar büyük bir stres 
altına aldığı günlerde yine Ramazan 
geldi. Müslümanlar için zaten büyük 
bir sosyal sevinç ve heyecan olan, 
mutluluk olan, paylaşma ayı olan, 
umut olan Ramazan, pandemi gün-
lerinde de imdadımıza yetişti! . .

Toplumsal ve bireysel olarak tüm 
insanlığın direncinin düştüğü salgın 
günlerinde Rabbimizin inananlara 
sunduğu büyük bir çare ve umuttur 
Ramazan. Biz Ramazanı böyle okuduk, 

böyle anladık ve hangi kuytu köşede, 
hangi kalabalıkların içinde, hangi 
şehirde ve köyde, hangi coğrafyada, 
hangi kıtada çaresiz hisseden insan 
varsa onlara ulaşmayı hedefledik.

RAMAZAN 
SEVİNCİNE
KATILIR
MI SINIZ?

81 ilimizde ekipler seferberlik
halinde

Bu amaç ve heyecanımızla An-
adolu ve Avrupa’daki bağışçılarımız, 
gönüllülerimiz, temsilcilerimiz, çalışan-
larımız hep beraber ramazan boyunca 
büyük bir aşk ve gayretle çalışmaya 
başladık. 

Anadolu’nun dört bir yanında-
ki temsilcilerimiz, gönüllülerimiz, 
bağışçılarımız ve İstanbul merkez 

çalışanlarımız olarak bu Ramazanda 
da kardeşliğin hakkını vermek için 
elimizden geleni yapıyoruz-yapacağız.

Anadolu’daki temsilcilerimiz ku-
manya kolileriyle, alışveriş kartlarıy-
la, ev eşyalarıyla, adak-akika kur-
ban bağışlarıyla, diğer ayni ve nakdi 
yardımlarla bir fazla ihtiyaç sahibine 
daha ulaşmak için, yetimleri sevin-
dirmek için sahada çalışmalarına 
devam etmektedirler. 

varmı sınız!..
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Yaklaşık 11 yıldır Suriye’de 
devam eden iç savaş nedeniyle 
mağdur olan sivil halka 
desteklerimiz ilk günden 
itibaren sürekli devam 
etmektedir.

Mübarek Ramazan Ayı öncesi ve 
Ramazan ayı içerisinde de yardım 
tırlarımız, sınırın hemen öbür 

tarafında İdlip kırsalında bulunan kamp-
larda yaşam mücadelesi veren kardeşlerim-
ize gıda paketlerimiz ulaştırıldı.

Bu güne kadar Yardımeli Ankara 
Şubemizin koordinasyonunda 38 tır dolusu 
un ve gıda paketleri belirli aralıklarla İdlip 
kırsalında bulunan sivil halka dağıtıldı.

Fırınlara desteğimiz her ay 
devam ediyor.

Savaşın ve çatışmaların devam ettiği 
sıcak bölgelerden, biraz daha güvenli olan 
yerlere gelen sivil halka, düzenli ve düzen-
siz kamplarda-çadırlarda yaşam mücadelesi 
veriyor.

Kampta yaşayanlar için ekmek üretimiz 
yapan fırınlara un desteğimiz her ay düzenli 
bir şekilde devam etmektedir.

Bu zaman kadar belirli aralıklarla 38 
tır un ve gıda paketlerine ilaveten, en son 
un ve  patatesten oluşan 3 tır bölgeye 
ulaştı.

Ankara Şube Başkanımız Dr. Mehmet 
SILAY ve Ankara Şube sorumlusu Nuri 
BAHAR, konvoyla birlikte bölgeye giderek, 
emanetleri bizzat ulaştırmışlardır.

İDLİB
“İFTAR SAHUR 
SOFRALARI"

Savaşın, yıkımın, yakınlarını kaybetmiş olmanın travmasını yaşayan 
kardeşlerimizin çetin şartlarda yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden 
geleni yapmaya çalıştık-çalışıyoruz.

Suriye’de iç savaş başladığından bu yana gözümüz kulağımız hep 
mültecilerde oldu. Gerek ülkemizdeki, gerek sınırlarımızdaki kardeşlerimizin 
yanında olduk. Gıda, yakacak, battaniye, soba vd. ihtiyaç malzemesi 
ulaştırdık. Cerablus’a konutlar inşa ederek yetim ailelerimize teslim ettik.

Savaşların 
hiç kazananı 

olmamıştır 
ki..

Suriye’deki kirli savaşın 
küresel taraflarının ve diğer batılı 
ülkelerin umurlarında bile ol-
madığı, çıkar kavgasına tutuşup 
mülteci durumuna düşmüş 
milyonlarca insanın bu duru-
mundan bile çıkar sağlamaya 
çalışmalarını ibretle seyrettik, 
seyrediyoruz.

Mültecilere sahip çıka-
na birkaç ülkenin başında 
ülkemiz geliyor. Biz de dev-
letimizin mülteci politikasına 

paralel olarak kardeşlerimizle 
Ensar-Muhacir ilişkisi kurmaya 
çalıştık.

İdlipli kardeşlerimize bun-
dan böyle de destek vermeye 
devam edeceğiz. Kamplarda-
ki çocuklara sevinç, annelere 
umut, babalara omuz olmayı 
sürdüreceğiz. 

Her türlü ihtiyaç materyali 
ve gıda yardımı ile idlip’de 
olacağız. 

İdlip’i sık sık ziyaret ettik ve her ziyaretimizde elimiz dolu 
gittik. Ankara temsilciliğimizin hazırladığı tırlar dolusu 

malzemeyi ihtiyaç sahiplerine taşıdık. 

Kamplar birebir ziyaret edilerek, 
ekmek ve patates çuvalları kamp sakin-
lerine dağıtılmıştır.
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Yeterli gıda ve temiz içme su-
yunun kısıtlı olduğu kamplarda 
yaşam şartları zaten çok zordu. 

Bu zorlukların üstüne kampta çıkan 
yangın sonucunda, Arakanlılar daha 
da zor şartlarla karşı karşıya kaldılar.

 İlk günden beri oradayız..

İlk günden itibaren Arakanlı 
kardeşlerimizin yanında olmaya, 
destek ve yardımların ulaştırıl-
masına devam edilmektedir.

Arakan Evim projesi kapsamın-
da yaptığımız yüzlerce bambu evlerin 
yapımı, tuvalet-duşluk ve  mescitlerin 
inşası kesintisiz devam etmektedir.

Arakan Evim Projesi kapsamında 
inşa edilen bambu evlerin 3.etabı da 
tamamlanarak, ailelere teslim edildi.

Kamplarda kalanlara daha önce 
yumurta tavuğu, süt keçisi hediye 
ederek kendi kendilerini geçindirme-
lerini sağladık.

Yangın hayatı daha da zorlaştırdı

  Arakanlıların kaldığı kampta çıkan 
yangın, çadır, branda ve bam-
bu ağacından yapılan evler kül oldu. 
Rüzgarın etkisi ile çabuk yayılan yangın 
sonucu, 10 bin barınak kül olduğu, 60 
bin insanın etkilendiği ifade edilmekte 
olup, destek ve yardım çalışmaları 
Yardımeli ekipleri tarafından hemen 
başlatıldı.

Arakan kamplarındaki yangından 
sonra kamplarda sıcak yemek ve gıda 
paketlerinin dağıtımı yapıldı.

SENENİN HER GÜNÜ 
“ORUÇ HALİ" 

Yangın sonucu zorlaşan şartları biraz 
hafifletmek amacıyla hemen çalışmalar 
başlatıldı. Daha önce belirlenen Ramazan 
ayı bütçesi artırılarak, kamplarda her gün 
sıcak yemek ve gıda paketlerinin dağıtımına 
hız verildi.

Evleri ve eşyaları yanan aileler için bam-
bu evlerin inşası, kıyafet ve sağlık yardım-
larından oluşan proje çalışmaları başlatıldı. 
Yaklaşan muson yağmurları öncesi ailelerin 
başlarını sokabileceği evlerine kavuşabil-
meleri için harekete geçildi.

Ramazan Ayı 
destekleri 

artırıldı

Açlık, susuzluk ve 
zor geçen yaşam 

şartlarının her gün 
devam ettiği, 

Arakan Kampların-
da, insanların oruç 

hali senenin her 
günü devam 

etmekte. 

Bangladeş’in kendi insanını 
geçindirmek, barındırmak, istihdam 
etmekte zorlandığı düşünülürse, 
1 Milyon’dan fazla Arakanlı mülte-
ci’nin hangi şartlar altında oldukları 
net olarak anlaşılacaktır.

Dünyanın gözlerinin neredeyse 
kör kaldığı  Budist zulmü ve Myan-
mar’da yaşanan darbe ve siyasi kriz 
sebebiyle  topraklarına geri dönme 
imkanlarının yakın zamanda müm-
kün olmadığı Arakanlı mülteciler için 
elimizden geleni yapmaya devam 
edeceğiz.

Bağışçılarımızın ilk günden bu 

yana büyük bir duyarlılık göster-
dikleri Arakanlı mağdur ve mazlum-
lar için bambu evler olsun, mescid, 
tuvalet ve sair ortak sosyal alanlar 
olsun, gıda olsun her türlü insani 
yardım materyalleri ve temel ihtiyaç 
ürünleriyle yanlarında olacağız. 

Biz Yardımeli olarak şiar edindik 
ki; Mazlumun uzaklığı zalimin 
yakınlığı yoktur!  Kardeşlik mesafe 
tanımaz. Bir yerde aç yatan insan-
lar varsa ve biz bunu bilerek rahat 
uyuyabiliyorsak, rüyalarımız çalınmış 
demektir!

Biz yeryüzündeki her mazlu-
mu yakınımızda, her mazlumiyeti 
yüreğimizde, her zalimi insanlığın ve 
inancımızın tam karşısında tutarak 
yolumuza devam ediyoruz…

Biz, kalplerin mazlum için hayra 
kestiği, zalim için siteme kestiği bir 
dinin müntesipleri, bir medeniyetin 
çocuklarıyız. 

Biz Yardımeli’yiz!

Biz tüm mazlum ve muhtaçlara 
uzanan Hayır Eli’yiz…

Bangladeş-Arakan Kampları: 
Zalim Myanmar zulmünden kaçar-
ak, Bangladeş’e sığınan Arakanlı 
Müslümanların kamplarda verdikleri 
yaşam mücadelesi her geçen gün 
zorlaşmaktadır. Kamp hayatında 
temiz ve sağlıklı ortamların sağlan-

amaması, temiz suya ulaşamama ve 
hijyen olmayan ortamların neden 
olduğu hastalık ve ölümler kamp 
sakinlerini etkilemektedir. Yardımeli 
Bangladeş ofisi, 365 gün oruç halinin 
devam ettiği, karınlarının hiç tam 
olarak doymadığı Arakan kamp-

larında, gıda paketlerinin dağıtımına, 
mescit, WC ve duşlukların yapımına, 
su kuyularının açımına kesintisiz 
devam etmektedir. Ramazan ayı 
içerisinde de, kumanya paketleri, 
iftarlık sıcak yemekler iftar öncesi 
ailelere ulaştırılmıştır.

ARAKAN KAMPLARINDA RAMAZAN : 

yardimeli.org.tr yardimeli.org.tr32 33



Hasta, yatalak 
ve yaşlılar 
unutulmadı

Rahmet ve bereketiyle gelen Mübarek Ramazan ayında, günler hızla 
geçiyor. Yurt içi ve yurt dışında Yardımeli ekipleri en ücra köşelere 
kadar ulaşmak, birebir selamlaşmak ve emanetleri takdim etmek için 
tüm gayret ve imkanlar ölçüsünde arazideki çalışmalarına devam ediyor.

Kargonun Gitmediği Köye 
“YARDIMELİ" Ulaştı

Pandemi günlerinde, 
kısıtlamalar ve tedbirler 
kapsamında çalışma-

lar kesintisiz devam ediyor. 
Hayır sahiplerinin Bizlere 
emanet ettiği ayni ve nakdi 
bağışlar, birebir evlere kadar 
ulaştırılarak, hak sahiplerine 
teslim ediliyor.

Tam kapanma günler-
inde, Yardımeli ekipleri en 
ücra yerlerde bulunan ihti-
yaç sahiplerine ve sokağa 
çıkamayan insanlara birebir 
ulaşarak, evlerinde ziyaret 
etmekte, hediyelerini verme-
ktedir.

Yardımeli ekipleri, bölge-
lerinde bulunan ihtiyaç sa-
hiplerini ve evlerinden çıka-
mayan hasta, sakat, yatalak 
ve yaşlıları büyük bir titizlikle 
araştırarak ziyaret etmekte 
ve gıda paketlerini, hediye 
kartlarını teslim etmektedir. 
Gidilen mekanda yapılan 
gözlem ve inceleme sonucun-
da, ailenin diğer ihtiyaçlarının 
tespiti de yapılmakta ve ek-
siklerin tamamlanması için 
çalışmalar başlatılmaktadır.

Kargo gitmedi, biz 
oradaydık

Malatya’nın kırsalında 
bir köyde tek başına yaşayan 
ve bir gözü görmeyen yaşlı 
teyzeyi evinde ziyaret ettik.

Kimsesi olmayan teyz-
enin Adana’da yaşayan to-
runu kendisine Ramazan 
için gıda paketi gönder-
mek istemiş. Kargo şirketi 
ile görüştüğünde, teyzenin 
bulunduğu yere teslimatın 
yapılamayacağını öğreniyor. 
Ama biliyor ki, nenesinin bu 
pakete ihtiyacı var. Yardımeli 
Malatya Temsilciliğine ul-
aşarak, durumu izah edi-
yor. Yardımeli ekipleri he-
men harekete geçerek, yaşlı 
teyzemize ulaşıyor. Hem 
torununun selamı ve hedi-
yesini getiriyorlar, hem de 
Derneğimizin Ramazan için 
hazırlanan gıda paketini 
teslim ediyorlar.

Hasta, yatalak ve yaşlılar 
unutulmadı

Anadolu’nun doğusun-
dan batısına, kuzeyinden 
güneyine Yardımeli ekipleri, 

zor günler geçirdiğimiz 
pandemi günlerinde hasta, 
yatalak ve yaşlıları evler-
inde ziyaret ederek, hem 
onlarla sohbet etti, hem ih-
tiyaçlarının tespiti yaptı 
hem de gıda paketlerini ve 
hediyelerini ulaştırdı.

Çalınan her kapının 
ardında ayrı dram, ibret-
lik hikayeler ve acılarla 
karşılaşmamak mümkün 
değil.. Her yeni ulaştığımız 
aile, bizde farklı duygular 
oluşturuyor : Hamd ediyoruz, 
bu zaman kadar ulaşama-
dığımız için mahcup oluyoruz, 
küçük hediyelerle bile mutlu 
olmalarına imreniyoruz, on-
ların sevinciyle biz de mutlu 
oluyoruz..

“..siz burayı  nerden
buldunuz..” 

Samsun kırsalında tek 
başına yaşayan ve sadece  
700 lira engelli maaşı olan 
Hasan Amca’ya Samsun tem-
silciliği ulaştı.

Ekibimizi kapıda gören 
Hasan amca, önce şaşırdı 
ve olayı anlamaya çalıştı. 
Öyle ki, ..” siz burayı nerden 
buldunuz?” diye hayret etti. 
Zira merkezden çok uzak-
ta ve kırsalda bir köy idi. 
Duları ve teşekkürleri tüm 
bağışçılarımıza iletiyoruz.

Emanetler
 yerine kadar

 birebir
ulaştırılıyor
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İç karışıklık ve çatışmalar neticesinde en fazla 
zarar gören yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, zor 
şartlar altında yaşam mücadelesi veriyorlar. 

Masum sivil halk, yeterli gıdaya ve temiz içme 
suyuna ulaşamamakta olup; bunun sonucunda 
meydana gelen salgın hastalık ve ölümlerle 
yüzleşmektedir maalesef.

Genel olarak Müslümanların tarihinde, özel 
olarak milletimizin tarihinde hem coğrafi hem 
kültürel olarak büyük bir yer edinmiştir Yemen. 
Yemen yüreğimize bir başka kazınmıştır. Yem-
en kazanmanın sevinci, kaybetmenin hüznüdür… 
Yemen uluslararası güç mücadelesi veren güçlerin 
vesayet savaş alanı, mezhepçiliğin ve sömürünün 
nesnesi olmuştur.

Bunlarla birlikte;

Yemen; gönül coğrafyamızın en yaralı yerl-
erinden biri..

Yemen; Tarihi milli şuurumuza kazınmış ve 
“gidenlerin gelmemeyi” göze alacağı kadar bizden 
bir memleket.. Yemen “bizim memleket!”

Yemen Afrika kıtasında gıda sıkıntısının en 
çok yaşandığı, buna bağlı olarak da çocuk ölüm-
lerinin en çok yaşandığı ülke… 

Tüm kıtlık, yokluk, kuraklık üzerine son yıllar-
da birde iç savaşa maruz kalan ve acıyı, kederi, 
yokluğu, açlığı, ilaçsızlığı en ağır derecede yaşayan 
bir ülke…

İç çatışmaların yaşandığı ilk günden itibaren 
masum ve mağdur sivil halkın hep yanında 
olmaya çalıştık.

Düzenli olarak gıda paketlerinin dağıtımı, su 
kuyularının açılması, Kurban ve Ramazan ayı 
yardımları, sağlık ve eğitim destekleri, yetimlere 
yapılan yardımlar kesintisiz devam etti. Gıda, ilaç, 
ayni ve nakdi yardımlarla Yemen’in acılarının 
dinmesine katkıda bulunmaya çalıştık.

Ramazan ayı içerisinde de partner kurum 
aracılığı ile 10 bin aileye gıda paketleri ve iftariye-
likler ulaştırılmıştır. 

Ayrıca, 500 yetime bayramlık hediye ve 
bayramlık kıyafetler, harçlıklar bayram 
öncesinde ulaştırılmıştır.

Bizim yüreğimizin bir yanı Yemen için 
atmaktadır. Yemen ümmet coğrafyasının ağır 
travmalarından, ağır hüzünlerinden biridir. 
Kanayan yaralarımızdan biridir. Ve biz bu yarayı 
iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız..

Ağır Yaramız 
YEMEN!

Mübarek Ramazan Ayını, yoksulluk, açlık  ve acılar içerisinde 
geçiren yürek coğrafyalarımızdan biri de Yemen..

Yemen; 

kıtlığın, yokluğun, 

iç savaşın 

diğer adı! 

Yemen’i hiçbir 
zaman unutmadık. 

Unutamazdık…
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Bu yıl da tüm hazırlıklar yapıldı, 
yemekler hazırlandı. Ama işgalci 
terör devleti İsrail, avluda ibadet 

eden insanların üzerine ses bombaları 
ve silahlarla saldırdı.

Mescidi Aksa’yı terk etmeyen 
kardeşlerimize iftar ve sahur ikram-
ları, içme suyu bölgede bulunan part-
ner ekiplerimiz tarafından dağıtımları 
yapıldı. Tamamen savunmasız ve iba-
det eden insanların üzerine bomlarla 
ve silahlı, tam teçhizatlı polisleri ile 
saldıran terör devleti İsrail’i bir kez 
daha kınıyor ve lanetliyoruz.

Önceden hazırlanan iftar yeme-
kleri, saldırı ihtimaline karşı paketler 
haline getirildi ve bahçede bulunan 
cemaate elden dağıtıldı. Cuma günü 
sonrası da, iftar ve sahur ikramları 
aynı şekilde devam edecek.

“İşgalci terör devleti İsrail, bunu 
hep yapıyor. Müslümanlar için kutsal 
olan bir ayda, Ramazan ayında veya 
öncesinde her sene mutlaka saldırıyor, 
zulmediyor. Bunu yaklaşık 2 milyar 
nüfusu olan Müslüman toplumların 
gözünün içine bakarak, adeta mey-
dan okuyarak, itibarsızlaştırmak için 
yapıyor. 2019 yılında da Anadolu 
Ajansının binası ile Yardımeli Gazze 
Ofisinin binalarını yine Ramazan ayı 
öncesi bombalayarak, yerle bir etmiş-
ti. Kınamalarla, protestolarla, diplo-
matik tel’inlerle İsrail vazgeçecek 
değildir. Artık, islam alemi birleşerek, 
dünya kamuoyunu da arkasına alar-
ak gerekli müdahaleler ve yaptırımlar 
uygulanmalıdır. IIT, Arap Birliği, BM 

gibi uluslara arası kurumlar, acilen 
toplanmalı ve bir karar vermelidir 
artık. İsrail’in yaptığı artık bir soykırım 
derecesine gelmiştir. 

Mescidi Aksa bahçesinde ver-
diğimiz iftar, saldırılar nedeniyle 
engellense de, ekiplerimiz iftar yeme-
klerini paketler halinde Mescidi Aksa 
bahçesinde bekleyen kardeşlerimize 
dağıtmışlardır. Orada nöbette olan 
kardeşlerimize desteklerimiz devam 
edecektir. Ribatta olan murabıtlar 
için her gün iftar ve sahur yeme-
kleri hazırlanacak ve kardeşlerimize 
ikram edilecektir. Ayrıca, Yardıme-
li Gazze ofisi de yoğun bir çalışma 
ve gayret içerisinde faaliyetlerine 

devam etmektedir. Gazze’ye yapılan 
saldırı sonucu şehid olan ve yaralanan 
kardeşlerimizle ve aileleri ile yakından 
ilgilenmekte, yardımları ulaştırmak-
tadır. Kardeş Aile Projemiz kapsamın-
da, aileler desteklenmekte, yetimler-
imize eğitim desteği ulaştırılmaktadır. 

Bu dönemde hem Gazze’de, hem 
de Kudüs’te şehid olan ve yaralanan 
kardeşlerimize sahip çıkarak destek 
programına alınmıştır. 

Filistin topraklarında ribatta 
bulunan kardeşlerimize, şehid aile-
lerimize ve yetimlere  Kardeş Aileler 
olur musunuz?"  dedi

KUDÜS İFTARI ÖNCESİ 
“SALDIRILAR" BAŞLADI

GAZZE BOMBALANIYOR
Kardeş ailemiz şehid oldu..

15 yıldır denizden, havadan ve karadan 
abluka altında tutulan Gazze, yokluk 
ve sıkıntılarla mücadele ediyor. Yeterli 

gıda yok, temiz içme suyu yok, sağlık 
gereçleri yok, ilaç ve medikal malze-
meleri yok, yok,yok.. En önemlisi de 
özgürlük yok..

Terör devleti İsrail, Mescidi Aksa 
saldırıları devam ederken, Gazze’de 
masum halkın üzerine de bombalar 
yağdırdı.

Yardımeli Gazze ofisi Müdürü Hani 
El Aga konu ile ilgili şunları aktardı : 
“Gazze şeridinde yaşayan yaklaşık 2 
milyon insan, zorluklar ve sıkıntılarla 
yaşam mücadelesi veriyor. Temel insani 
ihtiyaçların bile temin edilmesi mümkün 
değil. Hastaneler bu pandemi günlerinde 
yeterli ilaç ve medikal malzeme ek-
sikliğinden hastalara müdahale edemi-
yor maalesef. Üstüne üslük birde ansızın 
gelen bombalara karşı sürekli teyakkuz-
da olmamız gerekiyor.En son bombalam-
ada yerleşim yerleri yerle bir oldu, yaralı 

ve şehidlerimiz oldu. Son rakamlara göre 
şehid sayımız 35’e yükseldi, yaralıların 
durumu ise ciddiyetini koruyor.

2008 yılındaki saldırılarda anneleri  
şehid olan ailemiz, Kardeş Aile kapsamına 
alındı ve desteklerimiz kesintisiz devam 
etti. 14 nüfuslu bu ailemizde, çocukların 
hepsi öğrenci olup, eğitimlerine devam 
etmektedir. Aile Reisi Muhammed 
iş oldukça alçı işlerinde çalışıyor. Son 
saldırıda bombalar kardeş ailemizin 
yaşadığı eve isabet etti ve Kardeş ailem-
izden 21 yaşındaki Ahmed ve 10 yaşındaki 
kızımız Refah şehidler kervanına katıldı.

Saldırı sonucu evleri hasar gören, 
yaralanan ve şehid olan aileleri birebir 
ziyaret ederek, kardeş aileleriz arasına 
dahil edip, ihtiyaçları karşılanacak ve 
her ay düzenli desteklerimiz devam 
edecektir. 

Gazze’de ihtiyaçlar çok fazla. Ama 
en önemlisi bizi yalnız bırakmayın, unut-
mayın. Bizlere destek veren ve yanımız-
da olan herkese teşekkür ederiz, Allah 
razı olsun.” Dedi.

Her yıl olduğu 
gibi, bu yıl da 

Ramazan ayının 
son Cuma günü 

Mescidi Aksa 
bahçesinde 

Yardımeli Derneği 
sofraları kurulur 
ve avluda ibadet 
eden, nöbet tutan 
murabıtlara iftar 

ikramları yapılırdı. İşgal ve 
terör devleti 

İsrail, Mübarek 
Ramazan 
günlerinde 

Gazze’yi 
bombalarla 

yerle bir 
ediyor.
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Terör devleti kurulduğu ilk günden 
itibaren (1948), Filistin halkı-
na her türlü zulüm, soykırım ve 

saldırılarını her geçen artırarak de-
vam ettirdi. Yerlerinden, yurtlarından 
sürülen filistililer, başka topraklarda, 
kamplarda yaşam mücadelesi ver-
meye devam ediyorlar. Doğu kudüs’te 
hala insanlar evlerinden zorla çıkarıl-
makta, evleri-toprakları gasp edil-
mekte ve yahudi yerleşimciler yer-
leştirillmektedir.

Bizi yıldıramazlar

2008 yılından itibaren Gazze’de 
faaliyetlerine devam eden Yardımeli 
Gazze Ofisi, bir kez daha israil uçak-
larından atılan bombaların hedefi oldu.

2019 yılında yapılan saldırılarda 
da, atılan bombalarla yerle bir edilen 
Yardımeli Gazze Ofisi, yeni yerinde 
çalışmalarına devam ediyordu.

En son yapılan saldırılarda, sadece 
insani yardım çalışmaları yürüten, 
gazzeli kardeşlerimize zor günlerinde 
destek olan Gazze Ofis Binamız yerle 
bir edilmiştir.

Tamamen insani yardım faali-
yeti yürüten bir ofisin hedef alınması, 
iyiliğe ve merhamete yapılan bir 
saldırıdır.

Bu hain saldırıyı yapan terör dev-
leti israil, dünyanın gözü önünde yaptığı 
terörizmi bir kez daha kanıtlamıştır.

Yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lan-
etliyoruz.

Mübarek ramazan ayı içerisinde 
doğu kudüs ve mescidi aksa etrafın-
da başlayan zulüm ve saldırıları, Gazze 
Şeridine yapılan füze ve bombalarla 
devam ettirmektedir.

En son yapılan saldırılarda 
Gazze’de bulunan kardeş ailemizin 
evine isabet bombalar sonucu, hane 
halkında 21 yaşındaki ahmet ve 10 
yaşındaki kızımız refah şehid olmuştur.

Şunu bir kez daha var gücümüzle 
haykırıyoruz: Gazze ofisimize yapılan 
bu saldırılar bizi yıldıramaz, korku-
tamaz, Gazzeli kardeşlerimizle bir 
olmamızı engelleyemez.

Bu saldırılar bize daha bir gayret,  
mücadele azmi ve direnme gücü ver-
miştir.

Zulme ve işgale seyirci kalan dün-
ya ülke yönetimleri, BM, IIT, Arap Birliği 
ve 1,8 milyar İslam Alemi; “Artık Yeter!” 
Demenin zamanı geldi ve geçti.

Bu zulmü, bu haksızlığı, bu işgal-
leri, bu ambargoyu artık durdurun!

Çözüm ne olmalı:
1- Filistin’in işgal edilen topraklarından 
İsrail derhal çekilmeli ve bu topraklar 
filistinlilere geri verilmeli.
2- Hapishanelerdeki filistinliler serbest 
bırakılmalı.
3- Kudüs her üç dinin kutsali, Kudüs ve 
Mescid-i Aksa, BM veya IIT tarafından 
acilen ortak koruma altına alınmalı.
4- Özgür ve Başkenti Kudüs olan Filistin 
devleti tüm İslam ülkeleri tarafından 
tanınmalı ve Kudüs’te büyükelçilik 
açmalı.
5- İsrail bu yaptıklarına karşılık Lahey 
Adalet Divanı’nda yargılanmalı
6- İslam ülkeleri israil üzerinde siyasi, 
sosyal, ekonomik, asker vb. tüm ilişkil-
erini kesmeli
7- Gazze ambargosu sonlandırılmalı ve 
acilen refah sınır kapısı açılmalı.

Yardimeli Derneği Gazze’de ve 
Kudüs’te Kardeş Aile Programını 
2009’dan beri uygulamaktadır.

Yardimeli Derneği, işgalci siyonist 
israil’in bu son terörist saldırılarında 
şehit olanların ailelerine ve yaralılara 
veren el kardeş aile çağrısı yapmak-
tadır. Yardimeli Derneği olarak Gazze’de 
bulunan ofisimiz ve doğu kudüs’teki 
STK’lar aracılığı ile insani yardim faali-
yetlerini filistinli kardeşlerimize ulaştır-
maktayız.

Geçmişte olduğumuz gibi bugün 
ve yarın da Filistin’in tüm toprakların-
da Filistinli kardeşlerimizin insani 
yardımlarımızla her zaman yanında 
olacağız.

Allah Kudüs’ün Ribatında Filistin-
li kardeşlerimize güç ve kuvvet versin, 
ayaklarını sabit tutsun, islam ümmetine 
bilinç ve şuur versin.

Küfür devam eder; ama zulüm 
devam etmez.

Dr. Sadık DANIŞMAN
YARDIMELİ DERNEĞİ 

GENEL BAŞKANI

Tüm İslam aleminin bayrama hazır-
landığı günlerde, Mescidi Aksa 
bahçesinde ibadet eden insan-

lara saldıran, abluka altında bulu-
nan Gazze’ye bombalar yağdıran İsrail, 
yapılan ateşkes sonrası saldırılarını 
durdurdu.

Bu ateşkes ne kadar sürer, İsrail 
anlaşma şartlarına ne kadar uyar bunu 
hep beraber göreceğiz.Son saldırılarda, 
Gazze Sağlık Bakalığının verilerine göre  
1910 kişi yaralandı, 245 kişi hayatını 
kaybetti.

Kardeş Aile Projesi Umut Oldu

 Yaklaşık 10 yıldır başarı ile uygula-
nan Kardeş Aile Projesi, dünyanın dört 
bir yanında alan el ile veren el arasın-
da kardeşlik bağlarını güçlendiren, bir 
kardeşlik projesi..

Yardımeli Gazze Ofisi tarafından, 
Gazze ve Kudüs’te son saldırılarda 
şehid olanların ve yaralıların aileleri 
ziyaret edilerek, yardım ve destekleri 
ulaştırılmıştır.

Şehid olanların ve yaralıların aileleri 
Kardeş İle Projesi kapsamına alınarak, 
düzenli yardımlar ulaştırılacaktır.

Ayrıca, evleri yıkılan, hasar gören 
ailelerin evlerinin tamir ve tadilatı için 
de bütçe oluşturulmuştur.

Hastanelerde yaralı olan kişilere 
ve ailelerine sağlık ve gıda yardım-
ları ulaştırılmaktadır.

Sizin de bir kardeş aileniz olabilir

Gazze’de zor şartlar altında yaşam 
mücadelesi veren şehid aileleri ve 
yaralılar için yardım ve destekleri 
ulaştırmak üzere, Yardımeli Gazze 
Ofisi çalışmalarına devam etmektedir.

Gazze’den olunacak bir kardeş aile 
ile, onların yalnız olmadıklarını tüm 
dünyaya ilan etmemiz gerekiyor.

YARDIMELİ GAZZE OFİSİ 
YİNE “BOMBALANDI”

“GAZZELİ YETİMLERİN” 
YARALARINI SARMA VAKTİ

İşgalci 
terörist İsrail, 
Mübarek Ramazan 
ayıiçerisinde her 
zaman yaptığı 
gibi, zulüm ve 
saldırılarına 
devam etti.

Kardeş Aile olmak iste-
diğinizi, Yardımeli Derneği 
genel merkezine telefonla, so-
syal medya üzerinden, mail 
yolu ile veya web (yardime-
li.org.tr)  adresi üzerinden 
bildirmeniz yeterli.

İstek talebiniz “Kardeş 
Ai le Proje B i r imine” ul-
aşmasının hemen ardında, 
çağrı merkezindeki ilgili 
arkadaş tarafında iletişim 
bilgileriniz üzerinden size ul-
aşılacak, bilgiler aktarılacak 
ve süreç başlatılacaktır.

Bu süreçte gelen yoğun 
talepler karşılanmış olup, 
Gazze ve Kudüs’te kardeş aile 
olmayı bekleyen mağdur ve 
şehid ailelerin olduğunu bir 
kez daha hatırlatmak isteriz.

Nasıl Kardeş 
Aile Olurum ?

Terör ve işgal devleti israil, zulüm ve saldırılarına 
hiç durmadan devam ediyor.
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Bu fırsat ve arınma ikliminden bizler 
de üzerimize düşeni almışızdır 
inşallah..

Rahmetiyle geldi; tutulan oruçlar, 
yapılan ibadetler, Rahman’a açılan 
eller, gönülden yapılan kavli ve fiili 
dualar, pekiştirdi kardeşliğimizi..

Bereket oldu üzerimize; yardım-
laşma, paylaşma ve dayanışmanın en 
güzel örnekleri, hepimize güç verdi, zor 
günlerde en büyük destek oldu..

Sevinç oldu mağdur ailelere, 
mutluluk oldu annelere, umut oldu 
babalara, gülücük oldu yetimlere..

Zor günlerdi. Sokağa çıkma kısıt-
lamalarının yaşandığı günlerde, 15 
yıldır ambargo ve abluka altında tu-
tulan Gazze geldi aklımıza.. Gazze, bu 
kısıtlamaları her gün yaşıyordu. Üste-
lik yiyecek yok, su yok, elektrik yok, 
temel insani ihtiyaç maddeleri yok, en 
önemlisi de özgürlük yok.. Bunlara ilave 
olarak, Ansızın gelecek olan bombalar 
da hiç sürpriz değil Gazzeliler için. 

Böyle bir hayat işte, Gazze’de 
yaşanan! Bu imtihanlarında yalnız 
mı kalacaklardı, bizler bu imtihandan 
muaf mı tutulmuştuk sizce..? 

Oruçlu iken hissettiğimiz açlık ve 
susuzluk, akşamki iftar sofrasındaki 
çeşit çeşit yemekleri düşündüğümüzde 
biraz olsun hafifliyordu.   

Akşamki iftar sofralarını hayal 
edemeyen, hatta senenin her günü 
yeteli gıdaya ulaşamadığından aç ve 
susuz yaşamlarını sürdüren insanlar 
geldi aklımıza..

Arakan kamplarında, Filistin kam-
plarında, Suriye kamplarında çadır-
larda, toz ve çamur içinde yaşam 
mücadelesi veren mazlumları, savaş 
mağduru muhacirleri, mazlum Yemen 
halkını  unutmamız mümkün müydü ?

Bu imtihanla da ilgili gelecek sor-
ulara hazırlıklı olmamız gerekiyordu..

Şu pandemi günlerinde sağlık ve 
afiyette olduğumuz her anın şükrü için, 
yapılması gerekenleri sürekli gündem-
de tutmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaş-
mak imtihanımızı kolaylaştırır mıydı 
acaba?

Ayların sultanı Ramazanı Şerif, rahmetiyle, bereketiyle, sevinç ve 
mutluluğu ile geldi ve gitti..

44 Bin aileye kumanya 
paketleri ulaştı 

Salgın ve karantina gün-
lerinde, işini kaybeden, geçim 
sıkıntısı çeken ihtiyaç sahibi 
aileler için, Ramazan ayı öncesi 
ve sonrası destek ve yardımlar 
devam etmektedir.

Yurt içi ve yurt dışında 40 
bin aileye kumanya ve gıda 
paketleri bire bir ulaştırıldı.

Ailemizle birlikte olduğu-
muz mutlu ortamlarda, birlikte 
oturduğumuz iftar ve sahur sof-
ralarında; anne ve babasından 
mahrum olan yetimleri hatır-
lamıyorsak, biz bu imtihanda 
başarılı olamadık demektir.

Bu süreçte, Yardımeli Ekipleri 
yurt içi ve yurt dışında mağdur 
ve muhtaç ailelere; fitre, zekat, 
kumanya paketleri ve  iftari-
yelik sıcak yemekler  bire bir 
ulaştırmıştır. 

55 Bin iftar ve iftariyelik 
verildi

Toplu organizasyonların 
yapılamadığı bir çok yerde, iftari-
yelikler ve sıcak yemekler iftar 
öncesi hazırlanarak, ailelere 
ulaştırılmıştır. Yurt dışında 
belli bölgelerde açık alanda 
veya müsait yerlerde küçük 
gruplar halinde iftar sofraları 
da kurulmuştur.

25 Bin Yetim çocuk sevindirildi

Yurt içi ve yurt dışın-
da anne-babasından mahrum 
yetim ve öksüzler bayram öncesi 
bayramlık kıyafetler, oyuncak ve 
hediyelerle sevindirildi.

Yurt içinde ve yurt dışında 
bir çok bölgede, yetimler küçük 
gruplar halinde mağazalara 

getirilerek bizzat kendilerinin 
beğendiği ve seçtiği kıyafetler 
alınarak hediye edilmiştir. Bayram 
harçlıkları, oyuncaklar, eğitim 
materyalleri de temsilcilerimiz 
tarafından yetimlere takdim 
edilmiştir.

81 ilimizde bulunan şube, 
temsilci ve gönüllü ekipler, sokak 
sokak dolaşarak, en ücra köşelere 
kadar hak sahibi mağdur ailel-
ere, yetimlere hediyelerini tak-
dim etmişlerdir. Yetimler için 
hazırlanan hediye paketleri, 
bayramlık kıyafetler ve bay-
ram harçlıklar, bayram öncesi 
kendilerine ulaştırılmıştır.

Yurt dışında Yardımeli ofis, 
temsilci ve partner kurumlar 
aracılığı ile, mülteci kampları-
na, savaş mağdurlarına, muha-
cirlere, muhtaçlara ve yetimlere 
bire bir ulaşılmış ve emanetler 
kendilerine takdim edilmiştir.

Yaşadığımız bu süreçte bizi 
bir arada tutan ve direnme gücü 
veren ulvi değerlerimize sahip 
çıkarak; dünyaya toplumsal 
birlikteliğin, paylaşma, yardım-
laşma ve kardeşliğin en güzel 
örneklerini gösteren tüm hayır 
sahiplerine bir kez daha, sevin-
dirdikleriniz adına şükranlarımızı 
sunuyoruz. Sevindirdiklerinizin 
sevinci ve bayramı sizlere de ul-
aşmıştır, bundan eminiz. 

Gök kubbede hoş bir seda 
bırakanlara ne mutlu..

Ramazan 
Bayramımız 

mübarek 
olsun.

25 Bin yetim bayramlık 
kıyafetler ve hediyelerle 

sevindirildi
55 Bin kumanya ve 

gıda paketleri ailelere
ulaştırıldı

44 Bin iftar-sıcak yemek 
iftariyelik paketler evlere 

dağıtıldı

yardimeli.org.tr yardimeli.org.tr42 43



yardimeli.org.tr yardimeli.org.tr44 45



Her yıl olduğu gibi, Yardımeli Derneği 
bağışçılarından aldığı destekle, dar ge-
lirli ailelere, yetim ailelere ve birden 

fazla öğrencisi olup ta maddi sıkıntı çeken 
ailelere eğitim desteği sunmaktadır.

Eğitim-öğretim döneminin başlaması ile 
birlikte, dar gelirli ailelerin ve yetim aileler-
in eğitim masrafları onların önlerinde duran 
en önemli ve büyük bir sorun olmaktadır. 
Birçok aile eğitim harcamalarını karşılayam-
adığı için çocuklarını okutmamakta, günde-
lik işlerde çalıştırmak zorunda kalmaktadır. 
Özellikle yetim öğrenciler maddi olarak çok 
daha fazla sıkıntı yaşamakta, yaşadıkları bu 
sıkıntılar eğitim hayatlarını ciddi bir şekilde 
etkilemektedir.

İşte tüm bu sebepler nedeniyle Yardımeli 
Derneği önceliği yetimler olmak üzere, dar 
gelirli ailelere maddi eğitim desteklerini, 
kırtasiye ve okul gereçlerini, kıyafet ve 
kışlık botlarını ailelere ve öğrencilere ulaştır-
maya başladı.

Yardımeli Derneği’nin kuruluş amaçlarında biri olan eğitime destek 
ve yetimlerin eğitim hayatlarında kesintisiz desteklenmesi projesi bu 
yıl da hayata geçti hamdolsun.

Ben ne yapabilirim ?

 Bu yıl Derneğimize yapılan 
müracaat beklenilen sayının çok 
üzerinde oldu. İmkanlar ölçüsünde 
ve bağışlarımızın desteği ile 300 
öğrenciye nakit eğitim desteği, 
hesaplara yatırılmaya başlamıştır. 
Hiçbir ayrım yapılmadan, belirle-
nen kriterler çerçevesinde değer-
lendirmeler yapılarak, hak sahibi 
öğrenciler belirlenmiştir. Hayırlı olsun.

Dernek Başkanımız Dr.Sadık 
DANIŞMAN eğitim desteği alma-
ya hak kazanan öğrencilere bu 
güzel haberi SMS yoluyla duyurdu 
ve öğrencilerimize sağlık, başarı ve 
huzur diledi : “Sevgili Genç Kardeşim, 
Eğitim desteği müracaatınız ka-
bul edilmiştir. Sizler ülkemizin 
geleceğinin mimarları olacaksınız. 
Bu yolda hepimizin sorumlulukları 
vardır. Yardımeli Derneği olarak 
sorumluluğumuz, sizleri destekle-
mektir. Sizlerin sorumluluğu başarılı 

olmaktır. Başarı, esenlik ve sağlık 
dileklerimizle.. Yardımeli Ailesi 
Adına  Dr.Sadık Danışman/Genel 
Başkan Bağışçılarımızın desteği ile 
ulaşabildiğimiz yetim öğrenciler ve 
dar gelirli aileler, yapılan destek 
ve katkılardan dolayı mutluluk-
larını ifade ederek, hayır sahip-
lerine şükranlarını ilettiler. Ancak, 
ulaşamadığımız ve maddi imkan-
larımızın yeterli olmadığı daha bir 
çok yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi 
aile bağışçılarımızdan uzanacak katkı 
ve destekleri beklemektedirler.

“Eğitim Desteği"
Yüzleri Güldürdü

Yurt içinde 81 ilimizde bulunan şube, 
temsilci ve gönüllü ekiplerin birebir tespit 
ettikleri yetimlere ve ailelere eğitim destek 
paketleri bizzat temsilcilikler tarafından 
ulaştırılmaktadır. Nakdi eğitim destekleri 
birebir banka hesap numaralarına yatırıl-
maktadır.
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Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulan komisyon 
tarafından koordine edilen “ Eğitim Seminerlerinin”  ilki, 
bağımlılıkla mücadele içerikli oldu.

Sosyal Yaralarımızın 
Çözümüne Yönelik “Eğitim 
Seminerlerimiz" Başladı

Bağımlılık, geniş bir alanı kapsıyor aslında. Özellikle 
günümüzde madde bağımlılığının yanında pandemi 
şartlarının da etkisi ile teknolojik bağımlılık, dijital oyun 

bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı aileleri düşündürmeye 
başlamıştır. Bağımlılığın her türü ve her şeyi zararlıdır, 
kötüdür ve hem kişiye hem de etrafına zarar vermektedir.

Bu toplumsal yaraya işaret etmek, gündeme getirmek 
ve birbirimizi uyarmak, birbirimize destek olmak amacıyla 
başlatılan programlar serisine“ Bağımlılıkla Mücadelede 
Ailenin Rolü” içerikli seminerle stard verildi.

Programın açılışı,  Dernek Başkanımız Dr. Sadık 
Danışman konuşmaları ile başlamıştır. Başkanımızın 
hekim olması hasebiyle konuya olan hakimiyeti ve kapsayıcı 
konuşmaları büyük ilgi gördü. Hekimlik görevi esnasında 
yaşadığı tecrübeler ve katılımcılara öneriler hayatın içinden 
örneklerden oluşuyordu. Bağımlılıkla ilgili böyle bir seminer 

ve eğitim programlarına neden ihtiyaç duyulduğuna dair 
açıklamalarda bulunan Dr.Sadık Danışman, toplumsal bir 
yara olan bu konu üzerinde hepimize düşen görevin altını 
defalarca çizerek, katılımcıları uyardı.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Fatih Kılıçarslan da,  
“Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü” konulu sunum-
larını ve reel hayattan izlenimlerini katılımcılarla pay-
laştı. Bağımlılıkla mücadelede, toplumun üzerine düşen 
sorumluluklar olduğunu ısrarla çizen Kılıçarslan, ailenin, 
arkadaş çevresinin bağımlı bireyler üzerindeki rolünü 
istatistiklerle ve bilimsel verilerle açıkladı. Toplumun her 
bir bireyi olarak uyanık olmamız gerektiği; etrafımıza, 
ailemize, dostlarımıza sahip çıkma hususunda bilgi ve 
bilinç sahibi olmamızın önemi defalarca ifade edildi.

Eğitim programları ve seminerlerin, bağımlılıkla 
mücadele başta olmak üzere, kişisel gelişim ve aile 
mutluluğu konularında devam edeceği katılımcılara 
duyuruldu. Özellikle bağımlılıkla ilgili olarak gençlere 
ulaşabilme adına okullarda bu tür seminerlerin verilmesine 
yönelik alt yapı çalışmalarının da sürdüğü ifade edildi.

Program sonunda Başkanımız Dr. Sadık DANIŞMAN, 
Fatih KILIÇARSLAN’a sunumlarından ve katkılarından 
dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti. 
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Eğitim, geleceğe yapılan en güzel yatırımdır. Özgür düşünebilen, 
sorgulayan, merhametli ve bilgili nesillerin yetişmesi, toplumun 
değişmesine ve gelişmesine en büyük katkılardan bir tanesidir.

Eğitim destekleri devam ediyor

 Yurt içi ve yurt dışında, eğitimine 
devam eden öğrencilerimize ve aileler-
ine maddi desteklerimiz, kırtasiye ve okul 
gereçleri yardımları her yıl olduğu gibi bu yıl 
da devam etmektedir.

 Yurt için de 81 ilimizde gönüllü ve tem-
silcilerimiz vasıtasıyla aileler tespit edilmek-
tedir. İhtiyaç sahibi ailelerin, eğitime devam 
eden çocukları için 1 yıl boyunca devam 
eden düzenli nakdi ödemeler, öğrenciler için 
bir umut olmuştur. Kıyafet, kırtasiye ve okul 
gereçlerinden oluşan ayni yardımlar da 
ailelerin ihtiyaçlarına göre tespit edilmekte 
ve temsilciler aralığı ile ulaştırılmaktadır. 
Aileler, maddi durumları müsait olmadığı 
için, çocuklarının eğitimlerine ara vermek 
zorunda kalmasın düşüncesi ile, ihtiyaç 
sahipleri titizlikle inceleniyor, araştırılıyor 
ve yardımelleri uzatılıyor. 

Yetimler önceliğimiz..

 Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla 
birlikte belki de en fazla ihtiyacı olan yetim 
öğrencilerimiz, listemizin en başında bu-
lunmaktadır. Maddi sıkıntıların verdiği 
problemler ve her istediğini alamamanın 
yanında; anne-baba şefkatinde mahrum 
olan yetimleri sevindirmek, problemler-
ine bir nebze olsun çözüm üretebilmek 
en güzel davranış olsa gerek..

 Yetimlere gerçek anne-baba sevgisini 
verebilmek mümkün değil belki ama; on-
ları anlamak, destek olmak, ihtiyaçlarını 
gidermek, yanlarında olduğumuzu hisset-
tirmek, umut olabilmek mümkün..

 Tespitleri yapılan yetimler, eğitim-öğre-
tim süreleri boyunca maddi destek, 
kırtasiye, kıyafet ve okul gereçleri ile; 
ailelerinin diğer ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Yetim külliyelerimizde 
eğitim devam ediyor. 
 Yurt dışında Bangladeş, Sudan, 
Somali, Irak, Pakistan, Arakan Kam-
plarında, Etiyopya’da bulunan yetim 
öğrenciler, temsilci ve partner kurumlar 
aracılığı ile sürekli kontrol edilmekte ve 
yardımlar ulaştırılmaktadır.

“Yurt içi ve Yurt dışı Eğitim 
Seferberliği” Devam Ediyor

Salgın hastalık, kısıtlamalar, karantina nedeniyle, 
okullarda ve eğitim yerlerinde yüz yüze eğitime 
ara verilmiş, eğitimde aksamalar olmuştur.

Alınan tedbirler ve aşı uygulamaları ile bir-
likte, yeniden bir eğitim seferberliği başlatılmış ve 
hazırlıklar yapılmaktadır. Yüz yüze ve uygulamalı 
eğitimin, öğrenciler üzerindeki olumlu etkisini göz 
ardı etmemiz mümkün değil. 

Pandemi tedbirlerinden taviz verilmeden 
yapılacak olan eğitim-öğretim faaliyetleri sonucunda; 
ortaya çıkacak başarılardan hepimizin kazançlı 
çıkacağı aşikardır.
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Son zamanların en sıkıntılı 
günlerini yaşayan Gazze’den 
misafirlerimiz vardı. Gazze 

İslam Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Nasreddin Elmezaini ve be-
raberindeki heyeti dernek merkez-
inde Dr. Sadık DANIŞMAN ağırladı. 

Gazze’deki son durum, yaşanılan 
sıkıntılar, covid-19 salgın hast-
alığının etkileri, sağlık problemleri, 
İsrail’in zulümleri birebir konuşuldu 

ve istişarelerde bulunuldu.

Özellikle, dünyada yaşanan 
salgın hastalık ve ekonomik 
sıkıntıların kat be katının Gazze’de 
yaşanması ve Gazze’ye yapılan 
destek ve yardımların bu dönemde 
biraz aksaması ve düşmesi; bunun 
sonucu olarak Gazze’de hayatın 
daha da zorlaşması konuşulan 
ana konulardan biri idi.

GAZZE’den 
“MİSAFİRLERİMİZ VARDI” “ZİYARETLER”

Gazze 
İslam Üniversitesi

 Rektörü ve 
beraberindeki heyet, 
Dernek Merkezinde 
Dernek Başkanımız 
Dr. Sadık Danışman 

tarafından kabul edildi 
ve istişarelerde 

bulunuldu.

Yardımeli Derneği’nin Gazze’de 
bulunan ofisi vasıtasıyla yaptığı 
çalışmalar, kardeş aile projesi, yetim 
destek projesi, mikro finans projeleri 
değerlendirildi ve birlikte proje yürüte-
bilmenin yolları değerlendirildi. Özel-
likle Gazze İslam Üniversitesinde eğit-
imine devam eden yetim ve ihtiyaç 
sahibi öğrencilerin, eğitimlerine de-
vam edebilmeleri için gerekli desteğin 
sağlanması hususunda fikir birliğine 
varıldı. 

Ziyaret heyetinde 
bulunan Gazze Destek 
Derneği Türkiye 
sorumlusu da birlikte 
proje ve çalışmalar 
yapma hususunda 
hazır olduklarını ifade 
ettiler.

“ Ziyaret sonunda karşılıklı hediye 
ve plaket takdimi yapıldı. ” 

AK PARTİ STK BAŞKANLIĞI

İNSAN VE MEDENİYET VAKFI

AKDAV VAKFI
İLKE VAKFI

SOMALİ EĞİTİM BAKANI

BİRLİK VAKFI

ARAŞTIRMA-KÜLTÜR VAKFI
NEBEVİ KUR’AN HALKALARI 

SÜLEYMANİYE VAKFI

ASRİAD DERNEĞİ
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Sonunda masum ve küçük bir yüreği 
“dünya kadar kocaman” sevindirmek var.

Kırıkkale Temsilciliğimizin  “bir küçük 
yüreğe bir dünya sevinç” bahşeden bu 
projesini ayakta alkışlıyoruz ve başlattıkları 
“Hayalim Olur musun?” projesine tüm iyilik er-
lerini, tüm gönül erlerini, tüm Yardımelleri’ni 
destek olmaya davet ediyoruz.

Çocukları sevindirmek, çocukları mutlu 
etmek, çocukların hayallerini gerçekleştirmek 
gayet kolay olduğu gibi, onların gözlerindeki 
mutluluğu başka gözlerde görmek zordur!

Tüm insanlığı ve tüm iyilik erlerini, tüm 
Yardımellerini bu “mutluluk projesine”, 
“Hayalim Olur musun?” projesine katılmaya 
davet ediyoruz.

Yokluk, yoksulluk hayallere engel midir 
sizce ?

Minik bir yüreğin hayallerine destek olmak, 
onların hayatına dokunmak, gelecek olmak ne 
güzel bir duygu..

Yardımeli Kırıkkale Temsilciliği’mizin başlattığı 
bir proje var. “HAYALİM OLUR MUSUN?” PROJESİ

Bu proje  ile Kırıkkale temsilciliğimiz çocukların 
hayallerini gerçekleştiriyor. 

Çocuklar hayal kuruyor, büyükler gerçekleştiri-
yor! Proje çerçevesinde Kırıkkale temsilciliğimiz 
bir çok çocuğumuzun hayallerini gerçekleştirdi. 

“BİR KÜÇÜK YÜREĞE BİR DÜNYA SEVİNÇ”

Projenin amacı, çocuklarımızın 
gerçekleştirilmesi mümkün olan hay-
allerini gerçekleştirmek, hayatlarına 
dokunmak, sahip çıkmak. Zaten çocuk-
ların hayali gerçekleştirilebilir şey-
lerden öte bir şey değildir. Bisiklet, be-
bek ve sair oyuncak; en fazla tablet vs. 
oluyor…

Hayallerinin maddi karşılığı ve “ebat-
ları” küçük olsa da, sevinçleri dünyayı 
kaplıyor çocukların! Sonunda bu kadar 

büyük bir sevinç olan bir hayali, imkânı 
olan hangi insan karşılamak istemez ki?

1 metrelik 
oyuncak ayı 
istiyorum..

Karpuz, kiraz, 

elma, muz çok

 seviyorum. Paramız 

yok alamıyoruz..

Ayakkabı 
ve

 eşofmanım 
yok..

Eğer birgün 
bisikletim olursa 

sabahtan akşama 

kadar süreceğim..
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Kış geldi. 
Kış mevsiminin 

soğuk ve dondurucu 
yüzüne hep birlikte 

şahitlik ediyoruz.

KIŞIN 
  KARDEŞLERİMİZ" 
ÜŞÜMESİN!..

Evinde yakacağı olmayan, dışarıda kendisini koruy-
acak kışlık kıyafetleri olmayan, çaresiz insanların 
durumunu hiç düşündük mü.. İçinde bulunduğumuz 

şartlardan  ve  sahip olduğumuz imkanlardan dolayı 
şükrettik mi Rabbimize..

Her mevsim bir ayettir: Kış da öyle…

Kış gelsin, hoş gelsin…

Kış doğaya gelsin. Tabiata, dağa ovaya, tarlaya 
bahçeye gelsin: Umut olsun, bereket olsun, bembeyaz 
huzur olsun.

Sokaklara parklara gelsin: Kartopu olsun, kardan adam 
olsun, kayak olsun, çocuklara neşe olsun, sevinç olsun..

Hanelere, kimsesizlerin bedenlerine, çocukların ellerine 
ayaklarına, yüreklerine, gelmesin kış. Kardeşliğe kış gelmesin!

Kardeşlik ayaza kesmesin! Kardeşlik kışa, kara, soğuğa 
durmasın!

İnsanlık buz kesmesin!

Sıcacık bir haneden, sıcacık bir bedenden, sıcacık 
bir kardeş elinden yetim kalmasın kimse..

Uzatalım ellerimizi ve ısıtalım kardeşlerimizi… ısıtalım 
kardeşliği. 

Kışın kardeşlerimiz üşümesin.

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

BİZ HAZIRIZ: SICAK BİR HANEDEN, AKMAYAN BİR ÇATIDAN, SU ALMAYAN BİR 
ÇİFT AYAKKABIDAN YETİM OLANLARIN YANINDA OLACAĞIZ. 

Pandemi ve ekonomik daralma bu yıl çok daha zor geçti. İşini kaybeden, 
çalışamayan, geçim sıkıntısı çeken aileler, kış mevsiminin ekstra mas-
raflarını karşılamakta zorluk çekmektedirler.

Anadolu’nun dört yanındaki temsilciliklerimiz aracılığıyla sokak sokak, kapı 
kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi kömür, battaniye, soba, bot, 
mont ulaştıracağız. 

Ben ne yapabilirim..

81 ilimizde Yardımeli Temsilcileri 
evlere tek tek giderek, aileleri ziyaret 
etmekte ve ihtiyaç tespitlerini yapar-
ak yardımcı olmaktadır. Ailelerin 
yaşadıkları ortamlar ve şartlar birebir 
gözlenmekte ve durum tespitleri yapıl-
maktadır. Bazı ailelere kömür yardımı 
için gidildiğinde, kömürü yakacak 
sobasının olmadığı görülmüş, mah-
cubiyet, üzüntü ve mutluluğun bir 
arada yaşandığı duygulara şahit 
olunmuştur.

Sizi kardeşliğin sıcaklığına 
çağırıyoruz..

O halde var mısınız, bugün 
sokağımızda, mahallemizde ihtiyaç 
sahibi bir ailenin kapısını çalmaya, 
onlarla oturup sohbet etmeye, yapa-
bildiğiniz kadarı ile yardımcı olmaya… 
Daha sonrasında zaten, bu imkanı 
ve fırsatı bahşeden Allah’a hamd 
etmenin yollarını arayacaksınız.

Evet; Kardeşlerimiz üşümesin
Kardeşlik kar altında kalmasın
İnsanlık donmasın!
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Son 7 yıldır 
kesintisiz sürdürülen 
“ Kışın Kardeşlerimiz 

Üşümesin” projesi 
bu yıl da tüm hızıyla 

devam ediyor.

KIŞIN SOĞUĞU MU 
BİZİM KARDEŞLİĞİMİZ Mİ 
AKILDA KALAN?

“Kışın Kardeşlerimiz Üşümesin” dedik ve Anadolu’nun dört 
bir yanına dağıldık. İzmir’den Hatay’a, Kütahya’dan Malatya’ya, 
Bartın’dan Mersin’e, İstanbul’dan Şırnak,a Samsun’dan 

Şanlıurfa’ya.. Ankara’ya, Bursa’ya ve diğer illere… Ülkemizin 
hemen her yerine, nerede üşüyen varsa, nerede botsuz, montsuz, 
battaniyesiz kardeşimiz varsa, nerede dumanı tütmeyen baca 
varsa, nerede mahzun bir yürek sahibi varsa orada olmak 
için yola çıktık. 

Bir çocuğun üşüyen bedenini ısıt-
mak; odalarına kışın tüm ağırlığının ve 
soğukluğunun sindiği hanelere umut ol-
mak, sevindirmek, bacasını tüttürmek... 
Her nimetin şükrü kendi cinsindendir 
düsturunca çoluk çocuğumuzla sıcak bir 
yuvada yaşıyor olmamızın şükrü böyle 
olmalı..

Bir yerde üşüyen bir beden, çıplak 
ayaklar, soğuk haneler var ve biz buna 
duyarsız kalıyorsak yüreğimiz kardeş 
sıcaklığını kaybetmiş, Allah’ın emret-
tiği bağlar koparılmış, insanlığımız buz 
kesmiş demektir.

 İnsanlığın, kardeşliğin ve 
yüreklerin buz tutmasına razı olmayan; 
kardeşliğin gücüne inanan, iyiliğin 
iyileştirici gücünü fark eden, ellerini 

“Yardımeli” olarak kullandığında ken-
disine Allah’ın yardımının her yerde 
yetişeceğinin bilincindeki kardeşler-
imizle, bağışçılarımızla, gönüllülerimi-
zle birlikte şehir şehir, köy köy, sokak 
sokak gönül gönül dolaşıyoruz.

Bu yıl kışın soğuğu, ayazı mı akıl-
larda kalsın, yoksa kardeşliğimizle ısınan 
mutlu yüzler mi hafızamızda kalsın..

Karar sizin.
KARDEŞLİK KARA, KIŞA, AYAZA YENİK 
DÜŞMESİN 
Haydi! Uzatın Yardımellerinizi; 
KIŞIN KARDEŞLERİMİZ ÜŞÜMESİN

Yardımeli Ekipleri arazide

Şubemiz, Temsilcilerim-
iz, Gönüllülerimiz, “Kardeşlerimiz 
Üşümesin” diye” diye, “Kardeş-
lik buz tutmasın” diye, hanelerde 
ve bedenlerde ve dahi yüreklerde 
kardeşliğin sıcaklığı hâkim olsun 
diye yürekleri ellerinde koşturuyor-
lar. Sesimizi duyan, gayretimizi ve 
derdimizi hisseden bağışçılarımızın 
bağışları sayesinde üşüyen kardeşler-
imize bot, mont, odun, kömür, odun, 

soba, battaniye götürmeye devam 
ediyorlar. Odun, kömür, soba gibi 
yakacak malzemeleri, birebir evlere 
kadar ulaştırılmakta ve kurulumları 
da yapılmaktadır. Yaşanılan yerin 
konumu, şartları ve ihtiyaçları da 
gözlemlenmektedir.

İlkokul, ortaokul ve lise 
çağındaki yavrularımıza da kışlık 
bot ve montlar bedenlerine göre 
teslim edilmektedir.
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Yüzlerde hüzün, gözlerde yaş..

Yollarda gelirken gördüğümüz manzara zaten bizi 
oldukça etkilemişti. Ne zaman ki Bozkurt ilçesine geldik, 
tüm tasavvurumuz değişti. Zira sel ilçenin bir ucundan 
girmiş, diğer ucundan çıkmış. Ve geçtiği her yeri tar 
umar etmiş, yıkmış, dağıtmış.. Bu kadar  mı olur Allahım.. 
İnsanlar o günü anlatırken bile konuşamıyorlar hala.. 
Acılar o kadar taze, hüznün ve özlemin izleri yüzlerinde, 
göz yaşları hiç kurumuyor. Ama hayat devam ediyor 
ve mücadele ediyorlar. Yoklukla, mağduriyetle, özlemle, 
hatıralarla..

Evler yıkılmış, eşyalar kullanılamaz halde, 
sevdikleri, akrabaları hayatlarını kaybetmiş, güçlükle 
ayakta durmaya çalışan teyzeler amcalar.. Birçoğu 
yakınlarının, evlatlarının cesetlerini dahi bulamamışlar. 
Söyleyecek söz bulamadık, ne söylenebilir ki.. Sabırlar 
niyaz ettik, Allah’a emanet ettik..

Ve açtık ellerimizi Rabbimize: Allahım sen affedici-
sin, affetmeyi seversin. Bizleri Affeyle Allahım. Yoksa 
yaptığımız amellerin, ibadetlerin bizi kurtarması zor.

Felaketin İzleri Hâlâ Belirgin, 
Acılar Hâlâ Taze...

Bartın ve Kastamonu’da selden etkilenen yerlerde 
mağdur olan kardeşlerimize ulaşmak için ilk günden 
itibaren Bartın ve Kastamonu Temsilcilerimiz bölgeye 

hareket etmişlerdi. Zor şartlarda, ulaşım imkanının kısıtlı 
olduğu yerlere imkanlar ölçüsünde ulaşan ekiplerimiz, acil 
ihtiyaç maddelerini (gıda, kazma, kürek, piknik tüpü, el 
feneri, kafa lambası, battaniye, içme suyu vb) bölgeye 
ulaştırmaya çalıştılar. Bartın Temsilcimiz Özcan Yüzlü,  
bizzat koordine ettiği çalışmalarla ilgili şunları 
söyledi : “O günkü durum gerçekten çok kötü idi. 
Yıllarca bu mevsimde bu kadar yağmurun yağdığı-
na kimse şahid olmamıştır. Her şey bir anda oldu 
ve insanlar sadece canları kurtarma telaşına 
düştüler, başak bir şey düşünecek vakitleri yoktu. 
Bizler hemen felaket bölgelerine ulaşmaya çalıştık. 
Ama yollar göçmüş, köprüler yıkılmış ve haber-
leşme imkanı çok kısıtlı bir şekilde yollara düştük. 
Bazen heyelan ve göçüklerden dolayı kapalı yol-
lardan geri döndük, başka güzergahlar denedik. 
Yiyecek ve gıdan ziyade insanlar bizlerden kazam, 
kürek, el feneri, çizme, kafa lambası, piknik tüpü 

gibi şeyler istediler. Bunları tedarik etmek te zordu, 
zira her taraf etkilenmiş ve esnaf, mağaza, dükkan 
kimse ticaretine bakmıyordu. Çevre yerlerden bula-
bildiğimiz malzemeleri hemen temin ederek insan-
lara ulaştırmaya çalıştık. Allah bu tür felaketlerden 
muhafaza eylesin.”

Bölgeden alınan bilgiler ve raporlar çerçevesinde, 
Genel Merkezden hazırlanan yardım malzemeleri Bartın 
ve Kastamonu’ya gönderildi.  

Ağustos ayında bölgede yaşanan sel felaketinden sonra yaralar sarıl-
maya başlanmış olsa da; acılar hâlâ taze, yakınlarını kaybedenlerin 
gözleri hâlâ yaşlı, felaketin büyüklüğünü gösteren izler sokaklarda ve 
binalarda hâlâ çok belirgin bir şeklinde sizi karşılıyor.

İstanbul heyetimiz bölgeye ulaştı 

 Genel Başkan Yardımcımız Nuri Çalışkan 
başkanlığında bir heyet, İstanbul’dan yola çıkar-
ak sel bölgesini ziyaret etti, istişarelerde bulun-
du ve sel mağduru kardeşlerimize yanlarında 
götürdükleri hediyeleri ve alış veriş kartlarını 
teslim ettiler. İki günlük yoğunlaştırılmış pro-
gramda selden en çok etkilenen Bartın’da 
Kumluca ve Zafer köyünde okullar ziyaret edildi. 
Okul müdürlerine mağdur aileler ve öğrenciler 
için getirilen kıyafet, battaniye, kırtasiye mal-
zemeleri, okul gereçleri, spor ayakkabıları ve 
alış veriş kartları teslim edildi. Okul müdürleri 
ile yapılan sohbet esnasında felaketin boyut-
ları ve mağduriyetlerin büyüklüğü tek konuşu-
lan konu idi. Kumluca bölgesinde bazı aileler 
de ziyaret edilerek, alış veriş kartları takdim 
edildi.

 Programın 2.günü Kastamonu’ya hareket 
edildi. Kastamonu temsilcimizin ekibimizi 
karşılamış ile birlikte, hemen selden en çok et-
kilenen Bozkurt ilçesine hareket edildi. Dağlar 
arasındaki yollardan ilerlerken, çöken ve kayan 
yollar, yıkılan körüler yine bizleri karşıladı. 
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Fidanlarımız hazırlandı 
Orman yangınları sonucu yok olan 

ağaçların yerine, yeniden ormanların oluşturul-
ması için 1  Kurban 1 Fidan Proje s i 
kapsamında hazırlanan fidanlar, yangın 
bölgelerine aktarıldı.

Dernek Başkanımız Dr.Sadık Danışman 
şu açıklamayı yaptı: “ Orman yangınlarının 
eş zamanlı olarak, aynı anda başlaması ve 
şiddetini artırması gerçekten düşündürücü ve 
üzücü bir durum. Ormanlar bizim ve gelecek 
nesillerimiz için  nefes alabilecek ciğerlerimiz, 
iklimi düzenleyen, yağışları çeken, doğal hayatı 
düzenleyen en güçlü partnerimiz aslında.. Ama 
nedense kendi ellerimizle bizler doğaya gereksiz 
müdahale ve saldırılarla zarar vermekteyiz. Tabi 
ki en fazla zararı da yine kendimiz çekiyoruz. 

1 Kurban 1 Fidan projesi kapsamında 
dikilecek fidanlarımızdan 20.000 adet fidanı, 
yangın bölgelerine aktarmış bulunmaktayız. 
Bağışçılarımıza başta ilan ettiğimiz üzere, 
fidanların bir kısmının da Afrika’da dikilmesi 
planlanmıştır.

20.000 adet fidan özellikle Antalya 
bölgesinde yanan ormanlık alanlara dikil-
mek üzere planlama yapıldı. Özellikle resmi 
makamlarla koordineli ve işbirliği içerisinde 
yapılacak olan fidan dikimleri için hazırlıklara 
başlanıldı. Ormanlarımızı eski haline getirmek 
ve meydana gelen maddi-manevi zararın 
elbirliği ile üstesinden gelmek hepimizin 
görevi.” dedi.

26 ilimizde 98 ayrı bölgede eş zamanlı başlayan orman 
yangınları, yerleşim yerlerine kadar yayılarak; evlere, 
ahırlara ve tarım arazilerine büyük zararlar vermeye 

devam ediyor.

Küresel ısınma, aşırı sıcaklar, ihmaller ve maalesef 
kasıtlı sabotajlar sonucunda başlayan orman yangınları 
hepimizi derinden üzmüştür. Kırsal yerlerde bulunan 
yerleşim yerlerindeki vatandaşlar da kendi imkanları ile 
yangınla mücadele temek zorunda kalsalar da, yangının 
hızı ve şiddeti karşısında yetersiz kaldılar. Evleri, ahırları, 
canlı hayvanları ve tarım arazilerindeki hasar ve kayıplar 
her geçen gün artmakta maalesef.

Yaz mevsiminde 
yaşanan aşırı 
sıcakların  etkisi 
ile başlayan 
orman yangınları 
hepimizin ciğerini 
yakmaktadır.

“FİDANLAR” 
YANGIN BÖLGELERİ 
İÇİN HAZIR
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15 Temmuz hain 
darbe girişiminden 

5 yıl geçti. 
O gece milletimizin 

kararlı duruşu, destansı 
direnişi, iradesine 

sahip çıkma arzusu
 hiç unutulmamalı ve 

unutturulmamalı.

ŞEHİTLER
 İÇİN 251’ER

O gece başka bir geceydi.. Kendi insanına, kendi milletine 
hem de silahsız ve savunmasız olan- ağır silahlarla, 
tanklarla, uçaklarla saldıran hainler, nasıl bir ihanetin 

içerisinde idilerse, gözleri dönmüşçesine sivil halkı, emniyet 
güçlerini, kendi silah arkadaşlarını hedef seçmişlerdi.

Ama hiç hesap etmedikleri bir şey vardı : Milletimiz

Çoluk-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek, o gece iradelerine 
sahip çıkmak, hainlere dersini vermek için gözünü kırpmadan 
sokaklara çıktı. Tankların önüne yatan, uçakların görüş 
mesafesini daraltmak için tarlasındaki ürünlerini ateşe 
veren, günlerce, aylarca meydanlarda ve kritik yerlerde 
nöbet tutan milletimizin bu destansı direnişi ile bir kahramanlık 
hikayesi daha yazmıştı. 

O gece hiç düşünmeden sokaklara çıkan ve hayatını 
kaybeden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi 
de minnetle anıyoruz.

  FİDAN
Fidanlar şehitler için

15 Temmuz gecesi iradelerine sahip çıkmak için 
yollara düşen ve hainlerin kurşunlarına, tanklarına 
ve uçaklarından atılan bombalarına karşı direnişini 
sürdüren ve hayatlarını kaybeden şehitler için yurt 
dışında Sudan ve Somali, yurt içinde Malatya ve Kırık-
kale’de 251’er fidan dikimi yapılarak; şehitler hatıra 
ormanı oluşturuldu.

Sudan’da Omdurman bölgesinde, 251 fidan 
Yardımeli tarafından açılan  su kuyusunun etrafına 
dikimler yapıldı, köy halkına fidanlar dağıtıldı.

Kırıkkale’de, Yardımeli Kırıkkale Temsilciliği 
tarafından, Kırıkkale Belediyesi ile ortaklaşa yapılan 
çalışmada, 251 fidan belediyenin tahsis ettiği yere dik-
ildi.

Malatya’da, Yardımeli Malatya Temsilciliği 
tarafında Battalgazi Belediyesi ile birlikte tahsis edilen 
yerlere 251 fidan dikilerek, şehitler için dualar edildi.

Allah’ım hainlere fırsat verme, birlik-beraberlik ve 
kardeşlik etrafında bizleri uyanık eyle Allah’ım..
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“Geleceğe Nefes” projesi kapsamında, orman yangınları sonucu yok olan 
ağaçların yerine dikimi planlanan 20 bin fidanın ilk etabı Muğla’da İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde mağdurlara ulaştı ve 

toprakla buluştu.

“FİDANLAR” NESİLLERE 
ARMAĞAN OLSUN...

İstanbul’da Dernek Başkanımız Dr.Sadık Danışman 
ve Başkan Yardımcımız Ali Osman Emrehan’ın 
da iştirak ettiği programda, Muğla İl Tarım ve 

Orman Müdürlüğü nezaretinde 7500 adet zeytin ve 
1000 adet incir fidanı yangında mağdur olan bölge 
halkına dağıtıldı.

Özellikle yangında en fazla etkilenen Kavaklıdere 
bölgesindeki üretici ve çiftçi bölge halkına fidanlar 
bire bir teslim edildi.

Önceden belirlenen hak sahiplerinin de 
hazır bulunduğu “Geleceğe nefes projesi kap-
samında fidanlar toprakla buluşuyor” programı 
ve fidanların teslimi, Kavaklıdere Belediyesi 
önünde yapıldı.

Fidanların teslim programına Muğla Vali Yardım-
cısı Ayhan Yazgan, İlçe Kaymakamı Oray Güven, 
Belediye Başkan Vekili Halil İbrahim Doğramacı, 
İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Siyasi 
Parti Temsilcileri, Türk Kızılayı Muğla İl Başkanı, 
Ziraat Odası Başkanı, Bürokratlar ve ilçe halkı 
katıldı.

Devlet-millet dayanışmasının en güzel 
örneği verildi

Törende yapılan konuşmalarda özellikle 
böyle bir desteğe katkı sağlayan, emeği geçen ve 
hazırlayanlara teşekkür edildi. Zira yüz yılda bir 
olan böyle bir yangın afeti karşısında yaşanan 
çaresizlik kadar; birlikte yapılan mücadele, 
dayanışma ve yardımlaşma da hafızalardan 
kolay kolay silinmeyecektir. Devlet koordinesinde 
milletin her kesiminden, her bir bireyinden, sivil 
toplum kurum ve kuruluşlarından gelen destek 
ve yardımlar millet olarak en güçlü yanımızı bir 
kez daha ortaya çıkarmıştır.

Kavaklıdere bölgesi yangınlardan en çok 
etkilenen yerler arasındadır. İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından belirlenen üretici ve 
çiftçi mağdur ailelere zeytin fidanları ve incir 
fidanları teslim edildi. 

Özellikle zeytin ve incir ağaçlarının tercih 
edilme sebebini Dr.Sadık Danışman şöyle ifade 
ettiler: “ Bizler gerek 1 kurban 1 fidan projesini 
hazırlarken, gerekse geleceğe nefes projesi kap-
samında planlamamızı yaparken, dikilecek 
fidanlardan azami derecede istifade edilsin 
istedik. Ağacın her türü mutlaka faydalı ve 
yararlıdır doğaya şüphesiz. Ama meyve ve ürün 
veren ağaçlar, ailelere de ekonomik katkı 
sağlamaktadırlar. Zeytin ağacı yüzlerce yıl 
ürün verebilmekte ve nesilden nesile aktarıla-
bilmektedir. Bu fidanların sonuçlarını belki 
bizler göremeyeceğiz, ama gelecek nesiller bu 
ağaçların faydalarına ve doğaya sağladıkları 
katkılarına şahid olacaklardır. 

Bugün İl Müdürümüzün ihtiyaca 
binaen talebi ile birlikte 3000 adet 
kestane fidanını da alıp, İl Tarım 
Müdürlüğümüze teslimini yapacağız. Bu 
vesile ile en başta bu fidanların alın-
masına katkı sağlayan bağışçılarımıza, 
bu proje kapsamında yoğun gayret 
gösteren Avrupa Koordinatörlüğümüze, 
Tarım ve Orman Bakanlığımıza, İl Tarım 
ve Orman Müdürlüğünün tüm ekibine 
şükranlarımızı sunarız.” Dedi.
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De ki: “O sizi inşa edendir; size işitme duyusu, gözler ve (akleden) kalpler 
bahşedendir: Ne kadar da azınız şükrediyor!”

Hayata Dokunan
“Bir Proje Daha”

Rabbimizin vermiş olduğu sayısız 
nimetlere ne kadar şükrediyoruz 
hiç düşündünüz mü?Bir nefes 

alıp verebilmenin karşılığı nedir sizce?

Sağlığımızın, organlarımızın 
huzurun karşılığı var mıdır?

Allahım şükürden aciziz, Rahme-
tine, merhametine sığındık Allahım..

Dünya hayatı hızla geçiyor. Onu 
durdurmaya, 1 saniye geri alma-
ya imkanımız yok. Bu koşturmaca 
içerisinde hayatın zorlukları ve 
problemleri de bizleri bekliyor. Bu 

zorluklarla mücadele etmek, diren-
mek tek başına zor geliyor insana.. 
Sığınacak bir dal, uzanacak bir el, 
dertleşecek bir dost arıyor insan..

İşte hayatın içinden, hayatlara 
dokunan bir proje..

Yatağa bağımlı, fiziksel ve zi-
hinsel engelli, yaşlı hastalar için, 
yatağında temizliğinin yapılması, 
banyo imkanının sunulmasına yönelik 
hazırlanan “hasta yıkama banyo seti” 
ailelere teslim edilmeye başlandı.

Türkiye’de nüfusun yaklaşık %8’i 
engelli bireylerden oluşmakta. Bu hast-
aların bakımı, temizliği zor olmakta ve 
tedavileri uzun süreler gerektirmekte-
dir. Bu durumdaki hastaların yakın-
ları, bakımı ile ilgilenenleri bu ağır 
yükün altında zorlanmakta, ama hiç 
yüksünmeden gereğini yapmaktalar. 
Bu durumdaki hastalara ve yakınları-
na yapılabilecek en güzel destek, moral 
ve motivasyon noktasında onları yal-
nız bırakmamak, yardımcı olmak 
gelmektedir.

Tasvir Teyze 3 yıldır yatağa 
bğımlı yaşamakta. Sol tarafı felç-
li hareket edememekte, ihtiyaçlarını 
karşılayamamakta. Çocukları ve gelini 
her an başında ve her türlü bakımını en 
güzel şekilde yapıyorlar. En büyük so-
runlarından biri de temizlik ve banyo 
sıkıntısı idi. İnşaallah teslim edilen 
banyo seti ile bir nebze yardımcı 
olabilmekti amacımız.

Mehmet Amca, alzaymır hastası 
ve daha sonra bağırsakları dışarı alın-
mak zorunda kalınmış, yatağa bağımlı 
şekilde yaşıyor. Tek kızı ve hanımı tüm 
bakımlarını ve temizliğini en güzel 
şekilde yapıyorlar.

Tüm has talar ımız ı hayır l ı 
ş i falar niyaz ediyor, yakınlarına 
sabır, güç-kuvvet ve moral vermesini 
Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Hasta yakınlarının dualarını ve 
teşekkürlerini de değerli bağışçılarımıza 
iletiyoruz. 

iyi ki varsınız..

Türkiye’de nüfusun yaklaşık %8’i 
engelli bireylerden oluşmakta. 
Bu hastaların bakımı, temizliği 

zor olmakta ve tedavileri uzun süreler 
gerektirmektedir. Bu durumdaki hasta-
ların yakınları, bakımı ile ilgilenenleri 
bu ağır yükün altında zorlanmakta, 
ama hiç yüksünmeden gereğini yap-
maktalar. Bu durumdaki hastalara 
ve yakınlarına yapılabilecek en güzel 
destek, moral ve motivasyon noktasın-
da onları yalnız bırakmamak, yardımcı 
olmak gelmektedir.

Hazırlanan ve ailelere hediye dilen 
“hasta banyo seti” ile yatağa bağım-
lı, yaşlı ve engelli hastalar, bulunduk-
ları yerde, hiç taşıma ve oynatma ile 
uğraşmadan, temizliklerinin yapılması-
na imkan sağlamaktadır.

Projenin Amacı

Hasta, yaşlı, engelli ve yatağa 
bağımlı kişiler için çok daha önemli olan 

hijyen ve temizlik hususunda, yatağa 
bağımlı hastaların ve onların bakımını 
yapan yakınlarının bir yükünü hafiflet-
mek, kolaylaştırmak ve yardımcı 
olmaktır.

Kurulumu ve kullanımı

Kurulumu ve kullanımı çok pra-
tik olan hasta banyo seti anti bakteri-
yel bir özelliğe sahiptir. Kurulumu ve 
kullanımı ile ilgili görseller, videolu 
anlatım teslimat esnasında ailelere 
teslim edilmekte ve gerekli bilgiler ver-
ilmektedir. Ayrıca, www.yardimeli.org.tr 
adresinde de kullanıma ilişkin video 
kaydı mevcuttur.

Nasıl katkı sağlarım ?

Yardımeli Derneği tespit ettiği ve 
müracaatta bulunan hasta yakınları 
ile irtibata geçerek, gerekli belgelerin 
temin edilmesinden sonra teslimleri 
elden yapmaktadır.

Hediye etmek isteyen 
bağışçılarımız için, Her bir Hasta banyo 
setinin maliyeti  850 TL / Adet’tir.

Yatağa bağımlı, fiziksel ve zihinsel engelli, yaşlı hastalar için, yatağında 
temizliğinin yapılması, banyo imkanının sunulmasına yönelik hazırlanan 
“hasta yıkama banyo seti “ ailelerin büyük bir sorununa çözüm oluyor.

Hayata Dokunan Proje: 
“Hasta Yıkama Banyo Seti”
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Derneğin kuruluşundan 
bu tarafa “Yardımeli 

Gönüllü Birimi” 
olarak çalışmalarını 

sürdüren ve daha çok 
hanımlardan oluşan 

komisyon, yeni dönemde 
“Yardımeli Hanımlar

 Birimi” olarak proje ve
 faaliyetlerine 

devam edecek.

Yeni Bir Heyecan.. 
“Yeniden BİSMİLLAH...”

Derneğin genel projelerine destek olmak, gönüllüğü ve 
faaliyetlere katılımı artırmak, sahada birebir ziyaret-
ler yapmak, proje ve faaliyetlerde ve yardımların 

ulaştırılmasında aktif görev almak amacıyla oluşturulan 
Yardımeli Hanımlar Birimi, Dernek Başkanımız Dr. Sadık 
DANIŞMAN tarafından startı verildi.

Yardımeli Hanımlar Biriminin ilkeleri, çalışma usul ve 
esaslarını, Başkanımız Dr.Sadık DANIŞMAN bizzat tebliğ 
ederek, çalışmalarda başarılar diledi. Bu güne kadarki 
çalışmalarda emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşek-
kür eden Başkanımız, bundan sonraki çalışmalar için 
desteğinin tam olduğunu ifade etti.

Yeniden Bismillah..

Yeni oluşturulan Yardımeli Hanımlar Biriminin 
kurucu Başkanı olarak, Yardımeli Anadolu Yakası 
Gönüllü Birim Sorumlusu Özgül Üzümcü hanımefendi, 
Dernek Başkanımız Dr. Sadık Danışman tarafından 
yönetimini oluşturması için görevlendirildi.

Yeni göreve getirilmesinden dolayı şükran-
larını arz eden Özgül Üzümcü hanımefendi, Gönüllü 
Birimi olarak yapılan çalışmalarda emeği geçen-
leri unutmadı. Pandemi nedeniyle biraz yavaş giden 
saha çalışmaları, toplantı ve organizasyonlar için  
hemen harekete geçti ve heyecanını katılımcılarla 
paylaştı.

Yönetim Kurulu İlk toplantısını yaptı

Özgül Üzümcü başkanlığında oluşturulan 
Yardımeli Hanımlar Birimi Yönetim Kurulu, ilk 
toplantısını yaparak, faaliyetler ve yapılacak 
çalışmalarla ilgili istişarelerini yaptı. 7 asil üyeden 
oluşan Yönetim Kurulu, faaliyet planlaması ve 
takvimini oluşturmak üzere ilk görev dağılımını 
yaparak harekete geçti.

Yardımeli Gönüllü Birimi olarak çalışmalarda 
emeği geçen Huriye Meral Değirmenci ve Tuğba Sert 
hanım efendilere, Özgül Üzümcü tarafından teşekkür 
plaketi takdim edildi.

Birlikte yol yürümeye davet ediyoruz..

Yardımeli Hanımlar Birimi Başkanı Özgül 
ÜZÜMCÜ toplantıda yaptığı konuşmada, bir çağrı 
yaparak, birlikte yol yürümeye, bir yetime, bir 
muhtaca ulaşma noktasında herkesi el birliği 
yapmaya davet etti. Yapılacak program ve organ-
izasyonlar, proje ve saha çalışmaları sosyal medya 
üzerinde duyurularak, katılımcı olmak isteyen herkes 
davet edilecektir.
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Somali, Afrika kıtasının en doğu ucunda, Afrika Boynuzu olarak 
ifade edilen coğrafi bölgede bulunan Müslüman bir ülke..

Katarak Ameliyatı Sonrası
“YÜZLER GÜLÜYOR”

Ülkenin yaşadığı en zor günlerde, 
gerekli olan sağlık hizmetlerinin yaygın 
olmaması, ilaç ve tıbbi cihazların yeter-
sizliği, doğum esnasında meydana gelen 
anne-bebek ölümlerinin fazlalığı, salgın 
hastalıkların değerlendirilmesi sonucu 
kararı verilen Yardımeli Hastanesi, ülk-
enin en önemli sağlık kuruluşlarının biri 
konumundadır. Kaliteli hizmet, temiz ve 
güvenli tedavi ortamı, her türlü tıbbi cihaz 
ve donanımının üst seviyede olması, 
kalifiye ve uzman sağlık personelinin 
bulunması Yardımeli Hastanesini cazibe 
merkezi haline getirmiştir. Özellikle yeni 
doğan yoğun bakım servislerinin varlığı, 
doğum esnasında sıkça rastlanan anne 
veya bebek ölümlerinin azalmasına neden 
olmuştur.

Bölgenin coğrafi şartları nedeniyle 
çok yaygın olan katarakt problemlerinin 
tedavisine yönelik olarak, katarakt 
ameliyatlarımız kesintisiz olarak devam 
etmektedir. Randevu usulüyle ve tama-
men ücretsiz olan ameliyatlar sonucu 
binlerce kardeşimiz sağlığına kavuşmuş-
tur. Somali’nin farklı bölgelerinden gelen 
ihtiyaç sahibi kişiler, bir ön muayeneden 
geçirilerek, belirlenen tarih ve saatte 
ameliyata alınmaktadır. Katarakt ameli-
yatı için gelen hastaların diğer bazı 
sağlık problemleri de Yardımeli Hasta-
nesinde tedavi edilmektedir.

Uzun yıllardır istikrarın ve 
huzurun sağlanamadığı 
ülkede, iç çatışmalar, kabileler 

arası kavgalar ve kargaşa  devam 
etmektedir.

Takvim yaprakları 2010 yılının 
sıcak ve kurak yaz aylarını gösteri-
yordu. Kuraklık, açlık ve susu-
zluk nedeniyle bir insanlık dramı 
yaşanıyordu. Toplu ölümlerin 
gerçekleştiği, çaresizlik ve imkansı-
zlık sebebiyle insanların ölüme 
terkedildiği bir durumdu Somali’de 
yaşanan. Neydi bu insanların suçu?

Somali’den yükselen bu çığlığa, 
insanların feryadına, çocukların 
gözyaşlarına, annelerin-babaların 

çağrılarına sessiz ve ilgisiz 
kalamazdık. .

İşte o zaman başladı, Somali’deki 
kardeşlik yürüyüşümüz..

Yardımeli Derneği, açlık ve su-
suzluğun pençesinde yaşam mü-
cadelesi veren insanlara ellerini 
uzatmış, gönlünü açmış ve gıda, 
sağlık, barınma, eğitim yardım-
larını başlatmış ve günümüze ka-
dar devam ettirmektedir. O günden 
bu güne,  bölgeye yapılan destek 
yardımlar neticesinde, Somali’deki 
gözle görülür olumlu değişim ve 
gelişim, insanların umutlarını 
yeniden yeşertmiş, hayata tutun-

malarına imkan sağlamıştır. Türkiye 
Devlet-millet işbirliği ile, Somali’de 
kalıcı izler bırakmış, adeta yeniden 
ayağa kaldırmıştır.

Başkent Mogadişu’da bulu-
nan Yardımeli Somali Koordinatörü 
ve yerel partner kurum aracılığı 
ile; Acil gıda yardımlarımız, kıyafet 
ve sağlık yardımlarımız, eğitim 
desteklerimiz, kardeş aile proj-
esi kapsamında ailelere yapılan 
destekler, katarakt ameliyatları, süt 
keçisi destekleri, nakdi yardımlar, 
Ramazan Ayı yardımları, kurban 
organizasyonları kesintisiz devam 
etmektedir.

Kilometrelerce 
uzaklardaki kardeşlerimizi 

unutmayan ve onları destekleyen 
tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı 

sunuyoruz.
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Pandemi nedeniyle zorunlu birkaç ertele-
meden sonra, seçimli 7.Olağan Genel 
Kurul 24 Haziran 2021 tarihinde icra edildi.

Toplantı gündemine geçilmeden önce, sa-
londa bulunan üyelere ve misafirlere çeşitli 
ikramlar yapıldı. Feyzullah AKYOL hocanın 
okuduğu Kuranı Kerim tilavetinden sonra, 
Mustafa İSLAMOĞLU Hoca, katılımcılara 
hayr ve yardım konulu bir söyleşi yaparak; 
Yardımeli Derneği faaliyetlerinde emeği geçen, 
destek olan ve gayret edenlere teşekkür etti.

Yeterli katılımın sağlanması ile birlikte, 
Genel kurul başlatıldı. 

Divan Başkanlığına Nuri ÇALIŞKAN, 
Divan üyeliklerine Erdoğan KARACAKAYA 
ve  A.Furkan KAYA seçildi.

Divan Başkanının tekrar yoklama yap-
ması ve yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıl-
ması ile birlikte gündem maddelerine geçildi.

Dernek Faaliyetlerinin özeti şeklinde 
hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Dernek Başkanı Dr.Sadık DANIŞMAN 
açılış konuşması yaparak, katılımcılara 
hoş geldiniz diyerek; bu güne kadar 
meği geçen herkese teşekkür etti: “Ku-
ruluşumuzdan bu tarafa bizlerle birlikte 
olan, destek veren, fiili ve kavli duaları 
ile yanımızda olan tüm gönül dostları-
na teşekkür ederim. Bu uzun soluklu 
yolculukta Yönetim Kurulu üyesi olarak 
birlikte yürüdüğümüz  arkadaşlardan, 
bazen değişiklikler olabilir. Bu değişik-
liklere yeni bir heyecan, taze bir kan, 

yeni bir sinerji olarak bakmak lazım. 
Yoksa tüm arkadaşlarım birbirinden 
değerli, muhterem insanlardır. Emek ve 
gayretlerine birebir şahid olduğum dost-
larımdır. Mazluma ve muhtaca ulaşma 
gayreti ile faaliyetlerimiz dünyanın farklı 
bölgelerinde ve ülkemizde 81 ilimizde hız 
kesmeden devam etmektedir. Sizlerden 
gelecek tavsiye, uyarı ve proje teklifleri 
her zaman önemsedik ve önemsiyoruz. 
Yaptığımız faaliyetler, proje ve kalıcı 
eserler, uygulandıkları-bulundukları 
bölgelerde çok önemli açıkları kapat-
makta, yaralara melhem olmaktadır.” 
dedi.

Faaliyet raporları ve mali tabloların sunu-
mu ayrı ayrı yapıldı ve raporlar ibra edildi.

Dernek Başkanı Dr.Sadık Danışman, 
önceki dönem Yönetim Kurulu üyelerini tek 
tek sahneye davet ederek, gayret ve feda-
karlıkları için teşekkür etti ve günün anısına 
plaket takdiminde bulundu.

7 OLAĞAN 
GENEL KURUL 
YAPILDI

2007 yılında kurulan Yardımeli Uluslararası İnsani 
Yardım Derneği 7.Olağan Genel Kurulu, Dernek 
Merkezinde üyelerin katılımı ile yapıldı.

Sadık DANIŞMAN
Ali Osman EMREHAN
Nuri ÇALIŞKAN
A.Furkan KAYA
Bahri BULUT
Filiz AKGÜL

Dilek ve temennilerle 7. Olağan Genel  Kurul 
Toplantısı sona erdi.

Genel Kurul Toplantısı sonunda, Yönetim 
Kurulu İlk toplantısını yaparak, görev 
dağılımını gerçekleştirdi. 

Tek liste halinde gidilen 7. Olağan Genel 
Kurulunda şu isimler yeni yönetim, 
denetim, disiplin kurulu üyesi olarak 
seçildiler; 

Halil AYKUT
M.Fatih İSLAMOĞLU
Ömer DEĞİRMENCİ
Raif ÇİÇEK
Songül DEMİRBAĞ
Zeynep Kola ÇAĞIŞ

Yönetim Kurulu Asil

Hayırlı olsun. 
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Ülkemizde temsilcilerimiz ve gönüllülerimiz 
aracılığı ile gerçekleştirilecek kurban kesi-
mi ve dağıtımı, 18 farklı ilde gerçekleştiri-

lecek ve hak sahiplerine ulaştırılacak.

İllerde bulunan temsilciler ve gönüllüler 
kurban alımı gerçekleştirdi, kesim yeri ve 
kesim-dağıtımda görev alacak ekipleri ayar-
ladı ve Dernek merkezi ile  irtibatlı olarak, 
hazırlıkları ve koordine etmektedir.

Yurt dışında 32 farklı bölgede 
yapılacak kurban kesim ve 
dağıtım hazırlıkları da part-
ner kurumlarımız aracılığı ile 
tamamlandı.

Pandemi nedeniyle 
Türkiye’den ekiplerin gön-
derilmediği yerlerde, yerel 
partner kurumlar vasıtasıyla 
oluşturulan ekipler aracılığı ile 
organizasyon gerçekleştirilecek.

Kurbanlıkların alımı, kesim yerlerinin 
hazırlanması, dağıtım için ailelerin ve kamp-
ların belirlenmesi tamamlandı.

Bayramın 1.günü itibari ile başlayacak olan 
kurban kesim ve dağıtımı esnasında, kurban-
ların kesilmesi ile birlikte hisse sahibinin tele-
fonuna SMS ile bilgilendirme gönderilecektir.

Kurban kesim ve dağıtımına ilişkin video 
görüntüleri, hisse sahibine verilen özel bir şifre ile 
web sitemiz üzerinden izlenebilecek. Talep eden 
bağışçılarımızın posta adreslerine görüntülerin 
DVD ortamında gönderilmesi sağlanacaktır.

1 Kurban 1 Fidan

4 yıldır başarıyla uygulanan “1 Kurban 
1 Fidan” projesi kapsamında, bu yıl da 

Derneğimize bağışlanan ve kesilen her 
kurban için, Türkiye ve Afrika’da 

meyve fidanları dikilmektedir.

Günümüz dünyasında 
doğanın korunması, doğal 
hayatın devamına yönelik bir 
çok çalışma ve programlar 
yapılmaktadır. Oysa doğaya 
zarar verilmese, tahrip edil-

mese, ihmalller ve kasıtlar ol-
masa, doğal yaşam kendi sistemi 

içerisinde görevini en iyi şekilde 
yapacaktır. Ama insanoğlu maalesef, ken-

di elleri ile yaptıklarının ceremesini çekmektedir.

1 Kurban 1 Fidan projesi, kurak ve çorak 
toprakların tekrar hayat bulmasına, canlan-
masına vesile olmakta; aynı zamanda yetişme 
süreleri sonunda meyvelerinden de istifade 
edilmektedir.

Pandemi, karantina, aşı derken bir kurban bayramı daha 
geldi işte. Ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerinde, 
vekalet yoluyla kurban kesim ve dağıtım organizasyonu 

hazırlıkları tamamlandı.

HAYDİ, BEKLEYENLERİ BEKLETMEYELİM.. 

HAZIRLIKLAR
TAMAM

yardimeli.org.tr yardimeli.org.tr76 77



Peygamber Efendimiz’den rivayet 
edilen; “Kıyametin kopacağını bilseniz 
elinizdeki fidanı dikiniz”

Birçok ayette güzelliklerin, iyiliklerin 
karşılığının mesajı ağaç-meyve meta-
foru üzerinden verilir. İnsanlar için ağaç 
ve meyve güzelliği, iyiliği, esenliği, ferahlığı, 
sağlığı, bereketi ifade eder. 

Yardımeli olarak 4 yıldır devam 
ettiğimiz “1 Kurban 1 Fidan” projesi 
kapsamında, bağışçılarımızın verdiği 
her bir kurban vekaleti için, kesimler 
yapıldıktan sonra meyve fidanları 
dikilmektedir. 

Kurban vekâletini Yardımeli Derneği’ne 
tevdi eden bağışçının kurban vekaletiyle 
birlikte  süreç başlar. Bağışçının talep 
ettiği ülkede kesim ve dağıtımı yapılan 
her kurban için, Afrika ülkelerinde ve 
ülkemizde  meyve fidanlarının dikimi 
yapılır. Fidanların bakımı dernek yet-
kilisi, köy halkı ve muhtarlık (sorumlu 
kişi) ile beraber yürütülüp takip edilir.   

Türkiye’de ve yurt dışında dikim 
yapılacak köy, kasaba ve yerlerin, duru-
muna göre dikilecek meyve fidanları 
belirlenerek, uygun zamanlarda yerel 
yetkililerle birlikte dikimler yapılmaktadır.

Kurbanlar Kardeşleğimizin, Fidanlar 
Geleceğimizin Umudu Olsun.

Ağaç dikimi yapılacak illerde ve  
ülkelerde gerekli fizibilite çalışmaları yetkili 
zirai kurumlar ile birlikte yapılmakta ve 
bölgenin iklim ve toprak şartlarına uygun 
meyve ve ağaçlar tespit edilmektedir.

Rabbimiz buyurur: “ALLAH’IN güzel bir söze nasıl 
bir benzetme yaptığını görmez misin? O, kökü 
sabit, dalları göğe uzanan alımlı (güzel) bir ağaç 
gibidir.” (İbrahim suresi 24)

Kurban
 Fid       an
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2008 yılından bu tarafa başarı ile uygulanan “Kardeş Aile Projesi” 
Ensar-Muhacir kardeşliğinin günümüzde en güzel örneklerinden biridir. 
Alan el Kardeş ailenin bilgileri, belirli periyodlarla, veren el kardeş ail-
esi ile aimkan sağlanmaktadır.

Amacımız; 

Büyük ailemiz olan insanlık ail-
esinin mensupları arasında kardeşlik 
hukuku çerçevesinde dayanışma ve 
yardımlaşma uygulamalarını yaygın-
laştırmak,

Hayat standardı yüksek ve orta 
olan aileler ile mağdur, muhtaç, 
yoksul ve mazlum aileler arasında 
“manevî kardeşlik” köprüleri kurmak,

Bu “manevî kardeşlik” köprülerini 
sadece ülke içinde değil, dünyanın 
tüm ülkelerindeki mağdur ve muhtaç 
aileleri kapsayacak şekilde tesis et-
mek.

Projenin kapsamı yeryüzünün 
tüm coğrafyaları olmakla bera-
ber, “yakından başlama’’ ilkesi 
çerçevesinde Anadolu’dan Bal-
kanlar’a, Asya’dan Afrika’ya, 
Ortadoğu’dan Kafkaslara 
kadar uzanan, yakın 
bölgemizin mazlum, 
mağdur ve muhtaç 
aileleri kapsamak-
tadır.

Kardeş Aile

PROJESİ
Paylaşmanın, çoğalmanın, 
artmanın ve arınmanın
ifadesi...

TÜRKİYE, FİLİSTİN, 
GAZZE, SUDAN, IRAK, 

PAKİSTAN, AFGANİSTAN, 
BANGLADEŞ, MORİTANYA, 

ARAKAN KAMPLARI, 
BOSNA HERSEK, 
SURİYE, YEMEN, 

ARNAVUTLUK, 
BULGARİSTAN, 

SOMALİ, 

UYGULANDIĞI ÜLKELER
P R O J E N İ N

Salgın hastalık, doğal afetler, ekonomik sıkıntılar, 
iç çatışmalar ve mülteci hareketliliği gölgesinde 
ulaştığımız Kurban Bayramı, insanlığın bir nefes 

almasına vesile oldu hamdolsun.

Bayramlar sevinç, mutluluktur bayramlar..

Sevinci, huzuru, mutluluğu ve imkanları Paylaşmaktır 
bayramlar,

Sevindirmek, sevindiğinle sevinmektir bayramlar,

Bayramlar sevinme terbiyesi, Sevindirme ahlakıdır 
bayramlar..

Salgın hastalık, doğal afetler, ekonomik sıkıntılar, iç 
çatışmalar ve mülteci hareketliliği gölgesinde ulaştığımız 
Kurban Bayramı, insanlığın bir nefes almasına vesile oldu 
hamdolsun.

Bu süreçte bizleri destekleyen, fiili ve kavli dualarıyla 
hep yanımızda olan gönül dostlarına, hayır sahiplerine bir 
kez daha mazlumlar adına, mağdur ve muhtaçlar adına, 
yetimler adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Yollarımızı gözleyenlerin gözleri, bizlere heyecan 
verdi..

13 yıldır yapılan insani yardım faaliyetleri ve kurban 
organizasyonları kapsamında, dünyanın farklı bölgelerinde, 
kilometrelerce uzaklardaki kardeşlerimiz yollarımızı gözlüyor-
du.. Onların gözlerindeki umut, heyecan ve samimiyet bizleri 
hep heyecanlandırmış, çalışmalarımıza yön vermiştir. Onların 
bu beklentilerini, umutlarını boşa çıkaramazdık..

Paylaşım rekorları kırıldı..

Allah’a hamd ediyoruz ki, bir kez daha, dünyanın en 
ücra köşelerine kadar giden insani yardım kuruluşlarının 
organizasyonları ile, mahallelerde, köylerde, şehirlerde 
kesilen kurban paylarının komşulara dağıtılması ile, bay-
ramlaşmalar, hayır duaları ve kurulan gönül köprüleri 
ile yeryüzünde paylaşım rekorları kırıldı hamdolsun.

Türkiye ile birlikte 28 ülke, 45 farklı nokta

2021 yılı Kurban kesim ve dağıtım organizasyonu, 
başta Türkiye’de 18 ilde  olmak üzere 28 ülke ve 45 
farklı noktada gerçekleştirildi ve emanet edilen kurbanlar, 
Yardımeli ekipleri tarafından kesiminden, dağıtımına kadarki 
süreçte bizzat nezaret edilerek, hak sahiplerine ulaştırılmıştır.

Pandemi nedeniyle bu yıl kurban organizasyonu biraz 
daha sakin ve tedbirler kapsamında gerçekleştirildi. Kala-
balık ve kapalı ortamlardan uzak duruldu, temizlik ve mesafe 
kurallarına dikkat edildi.

Özellikle dağıtımlar esnasında, ihtiyaç sahipleri gruplar 
halinde davet edildi ve yapılan planlama çerçevesinde 
dağıtımlar yapıldı.

Teşekkür ve dualar hayır sahiplerinin hakkı..  

Türkiye, Asya, Afrika, Balkanlar, Ortadoğu ve Filis-
tin-Gazze’de gerçekleştirilen kurban organizasyonu kap-
samında, Yardımeli ekiplerinin üzerinde bir sorumluluk daha 
birikti. O sorumluluk; kurban paylarının ulaştığı her evden, 
her çadırdan, her mahalleden, her köyden; Rahman’a açılan 
eller, dillerden dökülen dua ve teşekkürler..Bunların hepsi 
hayır sahiplerinin hakkı. 

KABUL EDER MİSİNİZ ?

Bekleyenler Mutlu Oldu, 
Hepimize “BAYRAM” oldu.
Salgın hastalık, doğal afetler, ekonomik sıkıntılar, iç çatışmalar ve mülteci 
hareketliliği gölgesinde ulaştığımız Kurban Bayramı, insanlığın bir nefes 
almasına vesile oldu hamdolsun.

2021 yılı Vekalet yoluyla kurban kesim ve 
dağıtım organizasyonu kapsamında, Türkiye’de 
18 il, yurt dışında 28 ülkede toplamda 9036 
hisse kurban kesilmiş ve hak sahiplerine 
ulaştırılmıştır. Yardımeli ekipleri, kurban 
payları ile birlikte, çocuklara hediyeler, 
bayramlık kıyafetler ve muhtaç ailelere 
nakdi yardımlarda da bulunmuşlardır. 
Yurt içi ve yurt dışında 80 bin aile, kurban 
payları ve hediyelerle  bayram sevincine
ortak edilmiştir.
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Afganistan, doğusunda ve 
güneyinde Pakistan, batısında 
İran, kuzeyde Türkmenistan, 

Özbekistan, Tacikistan ile çevrilidir. 
Yaklaşık son 50 yıldır önce Rusya, 
daha sonra Amerika tarafından işgal 
edilen Afganistan halkı her iki iş-
gale de büyük bir direniş göstermiş 
ve ülkelerini kurtarmışlardır. Ne var 
ki, çok fazla aşiretten müteşek-
kil Afganistan’ın bu durumu kar-
gaşaların ve belirsizliklerin tetikley-
icisi olmuştur. Aşiret sürtüşmelerinin 
ve işgalin neticesi Afganistan’ı başta 
çocuklar olmak üzere yokluk ve sefa-
let içinde bırakmıştır. 

Afganistan’da kardeş aile pro-
jesi, yetim eğitim destekleri, su 
kuyularının açılması, acil yardım-
lar, mikro finans projeler, sağlık 

ve kıyafet yardımları partner kurum 
aracılığı ile devam etmektedir.

Yardımeli Derneği olarak 10 yıldır 
Afganistan için elimizden geleni 
yapıyoruz. Bu kurbanda yine Afgani-
stan’a geldik ve kardeşlerimizle bay-
ramlaştık ve onlara bağışçılarımızın 
emanetleri kurbanlarımızı ulaştırdık. 
Anadolu’nun selamını getirdik. 

Bangladeş, Güney Asya’da bulunan 
160 milyon nüfusa sahip, Hindis-
tan’a komşu bir ülke. Yoksulluk 

ve çaresizliği iliklerine kadar hissed-
en Bangladeş, Miyanmar zulmünden 
kaçan Arakanlı Müslüman mültecilere 
de kucak açmış. 

Kendi yoksulluğuyla birlikte 
Arakan’dan iltica eden mültecilere 
de kol kanat germeye çalışıyor ama 
haliyle bunu başaramıyor. Bang-
ladeş halkı ve Arakanlı mültecilerin 
çocuklarının barınmaları ve eğitim-
leri için inşa ettiğimiz Yardımeli Darul 
Hikme Külliyesi, 2017 yılında eğitime 
başlamış olup,  1000 öğrencinin eğit-
im alabileceği bir kapasiteye sahiptir. 
Ayrıca Arakan kamplarında ve diğer 
bölgelerde  inşa edilen 33 mescidimiz 
bulunmakta. Arakan kamplarında acil 
gıda yardımları, su kuyularının açıl-
ması, kardeş aile proje destekleri, eğit-
im, kıyafet ve sağlık yardımları, mikro 
finans projeler (yumurta tavuğu), 
kalıcı konutların inşası, Razaman Ayı 
ve Kurban Bayramı organizasyonları 
devam etmektedir. 

Külliyede eğitim gören Arakanlı 
çocuklar öncelikli olarak yetimlerden 
seçiliyor. Ülkedeki siyasi ve etnik du-
rumdan dolayı Bangladeşli yetim ve 
fakir ailelerin çocuklarına yönelik 
hizmetler de sunulmakta.  

Arakan kamplarında ve ülke 
genelinde, kardeş aile projesi, yetim 
eğitim destekleri, kalıcı konut ve 
mescitlerin inşası, su kuyularının 
açılması, mikro finans projelerin 
(yumurta tavuğu projesi) desteklen-
mesi, acil gıda, sağlık, kıyafet 
yardımları devam etmektedir.

Bangladeş’li kardeşlerimizi kur-
banda da yalnız bırakmadık. Kucak-
laştık, bayramlaştık, bağışçılarımızın 
kurbanlarını ulaştırdık. 

AFGANİSTAN BULGARİSTAN

BANGLADEŞ BURKİNO FASO

Komşumuz Bulgaristan’da birçok Türk 
kardeşimiz ve dindaşımız bulunmak-
ta. Bulgaristan’daki kardeşlerimizle 

her kurban olduğu gibi bu kurbanda da 
bayramlaşmaya geldik. 

Ülke genelinde çalışmalarımız 
aralıklarla devam etmektedir. Kardeş aile 
projesi, eğitim destekleri, cami-mescit 
onarımları, Ramazan ayı yardımları ve 
Kurban organizasyonları devam etmekte-
dir.

Ülkenin farklı bölgelerinde kesilen 
kurbanlarımızı kardeşlerimize ulaştırdık. 
Onlarla hasbihal ettik, kucaklaştık.

Batı Afrika’da bulunan bir ülke-
dir. 21 milyon nüfusa sahip olan 
ülke nüfusunun %61’i müslüman 

olan ülkenin, %19’u Katolik hristiyan, 
%4’ü prtestan hristiyan, geriye kalan 
yaklaşık % 15’de yerel dinlere mensup.  
Onu özel kılan ise etnik çeşitliliği, ge-
lenekleri, sanat değerleri, çok sayıda 
kültürel etkinlikleri… Bunlar dışında 
kabile yaşamları, yeraltı kaynakları, 
timsah gölleri ve safari yapılabilecek 
hayvanat bahçeleri gibi birçok doğal 
güzellikleri de bulunuyor.

Burkina Faso, Afrika kıtasının 
batı bölümünde yer alan, denize 
kıyısı bulunmayan bir kara ülkesidir. 
Ülkenin sınır komşularını Mali, Nijer, 
Benin, Togo, Gana ve Fildişi Sahili 
oluşturmaktadır.

Burkina Faso dünyanın en fakir 
ülkeleri arasındadır. Hemen her Batı 
Afrika ülkesinin ve diğer komşu-

larının olduğu gibi uzun yıllar Fransa 
sömürgesi altında kalmış ve hala dış 
müdehalelere açık bir ülkedir.

Kurbanlarımızla gittik Burkina 
Faso’ya. Kardeşlerimizle kucaklaştık. 
Yokluğun, sıkıntının, sömürünün, 
kaosun bitmesi içine birlikte dua 
ettik. Kurbanlarımızı ve sevincimizi 
paylaştık. Dua götürdük, dua getirdik.
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Etiyopya ülkenin başkenti yerel 
dilde “yeni çiçek” anlamnı gelen 
Addis Ababa’dır. Sudan, Güney 

Sudan, Eritre, Cibuti, Somali, Kenya ve 
Uganda Etiyopya’nın komşularıdır.

Mekkeli müşriklerin Müslüman-
lara karşı zorbalıklarını arttırmasıyla 
İslam tarihindeki ilk hicret 615 yılında 
o zamanki adıyla Habeşistan’a yani 
Necaşi’nin topraklarına yapılmıştır.

Necaşi’nin torunları ile aramızdaki 
tarihsel bağ, güçlenerek devam ediyor. 
Necaşi’ye olan bir vefa borcu da diye-
biliriz buna. Şimdi onların bize ihtiyacı 
var.

Ülkenin farklı bölgelerinde su 
kuyularının açılması, yetim eğit-
im destekleri, süt keçisi projesi, 
mikro finans projeler, Ramazan Ayı 
yardımları devam etmektedir.

Müslümanların yoğun yaşadığı 
bölgelerde kesilen kurbanlar, aynı gün 
içerisinde önceden belirlenen aileler 
teslim edildi.

Kimi evdeki çocuklarına, kimi yaşlı 
ve hasta anne-babasına bayram günü 
yedirebilecek et bulmanın sevinciyle 
bağışçılarımıza sonsuz şükranlarını ve 
dualarını gönderdiler.

Yaklaşık 17 Milyon nüfusa sahip 
olan Çad, Orta Afrika’da yer 
alıyor. Sahra Çölü ile kaplı olan 

ülkenin, denizle kıyısı bulunmuy-
or. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa 
dayanan ülkede iç çatışmalar hiç ek-
sik olmuyor. Yaşamak için mücadele 
veren halkın büyük bölümü sefalet 
içinde.

Adını Çad nehrinden alan ülk-
enin yüzde 52’si müslüman. Diğer 

birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi 
kıtlık, yokluk ve fakirliğin pençesinde 
bir ülke.

Temiz suya ulaşılamayan bölge-
lerde su kuyularının açılması, acil 
gıda ve yardımları, Ramazan Ayı 
yardımları devam etmektedir.

Çad’daki partner kuruluşumuz 
aracılığıyla kurbanlarımızı kesip 
muhtaç ailelere ulaştırdık.

ÇAD FİLİSTİN-GAZZE

ETİYOPYA

GÜRCİSTAN

Filistin, tüm İslam coğrafyasının son 
yüzyılda hiç kapanmayan yarası.

Filistin tüm müminlerin ve bir 
kalp taşıyan tüm insanların old-
uğu gibi bizim de içimizin sızısı…

Filistin mazlumiyetin, işgalin, 
zulmün başkenti!

Siyonist İsrail’in dünyanın 
gözlerine baka baka, kimseyi 
umursamadan müslüman Filistin 
halkına yaptığı zulüm, onları her 
anlamda yetim bırakma gayreti 
sürüp gidiyor…

Biz hiçbir zaman Filistin’le irti-
batımızı koparmadık. Zulüm devleti 
İsrail Gazze ofisimizi iki kez bom-
baladı. Biz her defasında yeniden 
daha büyük ve daha donanımlı 
ofis kurduk. Filistinli kardeşlerim-
izin yanında olduğumuzu sürek-
li hissettirdik. İlk günden itibaren 
kardeş aile projesi, yetim eğitim 
destekleri, meslek edindirme ve dil 
kursları, sağlık, kıyafet, barınma 

yardımları, Ramazan ayı yardım-
ları, evlerin tamir ve onarımları 
Yardımeli Gazze Ofisi aracılığı 
ile  devam etmektedir. İsrail’in 

saldırılarının arttığı günlerde değil 
sadece; her zaman onların yanın-
da olduk ve olmaya devam ede-
ceğiz. Kurbanda yine Filistinli /
Gazzeli kardeşlerimizin yanınday-
dık. Yine birlikte bayram ettik, yine 
birlikte dua ettik, ağladık, güldük..

Emanetini aldığımız kurban-
lar hem Gazze şeridinde, hem de 
Kudüs ’ t e  ke s i le rek ,  a i le le re 
ulaştırılmıştır.

Gürcistan, yaklaşık 70 bin metrekare yüzölçümüne 
sahip küçük bir ülke. Karasal iklime sahip olan 
ülke bizim Karadeniz’in diğer tarafındaki komşu-

muz. Ekonomik olarak zor bir durumda olan ülkenin 
%80’i ortadoks hristiyan. Ülkede müslüman ve Katolikler 
azınlıktalar. Yardımeli Derneği olarak bu yıl ikincisini 
düzenlediğimiz kurban organizyonu ile Müslüman Gürcü 
kardeşlerimizle buluştuk. Kurbanlarımızı kestik, dağıttık 
ve bayramlaştık.
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Kuzey Kafkasya halklarından Karaçay, 
Balkar ve Kumuklar ile Güney Kaf-
kasya halklarından Azeriler ve Ahıs-

ka Türkleri Türk dilli ve Türk kökenli halk-
ları; Kuzey Kafkasya halklarından sayılan 
Osetler, Güney Kafkasya’da yaşayan Erme-
niler ve Kürtler sonradan Kafkasya’ya yer-
leşmiş olan Ruslar da Hint-Avrupa kökenli.

Müslüman yoğunluğun fazla olduğu 
Kafkas ülkelerindeki  kardeşlerimizi de her 
zaman olduğu gibi bu kurbanda da unut-
madık. Kurbanlarımızı paylaşmaya gittik 
yine..

Irak, yanı başımızda ve komşumuz 
olan Iraklı kardeşlerimizle de bu-
luştuk kurban vesilesiyle. Kerküklü ve  

Halepçeli kardeşlerimize ve diğer bölge-
lerdeki kardeşlerimize kurban etlerini 
ulaştırdık.

Uzun yıllardır batılı devletlerin gi-
zli-açık müdahale ettiği, yakıp yıktığı, 
sömürdüğü Irak, yavaş yavaş bir düzene 
giriyor inşallah. İşgalden sonra oluşan 
bir kaosun gölgesinde yaşayan Irak 
halkı, yer altı zenginliklerinin ege-
men güçler tarafından sömürülm-
esi, mezhep taassubu, ekonomik 

istikrarsızlık nedeniyle yoksulları 
çok olan bir ülke.

Ramazan ayı yardımları, acil 
yardımlar, yetim eğitim destekleri de-
vam eden çalışmalardır.

Vekaletini aldığımız emanet kur-
banlar, Kerkük ve Halep’çede kesilerek, 
hak sahiplerine dağıtımları yapılmıştır.

Kurban dolayısıyla Irak’taydık ve 
kardeşlerimizle kurbanlarımızı pay-
laştık. Gelecek günlerin güzel olması 
için dua ettik.

IRAK KAZAKİSTAN

KAFKASLAR KENYA

Kazakistan, Orta Asya’da yer alan bir Türk dev-
leti. Kuzeyinde Rusya Federasyonu, doğusun-
da Moğolistan ve Doğu Türkistan, güneyinde 

Kırgızistan, Özbekistan yer alır. Günümüze kadar 
gelen yedi bağımsız Türk Devletinden birisidir. Sekiz 
yıldır uğradığımız, muhabbetimizi hiç kesmediğimiz  
müslüman Türk kardeşlerimizin bulunduğu yerdir 
Kazakistan. Yıllarca Rus sömürgesinde kalan Ka-
zakistan, Rus sömürgecilere boyun eğmemiş ve din-
lerinden de vazgeçmemişler. Farklı bölgelerde kesilen 
kurbanlarımız, yetimhanelere, medrese ve yaşlıların 
evine bizzat ekiplerimiz tarafından dağıtılmıştır. 

  

Kenya, Daba ab Kampı, mazlum So-
mali halkının, masum çocukların bir 
umutla, bin bir zorlukla ulaştıkları 

o meşhur kamp! Onlar için umut olmuştu. 
Ama sanmayın rahata kavuştular, sıkıntıları 
bitti; maalesef yine sıkıntı yine açlık. BM 
yetkililerinin insafına terk edilmiş durumda 
yaşam mücadelesi veriyorlar.

O mutlak günde bunların hesabının 
bizlere sorulmayacağını düşünüyorsak 
yanılırız. Bu sorumluluk bilinciyle gidiyoruz 
Dada ab Kampına. Kimi zaman insani yardım 

amaçlı, kimi zaman Ramazan vesilesiyle, kimi 
zaman da Kurban vesilesiyle ulaştık kardeşler-
imize. Ama yapılanlar yeterli değil maalesef.

Yetimhaneler de ziyaret edildi ve yetim-
lere oyuncak ve bayramlık kıyafetler ulaştırıldı.

Kesilen kurbanlar kamp sakinlerine 
dağıtıldı. Ama hava o kadar sıcak ki ve etlerini 
saklayacak buzdolapları da yok malum… Etleri 
kurutarak saklamaya çalışıyorlardı. Ve o kurumuş 
et parçalarını iyice döverek çorbalarının içer-
isinde katık olarak kullanıyorlardı. Azar azar 
kullandıkları bu katık, sofralarında ama yem-
ekler arasında idi. Yüzlerindeki o tebessümü, 
gözlerindeki o ifadeyi anlatmak mümkün olur 
mu bilemiyoruz…

İnsanlığın düştüğü bu durumdan utanç 
duyduğu Dada-ab kampındaki kardeşlerimize 
selam ve dualarımızı götürdük. Onların da 
selamlarını ve dualarını getirdik.
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Uzun yıllardır etnik, dini ve 
mezhepsel sorunlarla boğuşan 
Lübnan, işgalci İsrail ile mü-

cadele etmekte, siyonizmin zulmüne 
de maruz kalmaktadır. Ülkedeki demo-

grafik yapı her ne kadar Müslümanlar 
lehine de olsa azınlıkta olan hristiyan-
ları batılı güçler her zaman destekle-
diği için, müslüman kardeşlerimiz bir 
türlü huzura erememişlerdir. Ayrıca, 
şii-sünni geriliminden de yararlanan 
İsrail ve batılı güçler Lübnan’ın tüm 
sorunlarında en önemli etkendir.

Özellikle Filistin Mülteci kamp-
larında zor şartlarda yaşam mücade-
lesi veren kardeşlerimiz için, Yetim 
eğitim destekleri, acil yardımlar, 
Ramazan yardımları partner kurum 
aracılığı ile devam etmektedir.

Lübnanlı kardeşlerimize de gittik 
bu kurbanda; kurbanlarımızı ve umut-
larımızı paylaştık.

Kosova, tarihi ve dini bağlarımızın derin olduğu bir ülke. İki milyona 
yakın vatandaşlarının çoğunluğu müslüman.  Arnavut, Boşnak, 
Türk, Rum etnik yapıya sahip Kosova, 2008 yılında bağımsızlığı-

na kavuşmasına rağmen Sırp devletinin baskıları ve haksız talepleri 
sürmektedir. Ramazan yardımları, acil yardımlar, eğitim destekleri ve 
yetim eğitimi projeleri devam etmektedir.Kosovalı kardeşlerimize gittik. 
Kurbanlarımızı paylaştık. 

Moğolistan, Ata topraklarımızdan bir tanesi. Bu kurban-
da da  Moğolistan’ı ihmal etmedik. Moğolistan’da yerel 
partner kurum vasıtasıyla kurbanlarımız kesildi ve hak 

sahiplerine ulaştırıldı. Ramazan yardımları, eğitim destekleri 
ve acil yardımlarımız sürekli devam etmektedir. Dua götürdük, 
dua getirdik.

KOSOVA

MOĞOLİSTAN

MORİTANYA

LÜBNAN

NİJERYA

Moritanya İslam Cumhuriyeti, bir kuzeybatı 
Afrika ülkesidir. Batısında Atla okyanu-
su, günebatısında Senegal, güneydoğu 

ve doğusunda Mali, kuzeydoğusunda Cezayir, 
kuzeyinde ise Batı Sahra yer alır. Kuzeybatı Afrika’da 
yeni kardeşlerle tamışmamızın 6.yılı idi. Kurban 
vesilesiyle başlayan bir proje olan Yetimhane ve 
Eğitim Merkezi yine bir kurban organizasyonun da 
temeli atıldı.

Bölgenin farklı durumu, farklı projeleri 
de beraberinde getiriyordu zaten. Bakkaliye pro-
jesi, eğitim desteği, İnsani yardımlar, kardeş 
aile yardımları, yetim eğitim destekleri şu 
ana kadar devam eden projelerimiz arasında…

Nijerya; Batı Afrika’da, Gine Körfezi kıyısında, Benin 
ile Kamerun arasında yer alan bir ülkedir. Başken-
ti Abuja, en büyük şehri Lagos’tur.

%43,6 Müslüman, % 40,8 Protestan, %,9,3Katolik, %,18 
Anglikanist, %, 5,9 Animist olan Nijerya, 206. 1 milyon 
nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya’da 
diğer birçok Afrika ülkesi gibi yoksullukla mücadele et-
mektedir.

Bölge ülkeleriyle birlikte yetersiz beslenmeye bağlı olar-
ak çocuk ölümlerinin fazla olduğu ülke bir zamanlar batılı 
köle tüccarlarının ana merkeziydi.

Nijerya’da faaliyetleri birlikte organize ettiğimiz 
yerel partner kurum aracılığı ile kurbanlarımız birkaç 
farklı bölgede kesildi ve Nijeryalı kardeşlerimize 
dağıtıldı.  
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Pakistan, ülkemizin insanıyla tarihten gelen bir can dost, 
ortak inançlara ve değerlere sahip olmamız dolayısıyla 
da kardeş bir ülke.

Batısında Afganistan ve İran, kuzeyinde Çin Halk 
Cumhuriyeti, doğusunda Hindistan vardır. Başkenti İslam-
abad olan Pakistan 194 milyon nüfusuyla Asya’nın en kal-
abalık ülkelerinden biridir. Pakistan, derneğimiz kurulduğu 
günden bu güne hep faaliyet alanlarımızdan biri olmuştur. 
Pakistan’ın 6 farklı bölgesinin ihtiyaç sahiplerine kurban 
eti dağıtımı yaptık.

Kurban çalışmaları için bölgeye için bölgeye giden ekibimizi 
sıcak muhabbetle karşılayan Pakistanlı kardeşlerimizle saf tut-
tuk bayram namazında.

Kardeş ülke Pakistan’da Yardımeli Eyüp Sultan Köyü, 2010 
yılında yaşanan ve milyonlarca kardeşimizin etkilendiği sel 
felaketi akabinde inşa edildi. 2014 yılında ihtiyaç sahiplerine 
teslim edildi. 

Kardeş aile projesi, yetim eğitim destekleri, süt keçisi 
projesi, sağlık,kıyafet ve barınma yardımları, kalıcı konutların 
inşası, su kuyularının açılması ve Ramazan ayı yardımları ilk 
günden itibaren kesintisiz devam etmektedir.

PAKİSTAN SUDAN

 SOMALİ SURİYE - CERABLUS

Sudan, Afrika’nın en geniş 3. Ülkesi, Başkenti Hartum’dur. 
Bir Doğu ülkesi olan Sudan’ın faaliyet yerlerimiz 
arasındaki ve gönlümüzdeki yeri başka… Yetimlerim-

iz kucaklaşmak, başlarını okşamak, aynı sofrayı paylaşmak 
tüm yorgunluğu alıyor. Gerçek bir bayram yaptık Sodanlı 
kardeşlerimizle. Dertleştik, sohbet ettik, dualaştık, kurban-
laştık.. İnşallah daha güzel bayramlarda kardeşlerimizle 
kucaklaşmak için Sudan faaliyetlerimiz devam edecek.  

Sudan iç savaşların, kıtlığın, kaosun, belirsizliğin 
sembolü adeta… Coğrafya gereği, iç savaşın neticesi, 
çeşitli başka faktörlerden dolayı yaklaşık bir milyon 
korumasız yetim çocuğumuz var Sudan’da. Akıl, beden, 
can ve ruh sağlıklarını bozacak ve gelecekleri kara-
racak, belki de “kararmaya” bile fırsat bulamadan 
çocuk yaşta hayatlarının son bulma potansiyeli 
taşıyorlar. 

İşte bunun için Sudan’a Akabe Yetimler Külliye-
si’ni inşa ettik. 2012’de faaliyete geçen tam teşekküllü 
külliyemizde yetimler güvenli bir şekilde barınıyorlar 
ve eğitimlerini alıyorlar. Sudan’ın yetimlerinin tamamına 
yetişmemiz keşke mümkün olsa ama bu mümkün 
değil. Külliyemizde 200 yetime kol kanat geriyoruz ve 
onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kendi ev-
latlarımız gibi bir anne şefkati ve baba duyarlılığıy-
la yetimlerimizle ilgileniyoruz. Kardeş aile projesi, 
yetim eğitim destekleri, acil gıda, sağlık yardımları, 
su kuyularının açılması, barınma ve eğitim destekleri 
devam etmektedir. Daha fazla yetime sahip çıkmak 
ve yetimliğin ortadan kalkması adına Sudan’daki 
faaliyetlerimiz devam ediyor ve edecek..

Suriye’nin genel anlamda durumu malum. Suriye’deki 
iç savaştan dolayı mağdur olanlar olsun, mülteci 
durumuna düşüp ülkemize gelenler veya geçiş güzer-

gahı olarak kullananlar olsun, gerekse sınırdaki mülteciler 
olsun, Suriyeli mazlumlara savaşın başladığı günden bu 
güne sahip çıkmaya devam ediyoruz. Suriye savaşının 
başladığı ilk yıllarda, 89 adet ambulans ve sağlık yardımları, 
sınırdaki mülteci kamplarına tırlar dolusu temel gıda mad-
desi, ısınma materyalleri, giyecek, battaniye vs. taşıdık-taşı-
maya devam ediyoruz. Cerablus’ta inşa edilen Yardımeli 
Kardeşlik Köyünde, yetim aileler yaşamlarını sürdürmek-
tedirler. Cerablus’ta kurbanlarımız Türk Kızılayı ile birlikte 
kesildi ve Suriyeli kardeşlerimize dağıtıldı. Onları hiçbir 
zaman yalnız bırakmadık-bırakmayacağız.

Somali, Doğu Afrika Boynuzu 
denilen coğrafi bölgede bulu-
nan bir ülkedir. Kurbanlarımız 

Mogadişu’da kesilip ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimize ulaştırıldı. Somali’de 
çok sayıda faaliyetimiz bulunuyor. 
Somali’de üst düzeyde bir güven-
lik sorunu olmasına rağmen, siya-
si iç çatışmaların ülkeyi bir kaosa 
sürüklemesine rağmen, dünya ege-
men güçlerinin ülkeyi karıştırma 
adına uyguladığı gizli-açık şer faal-
iyetlerine rağmen bizim hayır faali-
yetimiz devam ediyor. Somali halkı 
için, kardeş aile projesi, yetim eğit-
im destekleri, Ramazan Ayı yardım-
ları, su kuyularının açılması, acil 
yardımlar devam etmektedir.

Somali’ye inşa ettiğimiz 
Yardımeli Somali Hastanesi’de 
sağlık hizmeti vermeye devam edi-
yoruz. Doğu Afrika’nın en önemli 

ve büyük ve donanımlı hastaneleri 
arasında bulunan hastanemizde, 
Afrika’nın kronik bir sorunu kata-
rakt ameliyatları da yapılmaktadır. 
Sadece Somali halkı değil civar 
ülkelerden de hastanemize gelen 
hastalar tedavi edilmektedir.

28.000 m2 arsa üzerine 
konumlanmış hastanemizde 6.500 
m2 kapalı alan bulunmaktadır.

Hastanemizde, Ameliyathanel-
er, Yoğun Bakım, Anne Çocuk Eğitim 
Merkezi, Camii, Poliklinikler, Yeni 
Doğan Ünitesi, Eczane, Konferans  
Salonu ve misafirhaneler bulun-
maktadır.

Hastanemize ek olarak,  Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü’nün temellerini 
de atılmış olup, inşa süreci devam 
etmektedir.
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Uganda, Afrika’nın en yoksul ülkelerinden biri. Yetim-
liğin, yoksulluğun, mahrumiyetin ülkesi. 

Ugandalı kardeşlerimizle tanışmamız ve muhabbetimiz 
son 5 yıla yayılmaktadır. Yetim ve öksüzlerin çok olduğu, 
çocukların sahipsiz ve korumasız hayatlarını sürdürmek 
zorunda kaldığı ülkede, bu durum kötü niyetli şebekelere 
ve suç örgütlerine zemin hazırlamaktadır. 

Ülkenin farklı kırsal bölgelerinde açılan su kuyuları, 
temiz suya ulaşamayan bölge halkı için büyük bir kolaylık ve 
imkan olmuştur. Partner kurum aracılığı ile Uganda’nın her 
yerinde su kuyularının açılması, acil yardımlar, Ramazan Ayı 
yardımları   insani yardım faaliyetleri kapsamında devam 
etmektedir. Kurban bayramı vesilesiyle Ugandalı kardeşler-
imize de gittik. Onlarla da bayramlaştık.

Tanzanya; Doğu Afrika, Hint okyanusu kıyısında bulunan 
bir ülkedir. En eski insan fosillerini Tanzanya toprakların-
da bulunurken, günümüz de olduğu gibi en eski canlı 

hayatı bu topraklardadır. Doğayla barışık ender ülkelerden 
olan Tanzanya’da, sayısız derecede ulusal park bulunur. Vahşi 
yaşamın çok olması Tanzanya’nın en bilinen yüzüdür. Unesco 
koruma mirası altında bulunan çok sayıda ulusal parkın 
Ulusal parkların en önemlisi Serengeti ulusal parkıdır.

Başkan yardımcımız Nuri Çalışkan Başkanlığındaki ekip, 
birkaç bölgede kurbanları keserek, taşradaki köylere bizzat 
giderek kurban paylarını ulaştırdılar.

Yoksulluğun , kıtlığın, salgın hastalıkların da kol gezdiği 
Tanzanyalı kardeşlerimize Anadolu’nun selamını ve bağışlanan 
kurbanları götürdük.

TANZANYA YEMEN

UGANDA

TÜRKİYE

Tarihi ve din kardeşliği bağlarımızın hiçbir zaman zayıflam-
adığı bir diğer ülke Yemen. Vekalet savaşlarının hüküm 
sürdüğü ülkede, masum insanlar, çocuklar mağdur durum-

da hayatlarını sürdürmeye devam ediyorlar.

İç savaşın, yoksulluğun, yoksunluğun çocukların gözler-
ine sindiği, her türlü mezhep taassubu melanetinin insanların 
üzerine ölüm olarak yağdığı çaresizlerin ülkesi sanki Yemen.

Peygamberimiz (a.s): “Komşusu açken tok yatan 
bizden değildir” buyurur. Ülkemizin hemen her 
ilinde bulunan temsilcilerimiz, kardeşlerimize 

kurban eti ulaştırdı.

Hiçbir faaliyet alanımızdan ülkemizin ihtiyaç 
sahiplerini mahrum etmediğimiz gibi kurbanda da 
ülkemizin dört bir yanında kurban sevincini birlikte 
yaşadık.

Ülkemizde olan her doğal felakette mağdur 
olan bölgeye ve mağdurlara ilk ulaşan kurumlar 
arasında olduğumuz herkesin malumudur. 

Ülkemizi geçiş güzergahı olarak kullanan veya 
ülkemize yerleşmiş mülteci kardeşlerimizle birlikte 
ülke insanımıza tüm ihtiyaç alanlarında yardım ve 
desteklerimiz sürüyor. Mısırlı, Afganlı, Doğu Türkistan-
lı, Filistinli, Suriyeli muhacir kardeşlerimize kesilen 
kurbanlar bizzat elden ulaştırılmıştır.

Bu kurbanda da Anadolu insanıyla, kardeşlerimizle 
bayramlaştık, kucaklaştık ve kurbanlarımızı ulaştırdık.

Açlığa, kıtlığa, savaşa, salgın hastalıklara 
bağlı olarak,  çatışmaların alanı olmaya bağlı 
olarak,  huzurun uğramadığı, çocuk ölümlerin 
zirvede olduğu Yemenli mazlum kardeşlerim-
iz hep yanlarında olmaya çalıştık. Acil gıda 
yardımları, temiz suya ulaşabilmeleri adına su 
kuyularının açılması, sağlık ve kıyafet yardım-
larımız hep devam etti. Vekaletini aldığımız 
emanet  kurbanlarımızı götürdük Yemen’e.. 
Dua ettik, dua aldık, sevindirdik ve sevindik.
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Projenin Detayları
Pilot bölge olarak Bosna-Hersek’te 

başlayan proje, Srebrenitsa’lı göçmen-
lerin ağırlıklı olarak yaşadığı  Moştre 
ve İlyaş beldelerinde Yardımeli Bos-
na Sorumlusu gözetiminde başarılı bir 
şekilde sürdürülmektedir. Proje, yardımı 
alacak ihtiyaç sahibinin sebze ekimine 
müsait mülküne 100 m2lik sera kuru-
lumunu içerir. Projeden destek almak 
isteyen ihtiyaç sahibinin ekim yapma-
ya elverişli toprağının olması projenin 
öncelikli şartı. Kurulumu yapılan seralar 
Yardımeli Derneği tarafından yılda 4 
defa düzenli olarak denetlenir. Dernek 
tarafından sağlanan sera ekipmanları 
(demir aksam, sera naylonu vs.) ihtiyaç 

sahibinin sadece kullanımına sunulur 
böylece atıl halde bırakılan ve kullanıl-
madığı tespit edilen sera ekipmanları 
sökülerek bir başka ihtiyaç sahibi için 
tekrar değerlendirilmek üzere dernek 
tarafından alınır. Yardımeli Derneği 
sera projesi kapsamında destekle-
diği ihtiyaç sahibinin serasında üret-
tiği ürünlerini yemek üreten firmalarla 
yaptığı sözleşme kapsamında piyasa 
fiyatı üzerinden satışına da destek olarak 
ihtiyaç sahibine satış konusunda da 
yardımcı olmaktadır. Sera düzenli olar-
ak imar edildiği takdirde 4-5 kişilik bir 
ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak 
gelir sağlamaktadır.

Bosna, Bilge Kral Aliya’nın bizlere 
emaneti.. Zulüm, soykırım, mücadele 
ve direnişin şehri.

Bosna’nın yaşadığı o kötü günler-
in izlerini, şehrin bazı bölgelerinde hala 
görmek mümkün. Hafızalardan silmek, 
unutturmak zaten mümkün değil. O zor 
günleri yaşayan insanları dinlediğinizde, 
yaşadıkları zulmü ve acıyı hissetme-
mek mümkün değil. Yıllarca beraber 
yaşadıkları En yakın komşuları tarafından 
ihanete uğramaları, saldırıya maruz kal-
maları, onları çok daha fazla etkilemiş. 
Hala anlatırken gözleri dolmakta, ağlam-
aktan konuşamamaktalar.

Hep özlemle bekliyorlar; köyün 
yaşlıları, teyzeler, amcalar. Türkiye’den 
gelenlere hep farklı bir gözle bakıyor-
lar. Gözyaşı ile birlikte Dillerinden dualar 

dökülürken, son sözleri hep aynı: “ Bizi 
unutmayın, buraları bırakmayın”

Yardımeli olarak kuruluşundan bu 
tarafa BosnaHersek ve Bosnalı kardeşler-
imiz unutulmadı. Kardeş aile projesi, 
Ramazan Ayı ve Kurban Organizasyonları, 
gıda ve nakdi yardımlar, Sera projesi ile 
kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştık.

En son bölgeye giden Yardımeli 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Bosna sorumlusu 
Adnan Akdaş, yapılan çalışmaları yerinde 
izledi ve ziyaretler gerçekleştirdi. Kardeş 
aile ziyaretleri yapılarak emanetleri ul-
aştrııldı. Sera projesi kapsamında kurulan 
ve devam eden seraları  ve aileleri yerinde 
ziyaret ederek istişarelerde bulundu. 

Ayrıca, Avrupa’ya geçme hayaliyle 
bölgede bulunan mülteci kamplarını da 

ziyaret ederek, kampta bulunan göçmen-
lere kışlık kıyafet ve hediyelerini takdim 
etti.

Sera Projesi ailelere   büyük destek 
oluyor.

Yardımeli Derneği olarak hayata 
geçirdiğimiz bütün projelerin bölgenin 
şartlarına uygun ve sürdürülebilir projel-
er olması birinci önceliğimizdir. Tıpkı bir 
Çin atasözün de olduğu gibi mağduriyetin 
olduğu bölgelerde, uyguladığımız projeler-
le, süreki balık vermektense, balık tutmayı 
öğretmek hedeflerimizden biri. Bu amaç-
la başlattığımız Sera Projesi de Bosna’da 
uyguladığımız sürdürülebilir projelerimiz 
arasında yer almaktadır. 

Bosna Hemen
“Yanı Başımızda”
Yaklaşık 500 yıl Osmanlı Devletinin idaresinde kalan Bosna Hersek, 
Avrupa’nın göbeğinde bir uç beyliği gibi, İslamın izlerini hala barındırmakta. 

YARDIMELİ DERNEĞİ İLETİŞİM NOKTALARI

YURT İÇİ GÖNÜLLÜ VE TEMSİLCİLİKLERİMİZ

www.yardimeli.org.tr

Projenin Hedefleri
Bosna-Hersek’te pilot çalışmalarını 

yaptığımız Sera Projesi’nden aldığımız 
başarılı sonuçlar neticesinde, bu pro-
jeyi yaygın hale getirip ihtiyaç sahibi 
ailelere kendi temel ihtiyaçlarını tedarik 
edebilecekleri iş alanı açmak, başkala-
rına bağımlılıktan kurtarmak ve haya-
ta tutunmaları sağlamak hedeflerimiz 
arasındadır.  
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