
2022 Faaliyet Bülteni “Veren El ile Alan El Arasında Hayır Köprüsü”

Mülteci Kadın Olmak 
Paneli yapıldı

15 Temmuz Anısına 
Toprağa Kök Salıyoruz

İşgal Devleti Yine
Bombaladı

Gönüllü Teşekküller 
Zirvesi Yapıldı



Günler geçiyor, hayat tüm hızıy-
la devam ediyor. Bu hızlı yolculukta biz 
ne durumdayız ? Hiç düşündünüz mü? 
Oysa bizler biliyoruz ki ; “İki günü eşit 
olan ziyandadır.”

Geçen günlerin muhasebesi yapa-
biliyor muyuz? Yapmalıyız…Unutmayalık 
ki; boş zaman yoktur, boşa geçen zam-
an vardır.

Bireysel muhasebe yapmamız 
gerektiği gibi, kurumsal muhasebe de 
yapılmalıdır elbette.. Bu muhasebe ve 
hassasiyetle proje ve faaliyetlerimize 
devam ediyoruz hamdolsun.

Anadolu’daki 81 ilimizdeki bulunan 
şube, temsilci ve gönüllülerimiz, yurt 
dışında ofis, partner kurum ve görevli-
lerimizle birlikte proje ve faaliyetlerimiz 
kesintisiz devam etmektedir :

Her sene olduğu gibi bu sene de 
kışın dondurucu soğukluğu karşısında 
sıcak bir el olma gayretimiz tüm yurtta 
devam etti. Yakacak, soba, kışlık kıyafet, 
özellikle çocuklara mont ve botlarımız, 
evleri ve yürekleri ısıttı.

Hanımlar birimi, Gönüllü temsilcil-
er, genç gönüllüler kendi görev tanım-
ları içerisinde, Dernek faaliyetlerine 
hem destek sağladılar, hem de örnek 
çalışmalarla katkı sundular. Hanımlar 
Birimi, hizmet içi eğitim ve seminerleri ve 
gündeme dair konularla ilgili düzenlediği 
salon toplantıları ile farkındalık oluştur-
maya gayret etmiştir.

Mültecilik son yılların gerçekten 
en önemli insanlık sorunlarının başında 
geliyor. Savaş, İç karışıklık, açlık, kurak-
lık ve doğal afet nedeniyle yaşadıkları 
vatanlarını terk etmek zorunda kalan in-
sanların yaşamları gerçekten zorluklarla 
dolu. Bu zorluklara ve yaşadıkları insan-
lık dramlarına dikkat çekmek amacıyla 
“Mülteci Kadın Olmak” paneli İstanbul’da 
icra edildi.

Ramazan ayında yine yürek 
coğrafyamızın farklı bölgelerine giden 
ekiplerimiz aracılığı ile, kardeşlerimizle 
sofralarımızı paylaştık, fiili ve kavli du-
alarımızı, selamları oralara ulaştırdık. 
Mübarek Ramazan ayının bize bırak-
tıklarına, kazanımlarımıza hamdettik.

İdlip’i, Uganda’yı, Sudan’ı, Somali’yi, 
Bangladeş’i Arakan Kamplarını, Etiyop-
ya’yı, Suriye’yi, Afganistan’ı, Pakistan’ı un-
utmadık, irtibatı kesmedik.

Pakistan’da yaşanan son yılların en 
kuvvetli muson yağmurları sonucu mey-
dana gelen sel felaketi sonrası, bölgede 
bulunan partner kurum aracılığı ile 
yardım ve desteklerimiz ulaştırılmıştır.

İşgal devleti İsrail, yine Gazze’yi 
bombalamış ve zulmüne devam et-
miştir. Bu ilk değildi, son da olmayacak. 
Gazze’de yaşayan 2 milyon insan açık 
hava hapishanesi durumundaki bölgede 
yaşam mücadelesi vermeye devam 
ediyor. Yardımeli Gazze Ofisi araçlığı ile 
yardım ve desteklerimiz kardeşlerimize 
ulaştırılmaktadır.

Düzce’de yanan depremde can 
kaybının olmaması içimizi biraz da olsa 
rahatlatmıştır. Bartın’da meydana gelen 
maden faciasında ise hayatlarını yitiren 
madenciler hepimizi derinden üzmüştür. 
Batı Karadenizde yaşanan büyük sel 
felaketi tüm yurdu derinden üzmüştür. 
Mağdur olan bölgelere giden ekipler-
imiz gerekli çalışmaları ve yardım faal-
iyetlerini gerçekleştirmiştir.

Kurban yakınlaşma ve kardeşlerim-
izle kucaklaşmaya fırsat vermiştir. Dün-
yanın farklı bölgelerine giden ekiplerim-
iz, kurban etlerini hak sahiplerine bire bir 
ulaştırmış, selamlar götürmüş, oradan 
da dualar getirmiştir.

Eğitim, toplumların geleceği olan 
nesillere yapılan en güzel yatırım. Eğit-
imin kalitesi; bilimsel, özgün, yaygın, 
erişilebilir, sürdürülebilir olması ve pra-
tik uygulamalarının yapılmasına imkan 
sağlaması ile eşdeğerdir. Kurulduğumuz 
ilk günden itibaren eğitim önceliğimiz 
olmuş, nesillerin sağlıklı yetişmesi husu-
sunda imkanlarımız seferber edilmiştir.

Son zamanlarda Yardımeli adı 
ve logosu kullanılarak, ihtiyaç sahi-
bi kişiler mağdur edilmekte, kandırıl-
maktadır. Bu konuda kamuoyu uy-
arılmış, dolandırıcılarla ilgili yasal süreç 
başlatılmıştır.

Katarakt ameliyatlarımız, su 
kuyularımızın açılması, yumurta tavuğu 
projesi, yetimlerin desteklenmesi, kardeş 
aile projemiz, ayni ve nakdi yardım-
larımız kesintisiz devam etmektedir.

Bunları ve sayadığımız bir çok faali-
yeti birlikte yaptık, beraber başardık.

Yorulduk mu..? HAYIR.. 

Zira, 
İYİLİK İNSANI YORMAZ…
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 Dr. Sadık DANIŞMAN
 Yönetim Kurulu Başkanı

2022 yılı itibari ile, ülkemizde hamdolsun cov-
id-19 corona salgınının etkisinden biraz olsun 
uzaklaşmış olmakla birlikte, eski günlere 

geri dönebilmenin hayallerini kurduk hep birlikte. 
Maske takma zorunluluğu, sokağa çıkma kısıt-
lamaları, toplu yerlerde bulunmama hassasiyeti 
gibi tedbirler hepimizin günlük yaşantılarında bazı 
değişikliklere neden oldu. Ama bu süreçte bir kez 
daha gördük ki, insanoğlu aciz bir varlık ve tek 
başına yapabileceği şeyler sınırlı, desteğe-yardı-
ma ihtiyacı var. 

Tüm dünyanın etkilendiği bu süreçte Yardımeli 
Derneği insani yardım faaliyetlerine, projelerine, destek 
ve yardım çalışmalarına, siz kıymetli gönül dostlarından 
aldığı destek ve dualarla kesintisiz devam etti ve 
etmektedir.

Ülkemizde yaşanan doğal afetler, Batı Ka-
radeniz Bölgesinde yaşadığımız sel felaketleri 
hem maddi hasara, hem de can kayıplarına ned-
en olmuştur. Bir kez daha hayatını kaybeden-
lere Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize 
başsağlığı dil iyorum. Bu tür doğal afetler her 
daim olacaktır. Önemli olan bizlerin doğal afet-
lere karşı tedbirleri önceden almamız, bil inçlen-
memiz ve hazırl ıklı olmamız gerekiyor. Sel fela-
ketinin yaşandığı i l lerimize ekiplerimiz hemen 
ulaştı ve gerekli acil yardımları ve sonrasında 
yapılacaklara il işkin çalışmalarını yaptı. 

Orman yangınları da üzerinde düşünmemiz 
gereken ve doğanın korunması hususundaki bilinçlen-
menin yaygınlaştırılması anlamında çok önemli. Ege 
bölgesindeki yangınlarda hepimizin ciğerleri yandı. 
Hatırlarsanız, bizler geçen yıl orman yangınlarının old-
uğu bölgede zarar gören köylülere zeytin, kestane ve 
meyve fidanları dağıtmıştık. Kurban Bayramında uygu-
ladığımız “1 Kurban 1 Fidan” projemiz de, doğaya olan 
saygımızdan, çevreye olan duyarlılığımızdan kaynakl-
anmaktadır.

Mültecilik, son yılların en büyük sorunlarından biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaş, doğal afetler, 
açlık ve kuraklık gibi nedenlerle vatanlarından, toprak-
larından göç etmek zorunda kalan insanların yaşam 
mücadeleleri hepimizin gündeminde olmalı. “Mülteci 
Kadın Olmak” temasıyla İstanbul’da gerçekleştird-
iğimiz panel ile, özellikle mülteci annelerin ve çocukların 
yaşadıkları zorlukları kamuoyu gündemine taşımak 
istedik.

Düzce’de yaşanan deprem, Bartın maden ka-
zası, Pakistan sel felaketi ve diğer kriz bölgelerinde 
kardeşliğimiz ve dayanışma gayretimiz, acıları biraz da 
olsa hafiletmiştir.

Yurt dışında devam eden proje ve faaliyetlerim-
iz kesintisiz devam etmiştir. Zira bizleri bekleyenlerin 
olduğunu hiç unutmadık. Ülkemiz 2020-2021-2022 
yıllarını ve 2023 yılının ilk başlarını covid ve doğal 
afetlerle mücadele ile geçirdi maalesef.

2022 yılı faaliyet bülteninin yayına hazırladığımız süreçte, merkez üssü Pazarcık 7.7 ve Elbistan merke-
zli 7.6 şiddetindeki 2 büyük depremi birlikte yaşadık. Depremlerden 11 ilimiz ciddi oranda etkilendi, 
maddi hasarlar, can ve mal kayıpları yaşandı. Yaşanan bu kayıplar ve acılar karşısında herkes birbir-

ini suçladı. Ama, öncesinde tedbirler alınsaydı, gerekli müeyyideler çerçevesinde düzenlemeler yapılsaydı, 
denetlenseydi bu kadar kayıp olur muydu sizce? Yerleşim yerleri deprem fay hattı üzerine ve yakınına kurul-
masaydı, zemin etütleri yapılarak sağlam zeminlere inşaatlar yapılsaydı, müteahhitler, mühendisler, ustalar 
gerekli hassasiyeti ve dikkati gösterselerdi, kullanıcıları yer açmak-kazanmak amacıyla kolon kesmelerine 
göz yumulmasa idi, yapı denetim firmalarının ve yetkili merciler denetim görevlerini bihakkın yerine getirse-
lerdi yaşanan acılar bu kadar büyük olur muydu?

Değerli Dostlar,

Depremin olduğu ilk günden itibaren teyakkuza geçen Yardımeli ekipleri hemen sahaya indiler ve 
çalışmalarına devam etmektedirler. Olağanüstü toplanan Yönetim Kurulumuz, yaşanan bu acı tablo 
karşısında bir dizi eylem planı oluşturdu:

1- Kısa vadede yapılacaklar : 

Barınma(çadır-konteyner ev), gıda (ekmek,su,yemek vb), ısınma (battaniye, yakacak, kıyafet) temin 
edilerek bölgelere gönderildi.

Tüm Temsilciliklerle irtibata geçilerek, deprem bölgesine yakın illerde bulunan temsilci ve gönüllüler, 
yapılan bir planlama ve koordine ile depremden etkilenen illere yönlendirildi.

Genel Merkezden bir ekip, mobil aşevi ile birlikte bölgeye gönderildi. (günde 2500 yemek) Ayrıca tırlar-
la gıda, kıyafet, çadır, battaniye, su, yakacak, soba, bebek-çocuk gereçleri vb bölgeye sevk edildi.

2- Orta vadede yapılacaklar :

Barınma, kıyafet ve gıda yardımları devam etmektedir. Bunun yanında, deprem bölgelerinde hijyen 
şartlarının sağlanmasına yönelik çadır kentlere veya konteyner kentlere, konteyner çamaşırhaneler kuru-
lacaktır. Her bir konteynerde 5 adet çamaşır makinesi ve 5 adet kurutma makinesi, gün boyu ücretsiz 
olarak hizmet edecektir. Çamaşırhanenin yanına kurulan, konteyner yaşam evine ( 2 oda, wc,banyo, mut-
fak) yerleştirilecek olan depremzede aile, çamaşırhaneden de sorumlu olacak ve aileden 2 kişi Yardımeli 
Derneği tarafından ücretli istihdam edilecektir. Kardeş Aile Projesi ve Yetim Eğitim Destek Projesi kapsamın-
da, depremden etkilenen kardeşlerimiz ve yetim ailelerin desteklenmesi devam etmektedir. 

3- Uzun vadede yapılacaklar:

Kısa ve orta vadede yaptıklarımıza ilaveten, depremzede yaralılar için bir çalışma planlanmaktadır.  
Deprem bölgelerinde 50 binin üzerinde vefa, 100 bini üzerinde yaralı sayımız vardır. Bunların arasında, 
alt ve üst ekstremitelerini kaybedenler var. Bu kardeşlerimize protez ve tekerlekli –akülü sandalyeleri 
bağışçılarımızdan aldığımız destek ile ulaştırılacaktır.

Yine deprem bölgelerinde zarar gören, yıkılan, tamirat isteyen bir okulu, mescidi yeniden inşa etmek 
veya tamir ve tadilatı yapmayı planlıyoruz.

Kıymetli Kardeşlerim,

Büyük bir doğal afeti birlikte yaşadık, şahit olduk. Bunun yanı sıra, büyük bir dayanışma ve yardımlaş-
ma içerisinde olarak, birlik ve beraberlik içinde tek yürek olduk. Zorlukları ve acıları paylaşarak küçülteceğiz 
inşallah.

Bu süreçte yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini veren, destek olan, katkı sağlayan tüm 
hayır sahiplerine şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, ülkemizi ve tüm insanlığı bu tür afetlerden muhafaza 
eylesin.

Değerli Gönül Dostları,

Selamların en güzeli olan

sizleri selamlıyorum.
Allah’ın selamı ile

Selam ve dua ile
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Yeni bir yıl demek, yeni bir heye-
can, yeni bir başlangıç, bir öz 
eleştiri, geçmişin muhasebesi, 

geleceğin planlanmasıdır aslında..

Yaşadığımız o pandemi gün-
lerinde hayatın biraz yavaşladığını, 
alışkanlıkların değiştiğini, biraz daha 
içbükey bir ilişkinin yoğunlaştığını, 
hepimiz için zor olan günlere birlikte 
şahid olduk.. Bu süreçte insanoğlunun 
acziyetine ve zayıflığına bir kez şahid 
olduk.  

Kurulduğu günden bu tarafa, 
mazlumun, mağdurun, yetimin, garip, 
gurabanın yanında olmaya çalışan 
Yardımeli Derneği, hayır sahiplerin-
in destekleri ile faaliyetlerine kesin-
tisiz devam etmektedir. Yaşadığımız 
her olaydan, dokunduğumuz her 
kişiden, ulaştığımız her mağdurdan 
öğrendiklerimiz oldu, kazanımlarımız 
oldu..

 Günler biri birini kovaladı ve 
bir yıl daha böylece geçip gitti Zam-
an; nehirde akan su misali akıp geçi-
yor… Hızla akan zamanımızı nasıl 
değerlendirdik, değerlendiriyoruz 
hiç düşündünüz mü?

Ömrümüz kısıtlı, vaktimiz her 
geçen günle birlikte bir gün daha 
kısalıyor. Dünyadan ahirete olan bu 
yolculuğumuzda yanımızda götüre-
bileceğimiz en önemli şey yaptığımız 
iyiliklerimiz…

GEÇEN GÜNLERİN
ŞAHİDLİĞİNDE

Her geçen gün, hepimizin üzerinde izler bıraktığı gibi, geleceğe dair alacağımız 
kararları da etkilemektedir. Geriye doğru baktığımızda, hayatın koşturmacası içerisinde 
yapmış olduğumuz tüm amellerin kaydedildiğini bilmek, pişmanlıklarımızı mı, yoksa 
şükür ve hamdimizi mi artırıyor?

Gelin hep birlikte geçen son bir yılda iyilik heybemize neler 
doldurduğumuzu birlikte hatırlayalım;

İyi insanların bir araya gelip 
iyilik üretmek ve dünyanın ner-
esinde olursa olsun mazlum 
ve mağdur insanlara bu iyi-
likleri ulaştırmak için kurduğu 
Yardımeli Derneği, 2022 yılında 
heybesinde taşıdığı iyilikler-
le dolu dolu bir yıl daha geçir-
di hamdolsun. Bağışçılarımızın 
destekleriyle Asya’dan Afrika’ya, 
Ortadoğu’dan Balkanlara dün-
yanın bir çok noktasına Anado-
lu’nun yardım elini uzattık.

Yola Devam..  
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Sokaklara 
parklara gelsİn: 
Kartopu olsun, 
kardan adam olsun, 
kayak olsun, 
çocuklara neşe olsun, 
sevİnç olsun..

Kışın gelmesiyle birlikte, kış mevsiminin soğuk ve dondurucu yüzünü
 hissetmeye başladık..

Evinde yakacağı olmayan, dışarıda kendisini koruyacak 
kışlık kıyafetleri olmayan, çaresiz insanların durumu hepi-
mizi ilgilendiriyor. İçinde bulunduğumuz şartların ve  sahip 

olduğumuz imkanların şükrünü yerine getirebilmek için bir şey-
ler yapmamız gerekiyor.

Bu Kış Yine Kardeşlerimizin Yanındayız
Sevgili Peygamberimizin ifadeleri ile : “ Komşusu açken  

tok yatan bizden değildir.”  Ya komşusu üşürken, bacası tüt-
meyen evde otururken ya da dışarıda giyeceği kışlık kıyafeti 
olmadığı için üşüyen, hastalanan çocuklara şahit oluyorken 
yapmamız gereken bir şeyler yok mu ?

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

Dünyayı etkileyen krizler ve ekonomik sıkıntılar, dar gelirli 
aileleri zaten etkilemekte iken; kış mevsiminin ekstra masrafları 
onlar kara kara düşündürmektedir.

Anadolu’nun dört yanındaki temsilciliklerimiz 
aracılığıyla sokak sokak, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahip-
lerine her yıl olduğu gibi kömür, battaniye, soba, bot, mont 
ulaştırılacaktır.

Evlere tek tek giderek, aileleri ziyaret 
etmekte ve ihtiyaç tespitlerini yaparak 
yardımcı olmaktadır. Ailelerin yaşadıkları 
ortamlar ve şartlar birebir gözlenmekte ve 
durum tespitleri yapılmaktadır. Bazı ailelere 
kömür yardımı için gidildiğinde, kömürü 
yakacak sobasının olmadığı görülmüş, 
mahcubiyet, 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, yapabildiğiniz kadarı ile yardımcı 

olmaya… 
Uzatalım ellerimizi ve ısıtalım 

kardeşlerimizi… ısıtalım kardeşliği. 
Kışın kardeşlerimiz üşümesin.
Evet; Kardeşlerimiz üşümesin

Kardeşlik kar altında kalmasın

İnsanlık donmasın!

Ben ne yapabİlİrİm..
81 ilimizde Yardımeli Temsilcileri 

Ailelere ulaştırılmak üzere, kömür, soba, mont ve bot-
lardan oluşan ayni bağışlar da, muhtaç ai lelere 

ulaştırı lmıştır. 

Kamu yararına çalışan dernek statüsünde olan 
Yardımeli Derneği, ayni ve nakdi bağış yapan vergi 
mükellefi bağış sahiplerine, gerekli belgeleri vererek öd-
eyecekleri vergilerde indirim hakkı imkanından yararlan-

malarını sağlamaktadır.

Her mevsim bir ayettir: Kış da öyle…

Kış gelsin, hoş gelsin…

Kış doğaya gelsin. Tabiata, dağa ovaya, tarlaya bahç-
eye 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 eller-
ine ayaklarına, yüreklerine, gelmesin kış. Kardeşliğe kış 

gelmesin!

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

İnsanlık buz kesmesin!

Ayni Bağışlar da kabul edilerek, 
sahiplerine ulaştırıldı..
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ANKARA

ANKARA

AYDIN

BATMAN HAKKARİ

K.MARAŞ

İSTANBUL
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HATAY

İZMİR KIRIKKALE

BARTIN KONYA KÜTAHYA SAMSUN ŞANLIURFA

ŞIRNAK

SİVASTOKATMERSİNMARDİN

ZONGULDAKMALATYA

SAKARYA



Bu Kış da Anadolu’nun 
Her Yerinde 

YARDIMELLERİ’nin

Her sene 
olduğu gibi 
bu sene de 

kış gelmeden 
biz geldik!

Hazırlıklarımıza daha sonbahar ayın-
da başladık. Anadolu’nun dört bir 
yanında, İzmir’den Şırnak’a, İstan-

bul’dan Urfa’ya, Zonguldak’tan Mersin’e, 
Kütahya’dan Bartın’a, Samsun’dan 
Hatay’a, Ankara’dan Kastamonu’ya, Kırık-
kale’den Bursa’ya, Sakarya’dan, Malat-
ya’ya Şırnak’a, Hakkari’ye Erzurum’a ve 
diğer illerimizdeki ihtiyaç sahiplerine 
kardeşliğin sıcaklığını taşıdık ve taşımaya 
devam ediyoruz.

Kardeşlerimize soba, kömür, odun, 
battaniye ulaştırdık ve ulaştırmaya 
devam ediyoruz.

“Kışın Kardeşlerimiz Üşümesin” paro-
lasıyla revan olduğumuz yolda kardeşler-
ini unutmayan bağışçılarımızın destekleri 
hiç kesilmedi ve artarak devam etti. 
Soğuk duvarların arasındaki buz kesmiş 
hanelere ulaştık, ayağı okul yollarında 
ıslanan evlatlarımızın ayaklarını ısıttık, 

dumanı tütmeyen evlerin sakinlerine 
bağışçılarımızın yüreklerinin sıcaklığını 
taşıdık. Umut taşıdık, sevinç taşıdık, sevin-
dirdik ve sevindik… 

Özel l ik le temsi lci l ik ler imizdeki 
hanımefendi kardeşlerimiz çocuklarımıza 
kendi öz çocukları gibi sahip çıktılar ve 
çıkıyorlar.

Yardımeli olarak yürekten inanıyoruz 
ki; ellerimizi kadeşlerimiz için “Yardımeli” 
olarak kullanabildiğimiz oranda birbirim-
ize olan muhabbetimiz artacak, taassup 
ve ihtilaflarımız küçülecek, su-i zanlarımız 
bitecek ve biz daha çok kenetlenmiş 
kardeşler olacağız. Yardımeli olarak, ver-
en el ile alan el arasındaki paylaşım art-
tıkça gönül coğrafyamızda kardeşliğin 
baskın geleceğine, Hakk’ın batıla galip 
gelmesi için daha güçlü bir umuda, daha 
güçlü bir motivasyona sahip olacağımıza 
inanıyoruz.

Bizce, eğer bir yerde üşüyen bir kardeşimiz var ve biz bunu bile bile 
kendimizi sıcak hissediyorsak, yüreğimiz buz tutmuştur! Kardeşlerimiz 
üşüyorsa ve onların hissettiği soğuğu hissetmiyorsak insanlığımıza kar-
akışlar gelmiş demektir!

Yardımeli olarak gönül coğrafyamızın her yerinde olmak ve kim neyin 
yetimiyse onu temin etmek için çalışırken; Afrika’da su kuyuları açarak, 
yetimhaneler inşa ederek, hastaneler yaparak İslam coğrafyasına hayır 
götürürken diğer yandan Anadolu’ya gelen kıştan kardeşlerimizi koru-
mak için çalışıyoruz. 

İnsanı iyiliğin iyileştireceğine, dünyayı sadece iyi yüreklerin güzelleştire-
ceğine, hayatımızı ve ahretimizi iyiliğin mamur edeceğine inanan bir dinin 
müntesipleri olarak gayretimiz günden günden güne artmaktadır.

Sıcaklığı Hissedilsin..

Kış yardım kalemi olarak soba, kömür, 
odun, bot, mont dağıtımı yapmaya devam 
ediyoruz.

Bizim için her mevsimin tek adı vardır; 
kardeşlik!

Bunun için ve bu inançla kardeşlerim-
ize ulaşmaya devam ediyoruz. Ülkemizin en 
doğusundan en batısına, en güneyinden en 
kuzeyine gidiyoruz. Pandemi döneminde 
daha da zor duruma düşen kardeşlerim-
izi yalnız bırakmamak, onları umutsuzluk 
içinde koymamak için elimizden geleni 
yapıyoruz.

Kışın tam ortasındayız. Anadolu’muzun hemen her yerinde kış kendini 
iyice göstermeye başladı. Yolumuzu gözleyenler var. Kardeşlerinin sıcacık 
“Yardımeli’ni” ellerinde hissetmeyi isteyen mazlum ve mağdurlar var; on-
ların gözlerini yolda bırakmamaya, onların umutlarını kırmamaya, onların 
yanında olmaya kararlıyız. 

Bu kış yetişebildiğimiz her hanenin bacasının dumanının tütmesine, 
ulaşabildiğimiz ayaklara bot giydirmeye, üşüyen bedenlere mont giydirm-
eye çalıştık ve buna devam ediyoruz.

Sizlerden de Yardımellerinizi kardeşlerimize uzatmanızı ve gücümüze 
güç katmanızı, hep beraber Anadolu’da üşüyen kardeşimizin kalmaması 
için destek vermenizi istirham ediyoruz.

Bu Kış Kardeşlerimiz Üşümesin

Bu Kış Anadolu’nun her yerini kardeşliğin sıcaklığı sarsın!

Bu kış tabiatta kar, yüreklerde bahar olsun.
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Başkan Yardımcımız Nuri Çalışkan Hoca, sorumlu-
luk bilinci konulu sunumunu gerçekleştirdi:  ” Kötünün en 
kötüsü organize olmuş kötüdür. Dolayısıyla, iyinin de en 
iyisi, organize olmuş iyidir. Sorumluluk Kur’ani deyim-
le takvadır. Takvanın zıddı adavettir. Bir, aklımıza gel-
en tüm iyilikleri ve güzellikleri kapsar. Tüm bu iyilikleri 
ve güzellikleri takva ile hayata dönüştürmelisiniz.  
 

Kandilden ışık bekliyorsak, yağ eklememiz lazım. 
Topraktan bir şeyler bekliyorsak, tohum ekmemiz lazım. 
İnsandan merhamet, iyilik, şefkat ve güzellik bekliyor-
sak insana takvayı vermemiz lazım. Kandilin yağı onun 
takvası, tohum toprağın takvası, insanın sorumluluk bil-
inci onun takvasıdır. Takva, sorumluluk bilinci ve duy-
arlılıktır. Toprağa tohum ne kadar zorunlu ise, insan için 

de takva o derece önemlidir. Takva kelimesi hep ismi fail 
olarak gelmiştir. İsmi meful olarak gelmez. Yani takvalı 
kılınmış insan yoktur. Zira, dinamik enerjimizle uygulay-
acağımız sorumluluklarımızla takvalı olunur. Takvalı ol-
mak %100 bizim kendi elimizle mümkündür. Yoksa takvalı 
kılınan kimse yoktur. Yükümüz ve sorumluluğumuz ağır 
dostlar. Bir türkü vardır: Yürüyoruz dikenlerin üstünde..” 
diye devam eder. Bu türküyü her dinlediğimde takva 
aklıma gelir. Bu yol zor, meşakkatli. Ama nebevi bir yol.. 
Hılful Fudul, Sevgili Resulümüzün de içinde bulunduğu er-
demliler hareketi idi. Ne mutlu size, günümüz Hılful Fud-
ulu, erdemliler topluluğu sizsiniz. Gazamız, emeğimiz, 
bedelimiz, sorumluluğumuz, takvamız ve duyarlılığımız 
mübarek olsun inşallah.. Allah’a emanet ediyorum.” dedi.

T O P L A N T I S I  Y A P I L D I
KO O R D İ N A SYO N5 
Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan, Temsilciler ve Gönüllülerle 
birlikte olduğumuz “Koordinasyon ve İstişare Toplantısı” 3-5 Haziran 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

.
Daha sonra Dernek Yönetim Kuru-

lu Başkanımız Dr. Sadık DANIŞMAN, 
açılış konuşmalarını yapmak üzere söz 
aldı. Katılımcılara teşriflerinden dolayı 
teşekkür ederek sözlerine başladı : 
“ Derneğimiz kurulduğu günden bu 
tarafa ilkeleri, vizyonu ve misyonu 
çerçevesinde insani yardım faali-
yetlerine devam etmektedir. İlahi 
sınırlara riayet, şeffaflık, hesap verile-
bilirlik vazgeçilmez ilkelerimizdendir. 
Yapılan tüm faaliyetlerimizde insan-
ların dini, ırkı, mezhebi vb. sorgulan-
mamıştır. Bizim sorgulamamız, mağ-
dur mu, yetim mi, ihtiyaç sahibi mi, 
garip mi, biz ne yapabiliriz.. bu çerçe-

vede olmaktadır. 
Yasal mevzuat 
ve tüzüğümüz 
ç e r ç e v e s i n d e 
faa l iyet le r imiz 
sürdürülmekte-
dir. Her yıl düzen-
li yaptığımız 
koordinasyon to-
plantımızı 2 yıldır 
pandemi ned-
eniyle yapam-
adık. Toplantı 
yeri ile ilgili uzun 
araştırmalar ve 
istişareler so-

nucunda Genel Merkezimizde yapıl-
masına karar verdik. Bu mütevazi me-
kanda sizleri ağırlamak, merkezimizi 
daha yakından sizlere tanıtmak, tanış-
ma ve kaynaşmamıza vesile olmasını 
amaçladık. Eksiğimiz ve oluşabilecek 
aksaklıklar için hoşgörünüzü istirham 
ediyoruz. Bizler kendimize hep şu 
soruyu soruyoruz ve birbirimize hatır-
latıyoruz: Biz bu imtihanın neresind-
eyiz..? Bize düşen görev ve sorumlu-
luklarımızın ne kadarını yapabiliyoruz, 
daha fazlasını yapabilir miyiz? Sizler 
de bu soruları kendinize sormalısınız ve 
öz eleştirilerinizi sürekli yapmalısınız. 

Yükümüz çok ağır, imkanlarımız kıt 
maalesef. Birlikte iş yapabilme ahl-
akını geliştirmemiz gerekiyor. Sizler 
bizim taşradaki elimiz, ayağımız, 
gözümüz, kulağımızsınız. Bölgenizdeki 
gelişmelerden ve ihtiyaç sahiplerinden 
sizler sorumlusunuz. Geçen koordi-
nasyon toplantılarında konuştuğumuz 
ve aldığımız kararlar vardı : Ödüllen-
dirme ve Temsilci ek kitabı. Temsilcinin 
görev ve sorumluluklarını özetleyen, 
yasal mevzuatı hatırlatan el kitabı si-
zlere ulaştı. Faklı kategorilerdeki ödül-
lendirme programızı da yarın inşallah 
icra edeceğiz, ödülleri takdim ede-
ceğiz.” Yapılan ve devam eden proje 
ve faaliyetler hakkında kısa bilgiler ver-
en Dr. Sadık Danışman, bu faaliyetler-
in yapılmasında emeği geçen herkese 
ve katılımcılara bir kez daha teşekkür 
ederek sözlerini tamamladı. 

Dernek Genel Müdürü Bahri Bulut, 
program akışı, program detayları ve 
program boyunca dikkat edilmesinde 
faydalı olacak konuları katılımcılara 
hatırlatarak, teknik konular hakkında 
bilgiler aktardı.

Anadolu’daki tüm temsilci ve gönüllüler 
birebir davet edilerek katılım sağladıkları 
toplantıya, Avrupa’dan Yardımeli Avru-

pa’yı temsilen Avrupa Koordinatörü Hayriye 
Tufanoğlu katılım sağladı.

Katılımcıların teşrifi ile birlikte yapılan 
kahvaltı sonrası, Kur’anı Kerim tilaveti ve mea-
linin sunumu ile program başladı.

Programa katılan temsilcilerin her biri söz 
alarak, kısaca kendilerini tanıttılar ve duygu-
larını paylaştılar.

Birlikte yapılan faaliyetlerden ve projeler-
in tanıtımından oluşan sinevizyonun gösterimi 
esnasında duygusal anlar yaşandı.
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Daha sonra söz temsilcilere verilerek; öneri, soru ve 
ikazlarını katılımcılarla paylaşmaları sağlandı. Temsilcil-
erden gelen soru, tavsiye ve ikazlar,  Dernek Başkanı Dr. 
Sadık Danışman ve Genel Müdür Bahri Bulut tarafından 
cevaplandı ve gerekli notlar alındı.

Öğleden sonraki oturum, İstanbul Boğazında tekne 
gezisi ile devam etti. Tüm katılımcıların iştirak ettiği boğaz 
gezisi esnasında Doç. Dr. Emre Dorman Hocamız da, ara-
mıza katılarak bir konuşma yaptı. 

Hep beraber bir araya gelerek yenilendik. Birbirimizi 

daha yakından tanıdık, birlikte hasbihal ettik, çay içtik, 
yemek yedik, dertleştik, eksiklerimizi konuştuk, aksayan 
yanlarımızı gündeme getirdik. Eleştirilerimizle birlikte güzel 
yanlarımızı, aksayan yanlarımızla birlikte faal yanlarımızı 
birbirimize söyledik ve daha iyi olmak adına motivasyon 
kazandık. 

Katılım sağlayan tüm Yardımelleri’ne, tüm dost-
larımıza, tüm kardeşlerimize, tüm yüreği güzel insanlara 
tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun.
Yemek ve çay ikramı ile program nihayete erdi.

Başkan Yardımcımız Ali Osman 
Emrehan beyefendi, yıllarca farklı 
mecralarda teşkilat işleri ve teşkilatl-
anma üzerine yaptığı çalışmalarını ve 
birlikte iş yapabilme becerileri üzer-
ine yaşanmışlıkları ve tecrübelerini 
katılımcılarla paylaştı. “Bugün birçok 
yerde bu tür toplantılar yapılmak-
ta. Bu bir bayi toplantısı değil. Nasıl 
daha iyi hizmet edebilirim, daha iyi 
ve daha çok isabetli hayr yapabilir-
im, insanlara nasıl yardımcı olabilir-
imin konuşulduğu bir toplantı. Halis 

niyetlerle bir araya gelmiş mümtaz 
bir toplulukla birlikte olmaktan 
dolayı hamd ediyorum. Teşkilat, aynı 
amacı, aynı ideali gerçekleştirmek 
üzere bir araya gelmiş insanların 
oluşturduğu bir topluluk, bir meka-
nizmadır. Teşkilatlarda birinci görev; 
Genel Merkezde yapılan bir işi, bir 
projeyi, çalışmayı, duyuruyu, en 
ücra köşedeki muhataba aynı heye-
can aynı enerji ile ulaştırılmasıdır. 
Sahada her birimiz farklı man-
zaralarla, farklı olaylarla karşılaşa-
biliriz. Bu bilgi ve tecrübelerin pay-
laşılması, güçlerin birleştirilmesine 
katkı sağlayacak ve gereksiz sarf 
edilecek enerjilerin önüne geçece-
ktir. Birlikte olduğumuz ve beraber 
çalıştığımız sürece, bereketini de 
göreceğiz mutlaka. Bulunduğumuz 
ilde, ilçede iyi bir tarama yapabilir-
iz. Yangında ilk kurtarılacaklar listesi 

gibi, en ihtiyaçlı kimselerden başla-
yarak bir envanter oluşturabiliriz. 
Bizlere gelen emanetleri, hiç beklet-
meden, hemen yerine ulaştırılması 
gerekir. Allah gayretinizi kabul ey-
lesin.” Dedi.

Yönetim Kurulu Üyemiz  Av.  Zeynep 
Kola Çağış Hanımefendi, Dernek 
çalışmalarında yasal mevzuat, hukuki 
çerçeve hakkında katılımcılara su-
num gerçekleştirdi. Soru –cevap şek-
linde interaktif devam eden sunum-
da, pratik uygulamalarda karşılaşılan 
sorunlar ve dikkat edilmesi gereken 
hassasiyetlere dikkat çekildi. Özellikle 
aynı gemide ve camdan bir fanusun 
içerisinde hep beraber bulunuyoruz. 
Ve yapacağımız her bir hareket bir-
birimizi direkt etkilemekte. Dolayısıyla 
dikkat ve hassasiyetlerimizi göz ardı 
etmeden, çalışmalarımıza devam 
edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Verilen çay ve ikram arasından sonra, program 3.oturumu ile devam etti. 
Genel Koordinatör Osman İlhan Beyefendi, temsilciler ile ilgili irtibat, çalışma 
esasları, uygulamada karşılaşılan problemlere yönelik, sunumunu gerçekleştirdi. 
Hazırlanan Temsilci El Kitabına özellikle vurgu yapan Osman İlhan, “kitapçıktaki 
bilgiler birçok problemin çözümüne katkı sağlayacaktır. Ama yine herhangi bir 
problemde Genel Merkezimizle istişare etmekten çekinmeyin” diye tavsiyelerde 
bulundu.

Dernek Genel Müdürümüz Bahri Bulut Beyefendi, 2022 yılı kurban kesim 
ve dağıtım organizasyonu hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Hazırlık ve planlama 
aşaması hakkında detayları paylaşan Müdürümüz, uygulama esnasında hepimize 
çok fazla görev düştüğünün altın çizdi. Yürek coğrafyamızın farklı bölgelerinde 
bizleri bekleyenlerin olduğunu ve bu beklentinin boşa çıkarılmaması adına sorum-
lu davranmamız gerektiğinin altını çizdi. Organizasyonla ilgili tüm hazırlıkların 
tamamlandığını ve 21 farklı bölgede kesilecek kurbanlar için de bu yıl da meyve 
fidanlarının dikileceğini katılımcılara hatırlattı. 

Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz  YMM Mehmet Fatih İslamoğ-
lu Beyefendi de, dernek faaliyetleri esnasında mali açıdan dikkat 
edilmesi gereken konular ve denetim süreçleri hakkında katılım-
cılara sunum gerçekleştirdi. Sahada yapılan faaliyet ve yardımların 
ulaştırılması sırasında düzenlenmesi gereken evrak ve tutulması 
gereken kayıtlarla ilgili örnek matbu belgeler üzerinden tavsiye ve 
ikazlarda bulundu. Yapılan yardım faaliyetlerin  sağlıklı bir şekilde 
devam ettirilebilmesi için, kayıt sisteminin ve düzenlenmesi gerek-
en belgelerin ihmal edilmemesi ve hassas davranılması hususunda 
hatırlatmalarda bulundu.

Günün sonunda, 
Mustafa İslamoğlu 

Hocamızın,
 “vicdan” konulu 

dersi, katılımcıları
 farklı duygulara 

sevk etti. 
Vicdan konulu 

dersten notlar : 

1- Vicdan kelime olarak Sevgili Resulümüzün 
dilinden sadır olmamıştır. Kur’an’da da 
“vicdan” olarak hiç geçmez.
Ama Kur’anı Kerimde vicdan kelimesinin 
karşılığı ifadeler geçmektedir.
• Yönlendirici, sevk edici  • Çağırıcı, ses-
lenici, içerden bağıran • Muhasebeci
• Yanan yürek, yanan iç..
2- Vicdanına danış, zira vicdan yalan 
söylemez. Mesele vicdanın olup olmaması 
değildir; asıl mesele vicdanın aktif olup ol-
mamasıdır.
3- İnsanoğlu istismar ederken de acıyı, 
yani vicdanı kullanmaktadır. Vicdanın 
yalanı bile çok ilgi görmekte maalesef. 
4- Vicdanı istismar edenler, vicdana en 
büyük darbeyi vurmaktadırlar.
5- Vicdanı öldürmenin en acımasız yolu, 
vicdanı istismar ederek öldürmektir. 
6- Vicdansızlık var mıdır ? Psikolojide 
buna “psikopat” denilmektedir.
• Psikopat, empati kuramaz, yalanı ahl-
ak haline getirmiştir, narsisttir(kendine 
aşık),  utanmaz, tövbe edemez, pişmanlık 

duygusu yaşamaz, acıma hissi duymaz, 
korku duymaz-dolayısıyla cezalar onu 
engellemez…
7- Vicdanın kötüye kullanımı da müm-
kündür: Vicdan takıntısı-vicdan hastalığı
8- Vicdan takıntısı övünülecek bir konu 
değildir. Denge ne muhteşem bir şeydir.
9- Vicdan eğitimi – yönetimi üzerinde 
durulması gereken çok önemli bir husustur.
10- Vicdansız bir akıl, bir canavar ortaya 
çıkarırken; akılsız bir vicdan, bir kaçık or-
taya  çıkarabilir.
11- Her insanın vicdanı farklıdır, vicdanın 
tonları vardır. Herkesin vicdanını eşitlem-
eye çalışmak olmaz. Herkesten aynı tep-
kiyi beklemek doğru değildir.
12 Vicdansız olup olmadığına karar ver-
meden önce; o kişinin vicdanının hangi 
taraftan çalıştığına bakmak lazım.
13- Vicdan dediğimiz yerde, ahlak vardır. 
Fıtrat, vicdanın temel taşıdır.
14- Tutarlılık ahlaklılıktır; tutarsızlık ahl-
aksızlıktır. 

Yardımeli Avrupa Koordinatörü Hayriye Tufanoğlu, Avrupa’daki dost-
lardan getirdiği selam ve duaları katılımcılarla paylaşmak üzere kısa bir se-
lamlama konuşması yaptı. Ve Yardımeli Avrupa faaliyetleri hakkında kısa bir 
bilgi aktardılar.

Yardımeli Hanımlar Birimi Başkanı Özgül Üzümcü Hanımefendi de, 
katılımcıları selamladı ve yeni bir oluşum ve faaliyet programı içerisinde olan 
Hanımlar Birimi hakkında bilgiler aktardı. Yapılacak faaliyet ve organizasyon-
larla ilgili temsilcilerimizden destek talep ettiler.

Programın 2. günü ilk oturuma başlamadan önce bazı 
kategorilerde gayret ve çalışmalarından dolayı temsilciliklere
ödülleri takdim edildi:
Ankara Şube    :   Su kuyusu Projesi
Bursa Tems.    :   Kardeş Aile ve Yetim Eğitim Destek Projesi
Diyarbakır Tems.  :   Yetimlere Bayramlık Kıyafet Projesi
Kahramanmaraş Tems.  :   Kurban Organizasyonu Projesi
Malatya   :   Ayni ve nakdi yardımların ulaştırılması

Sevgili Resulümüzün 
de içinde bulunduğu 

erdemliler hareketi idi. 
Ne mutlu size, günümüz 
Hılful Fudulu, erdemliler 

topluluğu SİZSİNİZ.
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Yardımeli Fatih Temsilciliği gece 
02:00 den sonra yollara çıkarak, 
sokakta kalmışlara sıcak yemek 

ve su ikramında bulunuyor.

Yaklaşık son 1 yıldır, haftanın bel-
li günlerinde düzenli olarak hazırla-
nan sıcak yemek, kumanya ve sular; 
Fatih sokaklarında kalan insanlara 
ikram ediliyor. Her geçen gün gönüllü 

katılan hayır sahipleri nedeniyle ekip 
ve ikram malzemeleri artarak devam 
etmektedir hamdolsun.

Yapılan bu güzel çalışma ile ilgili bil-
gi aktaran Yardımeli Fatih Temsilcisi 
Zeynep Hanım, her geçen gün hayır 
sahiplerinin ve gönüllülerin bu işe 
sahip çıkmalarından duyduğu mutlu-
luğu ifade ederek şunları söyledi : 

Önceden planlanan ve hazırlıkları yapılan iyilik organizasyonu için vicdanlı, 
merhametli gönüllü kardeşlerimize ve hayır sahiplerine şükranlarımızı sunuyoruz.

GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLERİ
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

GECELERİ DE

Yardımeli Fatih Temsilciliği gece 02:00 den sonra yollara çıkarak, sokakta 
kalmışlara sıcak yemek ve su ikramında bulunuyor.

Durmak Yok..

Ortak aklı harekete geçirmek, 
fikir alış-verişi yapmak, güzel 
örnekleri birbirimizle pay-

laşmak amacıyla yapıla istişare ve 
değerlendirme toplantıları hız kes-
meden devam ediyor. Anadolu’da-
ki temsilci ve gönüllüler, yurt dışı ofis 
çalışanları ve partner kurum yetkilileri 
ile yapılan toplantılar, diğer STK tem-
silcileri ile yapılan ziyaretler, üyelerim-
izle ve bağışçılarımızla yapılan değer-
lendirme ve istişareler bizim en güçlü 
yanımız olsa gerek. Yapılan istişare ve 

değerlendirmeler çalışma-
larımıza yön vermekte, güç 
katmakta, ufuk kazandır-
maktadır.

Düzenli olarak 3’er 
aylık periyodlar halinde 
yapılan İstanbul’un 39 ilçe 
Temsilcileri ile yapılan is-
tişare ve değerlendirme 
toplantısı Genel Merkez 
Konferans Salonunda icra 
edildi.

Toplantıya İlçe Tem-
silcilerinin yanında, Genel 

Başkanımız Dr. Sadık Danışman, Genel 
Müdürümüz Bahri Bulut ve İstanbul 
Temsilciliklerinden sorumlu Mehmet 
İşsever de katıldı.

Başkanımız Dr. Sadık Danışman’ın 
açılış konuşması ile başlayan toplatı-
da, katılımcılar teker teker söz alarak 
hem ilçede yapılan çalışmaları özetle-
diler, hem de faaliyetler hakkında kısa 
değerlendirmelerde bulunarak öneri ve 
ikazlarını bildirdiler.

Katılımcılardan gelen soru ve 
değerlendirmelere, Genel Başkanımız 
ve Genel Müdürümüz birlikte açıklama-
lar yaparak, cevapladılar.

Bu tür istişare ve değerlendir-
melere, tavsiye, öneri ve ikazlara her 
zaman açık olduğumuzu üstüne basa 
basa vurgulayan Başkanımız, katılım-
cılar teşekkür etti ve kolaylıklar diledi. 
Hazırlana  ikramdan alınarak soframız 
da birlikte paylaşıldı.

Bu İyilik, merhamet ve şefkat 
yürüyüşünde emeği geçen, katkı 
sağlayan her bir arkadaşımıza teşek-
kür ediyor, başarılar diliyoruz.

Düzenli olarak  yapılan istişare ve değerlendirme toplantılarının bu haftaki misafirleri;
 “İstanbul Temsilcilerimiz” idi.

“ Duyarlı kardeşlerimizin bize katılması ile güçleniyoruz, moral buluyoruz, en-
erjimiz artıyor. Bu işe ilk başladığımızda bir elin parmakları kadar bile yoktuk. 
Ama niyetimiz güzeldi. Allah bize yeni kapılar açtı, yeni dostlar kazandırdı.Bu haf-
ta ortalama 200-250 adet dağıtım yapıldı. Misafirler ile birlikte yaklaşık 15 kişilik 
katılım oldu. Yeni katılımlar dolayısıyla ekip gün geçtikçe daha kalabalık ve daha 
kapsamlı bir hal alıyor. Bu sayede daha çok sayıya ve daha çok kişiye erişebili-
yoruz. Gecenin bu saatinde uykusundan, vaktinden ve rahatından feragat eden 
her ferdimizden, gerçek ihtiyaç sahibine ulaşabilmek adına zamanını bizlerle 
harcayan her bir gönüllümüzden Allah razı olsun. Çorba da tuzum olsun diyerek 
farklı semtlerden ve bazen farklı şehirlerden işini gücünü bırakıp bu uğraşa gönül 
uzatanlara selam olsun. Allah onların dualarını bizlerin de hayırlarını kabul 
eylesin. Katılan ve katılamayan herkesten Allah razı olsun. “ dedi.
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Hanımlar Birimi
Çalışmaları..

B irim Başkanı Özgül Üzümcü başkanlığında düzenli toplantılar yapan hanım-
lar, belirledikleri çalışma takvimi kapsamında faaliyetlerini icra etmektedirler. 
Dernek proje ve faaliyetlerin tanıtımında ve icrasında birebir görev alan birim 

üyeleri, saha çalışmalarında da örnek olmuşlardır.

İstanbul’da merkezde yapılan çalışmaları ve yapılanmayı Anadolu’daki temsilci-
liklerimizde de oluşturma gayreti içerisinde olan ve birkaç ili ziyaret eden Hanımlar 
Birimi çalışmalarına devam etmektedir.

Hizmet içi Eğitimler-Seminerler : Gerek birim üyeleri, gerekse gönüllü bayanların 
hizmet içi eğitimleri, kişisel gelişim seminerleri belirli periyodlar devam etti. Özellikle 
Dernek merkezinde düzenlenen eğitim seminerlerine konularında uzman kişiler davet 
edilerek, programlar yapıldı.

Geçen yıl yeni bir 
organizasyon ve yeni 
bir heyecanla göreve 
başlayan “Yardımeli 

Hanımlar Birimi” 
faaliyetlerine 

kesintisiz devam 
ediyor.

Sosyal aktiviteler : Gerek birim üyeleri, 
gerekse gönüllü bayanların bir araya geld-
iği, eğlendiği ve streslerini attığı programlar 
da yapıldı. Piknik organizasyonları, gemi ile 
boğaz gezileri, birlikte yapılan kahvaltılar vb 
birim üyelerinin kaynaşmalarına da vesile 
oldu.

Destek Hattı kuruldu : Özellikle 
mağdur bayanlar için “Telefonla 
Destek Hattı” oluşturuldu. Psikolo-
jik sorunları olanlar, evinde eşi ile, 
çocukları ile problemleri olanlar, 
hukuki desteğe ihtiyaç duyanlara 
yönelik hizmet veren ve yönlen-
direler yapan destek hattı, mağ-
durlara yardımcı olmaya çalıştı.

Yardım faaliyetleri : İstabul’un 
farklı bölgelerinde ihtiyaç sahi-
bi aileler birebir ziyaret edilerek, 
tespitler yapıldı, ihtiyaçları bire 
bir ulaştırıldı. Kimi ile sohbet edildi 
sadece; zira buna ihtiyacı vardı.. 
Kimine maddi yardım, kimine 
psikolojik destek, kimine de ayni 
yardımlar, kıyafetler ulaştırıldı.

Ziyaretler : 
Kurumsal ziyaretler 

yaparak, tanışmak ve 
tecrübe paylaşımına 
vesile olmaktadırlar
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GENÇLER

BAYRAMINI

Biruni Üniversitesi 
Sosyal Hizmetler Bölümü 

öğrencileri, 
Hocaları Sosyal Hizmet 

Uzmanı Fatih Kılıçarslan ile 
birlikte Derneğimizi ziyaret 

ettiler.

Sosyal Hizmet Bölümü son sınıf öğrencisi gençler, 
pratik uygulamaları yerinde görmek, cevabını 
bulmak istedikleri soruları bizzat yetkililere sor-

mak amacıyla Derneğimize misafir oldular.

Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih Kılıçarslan neza-
retinde, pratik saha çalışması kapsamında uygulama 
alanlarını ziyaret eden öğrenciler, mezuniyet öncesi 
öğrendikleri bilgileri sahada da gözlemleme imkanı 
bulmaktadırlar. Ziyaretin amacını açıklayan Kılıçars-
lan; hayatın bir çok alanında görev alacak olan bu 
gençler, sahanın nabzını tutacak, toplumla kurumlar 
arasında iletişimi sağlayacak ve bir bağ oluşturacak 
çalışmalar yapacaklar. Bu anlamda, pratik uygulama 
alanlarını ziyaret ederek bilgiler alıyoruz, istişareler 
yapıyoruz ve sahadaki durumu birebir öğrencilerim-
ize birinci kaynaktan aktarmaya çalışıyoruz. Yardımeli 
Derneğine hem yaptığı çalışmalar için hem de bizleri 
kabul ettiği için teşekkkür ederiz.” Dedi.

Derneğin tüm birimlerini gezerek yetkili kişil-
erden bilgiler alan öğrenciler, sordukları sorularla 
da sahayı tanıma imkanı buldular.

Dernek Başkanımız Dr. Sadık DANIŞMAN, 
gençlerle birlikte konferansa salonunda çay sohbeti 
düzenledi ve çalışmalar hakkında açıklamalarda bu-
lundu. “Yaptığımız çalışmalarda, gittiğimiz ülkelerde  
insanların önünde duran sorunları aşmaları husu-
sunda destek oluyoruz. Tefrika, cehalet ve yoksul-
luk insanların gelişmesine, ilerlemesine engel oluyor 
maalesef. Bu nedenle çalışmalarımızda bu alanlar 
üzerinde yoğunluk gösteriyoruz. Özellikle eğitimin, 
toplumların gelişmesine ve ilerlemesine sağladığı 
katkıyı hepimiz biliyoruz. Eğitimi ve zihinsel dönüşümü 
sağladığımız takdirde, onlar da yoksullukla ve tefri-
ka ile mücadele edebileceklerdir. Toplumun nabzını 
tutmak, insanlarla kurumlar arasında köprü olmak, 
onları ortak değerler etrafında toplamak gibi değerli 
bir göreviniz ve misyonunuz var. İnsanları, toplumu iyi 
ve doğru tanımak, doğru yönlendirmek, doğru kişil-
erle buluşturmak sizlere düşen büyük görevlerden 
biri. Önceleri bu şekilde sosyal hizmet uzmanı diye bir 
alan yoktu, ama şimdi sizler bu işin eğitimini aldınız. 
Başarılar diliyorum, ne zaman isterseniz kapımız açık-
tır gelebilirsiniz, faaliyetlere, saha çalışmalarına katıla-
bilirsiniz.” dedi.

Misaf irimiz

 Oldular..

Başkanımızın

Türkiye’de 1919 yılından bu taraf kutlanan 14 Mart Tıp Bayramı 
tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Dernek merkez-
inde de Başkanımıza bir sürpriz yapıldı. Dernek çalışanları 

olarak Dr. Sadık Danışman Başkanımızın Tıp Bayramını tebrik 
ederek, kutladık.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle  Dernek Başkanımız 
Dr. Sadık DANIŞMAN’a bir sürpriz yaparak,  Dernek 
çalışanları olarak bayramını kutladık.

Başkanımız Dr. Sadık DANIŞMAN öncelikle bu sürpriz kutlama 
için teşekkür etti ve özellikle sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete 
dikkat çekti: “ Sağlık çalışanları özveri ve fedakarca görevlerini yap-
maya çalışıyorlar. Hele son birkaç yıldır mücadele ettiğimiz covid 
salgınında, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına hepimiz şahit olduk. 
Bu zor günlerde, hastane odalarında, yoğun bakımlarda yanımızda 
ailemiz bile yokken onlar vardı ve bizimle ilgileniyorlardı. Son zam-
anlarda sağlık çalışanlarına yapılan şiddet ve saldırıları kınıyorum. 
Çünkü, sağlık çalışanları bunu haketmiyor. Bu vesile ile meslek-
taşlarımın bayramını kutluyor, vefat edenlere Allah’tan rahmet 
diliyorum. Hepinize sağlık ve afiyet dolu günler niyaz ediyorum” 
dedi.

Kutladık..
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Başkanımız son olarak şunları 
söyledi: “Dünyada hiçbir zaman 
savaşın kazananı olmadı; ama 

hiçbir zaman da barışın kaybedeni ol-
madı. Ayrıca zulümle abâd olunmaz. 
Şunu da hiçbir zaman unutmamalı ki: 
Cehaletle mücadele edilmeden mağ-
duriyetle mücadele edilmez; mağ-
duriyet ortadan kaldırılamaz.”

Yedi ülkeden katılan mülteci 
kadın katılımcılara ve panele katılan-
lara teşekkür ederek konuşmasını 
tamamlayan başkanımızın 
konuşmasından sonra, söz Hale 
Canat moderatörlüğündeki panelis-
tlerimize bırakıldı.

İlk söz Afganistan’ı temsilen 
katılan Berna Sefer’e verildi.  Berna 
Sefer, "Afgan halkının sadece Amer-
ikan istilası sebebiyle değil, Allah'ın 
dininden olmayan uygulamaları 
kadınlara "din" diye dayatanların da 
kadınları yurtlarından ettiğini söyledi. 
Afganistan’da kadınların tüm hak-
larının ellerinden alındığını, kadınların 
kendi haklarını bilmediğini, haksızlığı 
“hak” zannettiklerini, vatanına dönüp 

kadın hakları konusunda ülkesinin 
kadınlarını bilinçlendirmek için çalış-
ma hayali kurduğunu ve bunun bir gün 
gerçekleşeceğine yürekten inandığını 
söyledi. Afganistan’a bolluk, bereket, 
refah yıllarının ardından cehaletin 
hakim olmasıyla birlikte yokluk, kıtlık, 
zulüm hakim olmuş; bunu ortadan 
kaldırmak gerek” dedi.

Afganistan’ın ardından söz Filis-
tin’i temsilen katılan Esma Saidoğlu’na 
verildi. Saidoğlu "Biz Filistinliler olarak 
hepimiz mülteciyiz aslında. Kimim-

iz Filistin'in içinde 
kimimiz dışında. An-
nem ve babam ikisi 
de mülteciydi. Filis-
tin davası hepimizin 
davası. Türk insanı 
Filistin'e çok duyarlı. 
Filistin tamamen bir 
savaş meydanı, bir 
işgal meydanı, bir zu-

lüm meydanı” dedi.

Doğu Türkistanlı katılımcımız 
Münevver Özuygur, "Eğer öğle ezanın-
da 'Doğu Türkistan bağımsız oldu, sen 
gidebilirsin" dense; ikindi namazını 
Türkistan'da kılardım." "Benim memle-
ketime dönmek istemediğim bir gün 
bile yok!" diyerek vatan hasretini dile 
getirdi.

Suriyeli katılımcımız Fatma Hü-
seyin, “Ben Türk kökenliyim, Suriye 
vatandaşıyım ve aynı zamanda Türk 
vatandaşıyım. Eşim de Türk kökenli. 
İki kızım da Türk vatandaşı. Suriye’de 
halka yapılmadık işkence kalmadı. 
Her türlü zulmü yaptı Esed. Zehirli 
kimyasal gaz attı halkın üstüne. Suri-
ye’deki zulüm başka hiçbir yerdeki 
zulme benzemez!” dedi.

Arakanlı Yasmin Mohammet 
Sultan, "biz Müslüman olmasaydık 
başımıza bunlar gelmezdi. Arakan'ın 
anlamı "köşe" demektir: Unutulmuş 
bir köşedeydik biz. Ve dünya sesimi-
zi duymadı. Fakat Türkiye'de Arakanlı 
olduğumu söylediğimde, 'bizim Ara-
kan'mı?' diyorlar. Türkiye’de çok mut-
luyum ama hayalim memleketime 
dönmek” dedi.

Mısırlı mültecileri temsilen katılan 
Aya Atia Ramadan; "eminim birgün 
Mısır'a insan hakları, özgürlük ve 
demokrasi gelecek ve şu an döne-
mediğimiz ülkemize döneceğiz. Ama 
çok şükür Türkiye gibi Müslüman bir 
ülkedeyiz" dedi ve ekledi: “Mısır ile Tür-
kiye’yi bilerek düşman ettiler…” diye 
devam etti.

Yemenli katılımcımız Misk Alju-
naid, “Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da 
yaşadıklarını Yemen halkı yıllardır 
yaşıyor. 7 yıldır yemek yok, huzur yok, 
güven yok… İç savaş devam ediyor. 
Çocuklar aç ve hasta. 12 dakikada 
bir çocuk ölüyor Yemen’de ve dünya 

bunları görmüyor çünkü gözleri mavi, 
saçları sarı değil. Lütfen bizi uzak 
görmeyin ve bize sadece gülümseyin. 
İstediğimiz bu. Türkiye’de olmaktan 
çok memnunum. Yemen’den Türki-
ye’ye gelebilen çok şanslıdır. Ama bu 
hiç kolay değil. Türkiye benim ikin-
ci vatanımdır. Lütfen biz mültecilere 
sadece tebessüm edin. Başka bir 
isteğimiz yoktur. Türkiye benim Medi-
ne’m, Yemen benim Mekke’mdir” dedi.

Panelini 
Gerçekleştirdik

Mülteci
Kadın Olmak..

“Mülteci Kadın Olmak” panelimiz, farklı ülkelerden mülteci 
kadınların anlatımıyla  gerçekleşti. Tuba PAL Hanımefendinin 
sunduğu program, tiyatrocu-yazar Hale CANAT Hanımefendinin 
moderatörlüğünde icra edildi.

Kur’anı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış 
konuşmasını Genel Başkanımız Dr. Sadık Danışman 
yaptı. Kadınların Kadınlar Günü’nü kutlayarak 

konuşmasına başlayan Genel Başkanımız, “cennet 
anaların ayakları altındadır. Kadın demek anne demek-
tir. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti kınıyorum. Dini, dili, 
sosyal konumu, ırkı ne olursa olsun; savaş, ayrımcılık, 
şiddet, kıtlık, doğal felaketler vd. hangi nedenden olur-
sa olsun, yurdundan ayrılan ve başka yurtlara sığınan 
insanlara mülteci denir. Biz başta Filistin olmak üzere 
Arakan, Suriye, Yemen, Irak, Afganistan, Doğu Türk-
istan ve diğer ülkelerin mültecilerine h e r 
zaman kucağımızı açtık. Hiç ayrım yap-
madan yanlarında olduk. Bugün 
Rusya – Ukrayna savaşında 
mülteci durumuna düşen Ukray-
nalı mültecilere de kucağımızı 
açarız. Biz ayrım yapmayız; an-
cak İslam topraklarından göç 
eden kendi sınırlarına dayanan 
mültecilere kapılarını kapatan, 
tel örgüler çeken batı, bugün 
kendi inancındaki mültecilere 
kucak açıyor. Biz buna insanlık 
adına seviniyoruz çünkü Ukraynalı 
mültecilerin sınırlarda kalmasını, 
sularda boğulmasını, tel örgülere 
takılmasını istemeyiz. Fakat bura-
da batının ikiyüzlülüğünü görmüş 
oluyoruz; işte buna üzülüyoruz. Biz 
Yardımeli olarak dinimizden al-
dığımız referansla hiçbir kavmin ve 
dinin müntesibi olan mültecilere sırt 
dönemeyiz, dönmedik. Fakat Irak 
işgal edilirken, 4 milyon yetim 
bırakılırken, Afganistan hem 

Rusya, hem Amerika tarafından işgal edilirken, Ruan-
da’da 500 bin insan katledilirken ve diğer İslam toprak-
larındaki insanlar zulme uğrarken dünya ses verseydi 
belki bugün Ukrayna bunları yaşamayacaktı.”

“Teknoloji çok gelişti ama insanlık gelişemedi” diyen 
Sadık Danışman, şöyle devam etti: “Akdeniz ve Ege su-
larında binlerce mülteci kardeşimiz boğuldu. Yunanlı 
yetkililer mültecilerin botlarını kasıtlı olarak patlatmak-
ta ve onları sularda boğmakta bir sakınca görmedil-
er. Biz bu etkinliği düzenlemeye karar verip organi-
zasyona başladığımızda henüz Rus-Ukrayna savaşı 
başlamamıştı. Bugün Ukrayna’da 2 milyon kardeşimiz 
Avrupa’nın şehirlerine hicret etti. Ukraynalı bir mülteci 
kadın kardeşimizi de burada misafir etmek ve onu da 

dinlemek isterdik. İnşallah başka bir organizasyonu-
muzda bunu da yapacağız. Bizim Filistin’de 2 

bin Kardeş Ailemiz var, Somali’ye Kadın Doğum 
Hastanesi açtık, 2007 yılında ve şu anda be-
beklerin hayata tutunmasını sağlıyor, annelerin 

gözyaşlarının dinmesini sağlıyor. 
Sudan’da yetimhanemiz, Mor-

itanya’da eğitim külliyem-
iz; Bangladeş’te, Arakanlı 
kardeşlerimize yönelik bin 
öğrenciyi barındıran eğit-

im külliyemiz var. Yem-
en’e, Suriye’ye sürekli gıda 
yardımı, giyim yardımı, 
sağlık yardımı yapıyoruz. 
Bizim derneğimizin ilkesi; 
mazluma, yetime din, dil, 
ırk, mezheb, meşrep sor-
mamaktır. 

 Bizim anlayışımız 
budur.” dedi.

Panelistlerin sunumlarını 
tamamlamalarının 

ardından, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz tarafından

panelistlere günün anısına
 plaket ve çiçek 

takdim edildi. 
Panelimiz dualarla 

sona erdi.
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Aslında bu dünyada hepimiz birer mülteciyiz. Müminler olarak inandık ve iman ettik ki, bu 
dünyaya sınırlı bir zaman dilimi için gönderildik ve hepimiz bir anlamda birer mülteciyiz. Asıl 
yurdumuz olan Dar-ı Beka’ya varana kadar bu geçici âlemde her birimiz bir diğerine “Ensar”, 
her birimiz bir diğerine göre “Muhaciriz”

Evet, insanoğluna kolaylıkla “mülte-
ci” diyebiliriz. Zira bir yoldan geld-
ik hepimiz ve yaradılış ve varoluş 

sürecimizde geçtiğimiz aşamaları kat 
ederek bu güne geldik ve kimimiz asıl 
yurduna göçtü, kimimiz geçmekteyiz.. 
Gelenler var…

Bu anlamda insan rabbinden gelip 
yine rabbine doğru iltica eder. 

Bir de zulmün getirdiği, işgallerin 
peyda ettiği, savaşların sebep olduğu 
mültecilik vardır. İşte dünyanın bu gün 
en büyük imtihanlarından biridir bu. Bu 
imtihanda sadece mülteciler imtihan 
edilmez; onlara “Ensar” olup- olamay-
acağımız üzerinden, onlara kol kanat 
gerip geremeyeceğimiz üzerinden, on-
lara elimizdeki imkânların ne kadarın 
infak edip, onlarla paylaşabileceğimiz 
üzerinden “yerliler” olarak bizler de im-
tihan ediliriz. 

Bu süreçte; iltica sürecinde, vatansız 
kalınıp yollara düşüldüğünde, ufuk 
karardığında, bir belirsizlik, bir bilinme-
zlik, bir meçhul mülteci yürekleri kap-
ladığında bizim “nerede” olduğumuz, ne 
yaptığımız önemlidir. 

Özellikle “Mülteci Kadın Olmak”: 
Naif omuzlarına vatansızlık çöktüğünde, 

meçhul çöktüğünde, evlatlarının ge-
leceğine ilişkin korku ve kaygılar çök-
tüğünde onların yanında mıyız, değil 
miyiz? Onların acılarına, kaygılarına, 
vatansız kalmışlıklarına bir takım ön-
yargılı gerekçelerle, toptancı bir bakış 
açısıyla kulak mı tıkıyoruz, yoksa tüm ön-
yargıları, tüm toptancı söylemleri elimizin 
tersiyle itip onlara kucak mı açıyoruz?

Mülteci bir annenin kederine or-
tak olup olmadığımız, elinden tutup 
tutmadığımız, yarasını sarıp sarma-
dığımız, yürek yangısına bir avuç su 
olup olmadığımız, evlatları adına duy-
duğu gelecek kaygısını paylaşıp pay-
laşmadığımız önemli bir soru(n) teşkil 
ediyor.

İşte bu yüzden; Yardımeli Derneği 
olarak mülteci kadınların acılarını, keder-
lerini, iltica etme gerekçelerini, göç yol-
larındaki hikayelerini kendi ağızlarından 
dinlemek adına, onlara karşı bir farkın-
dalık yaratmak adına düzenledik bu 
paneli.

“Mü l tec i  Kad ın  O lmak” 
proğramımıza Afganistanlı, Yemenli, Suri-
yeli, Arakanlı, Filistinli, Doğu Türkistanlı,  
Mısırlı mülteci kadınları davet ettik. 

Anlattılar Mülteci Kadınlar: Savaşın 
ortasında anne olmayı, zulmün ortasında 
umut olmayı, direnmeyi, yaban ellerde 
horlanmayı, kucaklanmayı, tarifsiz 
acıları, umudu, gözyaşını, vatansızlığı an-
lattılar. Mülteci kadınlar olarak evlatları-
na vatanlarına dönmeye dair aşıladıkları 
motivasyonu, direnmeyi, sabretmeyi, 
ülkemizde gördükleri Ensar-Muhacir ru-
hunu, nasıl dua ettiklerini anlattılar. Ve el-

bette çektiklerini, çekmekte olduklarını, 
vatan hasretini, kaybettikleri yakınlarının 
acı ve kederini anlattılar..

Zulmü anlattılar: Zalimi, zalimliğin 
şeytani dinamiklerini, yurtsuzluğu, kimse-
siz kalmışlığı, sabrı, kardeşliği ve Allah’a 
olan tevekküllerini…

Dinledik onları: Kor olduk, gözyaşları-
na boğulduk, sarıldık, kucaklaştık. Yan-
larında olduğumuzu, olmaya devam 
edeceğimizi, yaralarının yaralarımız old-
uğunu söyledik. 

Bu ülke insanının, bu toprakların, 
Anadolu’nun her zaman mazlumun 
yanında olduğunu ve olmaya devam 
edeceğini, Yardımeli olarak Suriye’ye, 
Yemen’e, Arakan’a, Mısır’a, Filistin’e, Af-
ganistan’a, Doğu Türkistan’a ellerimizi 
yettiği kadar uzattığımızı ve uzatmaya 
devam edeceğimizi söyledik. 

Mülteciler ve mazlumlar için 
yaptıklarımızı anlattık, dualarımızı söyl-
edik. Neler yaptığımızı ve projelerimizi 
anlattık. Mülteci Kadın olmanın çilesini, 
direncini, farkını, dirayetini mülteci 
kadınlardan dinledik. Mülteci anaların, 
bacıların, kardeşlerin, evlatların bu ülk-
ede asla yalnız olmadıklarını, olmaya-
caklarını söyledik.

Vatansız kalmanın, istilanın, zul-
mün, savaşın; mülteci kadın olmanın 
ne demek olduğunu bizzat yaşayan-
lardan dinleyerek iyice idrak ettik. 

Dünya egemenlerinin yok yere, 
hiç yere, bir avuç petrol uğruna, bi-
raz daha semirmek uğruna neler 
yaptıklarını ve yapabileceklerini, tefri-
kanın, mezhepçiliğin, kavimciliğin 
nasıl kullanılıp kardeşin kardeşe nasıl 
kırdırıldığını, nasıl yaktırıldığını bir kez 
daha anladık. Üzüldük, kahrolduk..

Ama umutlandık da.. Çünkü 
çekilen her acının, ödenen her bede-
lin rahmet yağmurları olarak mazlum 
coğrafyamıza yağacağını ve yepyeni 
kardeşlik baharlarını yeşerteceğini gö-
zlemledik, umut ettik, hayal ettik, dua 
ettik. 

Mülteci kadınların gözlerinde 
“artık kardeş kavgası son bulsun”, “artık 
oyunlara gelmeyelim”, “artık vatanımızı, 
yurdumuzu istila edenlerin kaşıyabi-
lecekleri, bizi birbirimize kırdıracak-
ları farklılıklarımızı, ihtilaflarımızı kendi 
ellerimizle besleyip faşizanlık, tefrika 
üretecek boyutta tutmayalım. Artık 
farklılıklarımız zenginliğimiz olsun, 
üstünlüğümüz olsun, rahmetimiz 
bereketimiz olsun” diyen bakışlar vardı.

“Mülteci Kadın Olmak” panelim-
izde anneliğin, şefkatin, merhame-
tin, asaletin, umudun güneşleri vardı: 
Onlar göç yollarında, vatanlarında 
uzakta, yakınlarını kaybetmiş olmanın 
hüznüyle, evlatlarının kaygısıyla koca-
man yürekli asil mülteci kadınlardı.

Şunu hiçbir zaman unutmaya-
cağız: Kardeşlerimizi hatalarıyla kus-
urlarıyla kabul edeceğiz. Onların hep-
sinden Medine’ye iltica eden Ebu Bekir 
gibi olmalarını bekleyemeyiz: Zira 
bizler hepimiz de birer Eyüp El Ensarî 
değiliz. Kardeşler birbirlerini hataları ve 
kusurlarıyla sevebildiğinde kardeş kal-
abilirler; yoksa şeytan girer aralarına… 

Biz her zaman onların yanında 
olduk ve olmaya devam edeceğiz.

Kalkınma Bakanlığı Dış Göç 
Politikası raporundan bazı ver-
iler bilgi amaçlı aşağıda alın-
mıştır:

Uluslararası göçmenlerin dünya 
nüfusuyla karşılaştırmalı olarak de-
mografik özellikleri incelendiğinde, 
yüzde 74 gibi yüksek bir oranın 20-
64 yaş grubunda yer aldığı, bu oranın 
dünya nüfusunda ise yüzde 57 olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda, uluslara-
rası göçe kalkınma odaklı bir yaklaşım-
la çıkartılabilecek önemli bir sonuç, ul-
uslararası göçmenlerin toplam nüfusa 
kıyasla büyük çoğunluğunun çalışma 
yaşındaki kişilerden oluşması sebebi-
yle, pozitif net göçün nüfusu yaşlanan 
ülkelerde nüfus yaşlanmasının uzun 
vadede yavaşlamasına katkı sağlay-
abileceği yönündedir. Demografik 
açıdan dikkat çeken bir başka husus, 
20 yaş altı grubun toplam nüfus or-
anında yüzde 34, göçmenlerde ise 
yüzde 14’lük pay almış olmasıdır.

Kadınlar toplam mülteci nüfusun 
yüzde 49’unu oluşturmaktadır. Mülteci 
nüfusunun yaklaşık yüzde 51’i ise 18 yaş 
altındadır. UNICEF raporları özellikle 
refakatsiz göçmen ve mülteci çocuk 
sayısının 80 ülkede 2010’dan 2016’ya 5 
kat artarak 300,000’e ulaştığına vur-
gu yapmakta ve bu kırılgan grubun 
insan ticareti ve çeşitli istismar türl-
erine karşı hassasiyetlerinin arttığına 
dikkat çekmektedir.11 Dikkat çeken 
bir başka husus, dünya genelinde to-
plam mülteci nüfusunun yaklaşık üçte 
ikisinin uzun süreli mülteci durumunda 
bulunan kişilerden oluştuğudur. 2016 yılı 
sonu verilerine göre, dünya genelinde 
mültecilerin yüzde 60’ı kentsel alanlar-
da yaşamaktadır. Dünyada en fazla 
mülteciye ev sahipliği yapan ilk beş 
ülke ise, Türkiye, Ürdün, Filistin Devleti/
Filistin Ulusal Yönetimi , Lübnan  ve Pa-
kistan’dır.

Mülteci nüfusunda en çarpıcı artışı 
yaşayan ülke konumda olan Türkiye, 
2000 yılında 3000 civarında mülteci-
ye ev sahipliği yaparken, bu rakam 

günümüzde 6,5 milyonu aşmıştır. 

Dünyanın birçok bölgesinde, 
göçmen kaçakçıları düzensiz göç 
sürecinin ayrılmaz bir parçası haline 
gelerek, devletlerin sınırlarını yönetme 
kabiliyetini azaltmakta, göçmenleri te-
hlikeli göç rotalarına yöneltmekte ve 
bu durumdan büyük kazançlar elde 
etmektedirler.

Düzensiz göç olgusuyla ilişkilendi-
rilen bir diğer önemli küresel sorun 
ise insan ticaretidir. Birleşmiş Milletler 
Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNO-
DC) 2012-2014 yıllarını kapsayan 2016 
Küresel İnsan Ticareti raporunda, dün-
ya genelinde 500’de fazla farklı insan 
ticareti akışının gerçekleştiği; tespit 
edilen insan ticareti mağdurların yüzde 
42’sinin ülke içindeki mağdurlardan 
oluştuğu, ve sadece Batı ve Güney 
Avrupa’da tespit edilen insan ticareti 
mağdurlarının 137 farklı menşe ülk-
eden geldiği belirtilmektedir. Tespit 
edilen mağdurların yüzde 79’unu kadın 
ve çocukların oluşturduğu, ancak son 
yıllarda zorla çalıştırılan erkek mağdur 
sayısında da artış olduğu gözlenmek-
tedir.

Raporda yer alan veriler 
çerçevesinde, uluslararası göçmenler-
in işgücüne katılımından hem kaynak, 
hem hedef ülkeler hem de göçmenler 
açısından maksimum fayda sağlana-
bilmesi için, dikkate alınması gerek-
en bazı hususlar şunlardır: o İşgücü 
göçünün bölgeler ve sektörler ar-
asındaki farklı dinamikler ele alınarak 
incelenmesi gerekmektedir. o Düzen-
siz göçmenler, zorunlu göçmenler ve 
herhangi bir nedenden dolayı kayıtdışı 
çalışan göçmenlerin işgücüne katılımı-
na yönelik veri eksikliği giderilmelidir. 
o Toplumsal cinsiyet bakış açısı ile 
hem kadın hem de erkek göçmen-
lerin hassasiyetleri, işgücüne katılım-
da karşılaştığı zorluklar ele alınmalıdır. 
Başta ev işçisi kadın göçmenler olmak 
üzere daha az görünür sektörlerde 
çalışan göçmenlerin hassasiyetleri ay-
rıca incelenmelidir.
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Arnavutluk ile tari-
hi bağlarımızın yanında, 
kardeşlik hukukumuzun 
gereği de olarak, Yöne-
tim Kurulu üyelerimizin 
bizzat katıldığı iftar sof-

ralarında bir arada olduk, haneleri ziyaret ederek, yetimleri 
sevindirdik.

Bangladeş ve Arakan kamplarında insanlık dramı, 
yokluk, imkansızlık, çaresizlik devam ediyor maalesef. 
Bölgede bulunan partner kurum ve Yardımeli ekipleri 
sürekli yardımları ulaştırmaktadır. Ramazan ayı vesilesi ile 
bölgeye gidecek olan ekiplerimiz, kamplarda gıda ve sıcak 
yemek dağıtımlarına bizzat katılarak, yetimleri sevindirdi, 
açılan su kuyularını ve mescitleri yerinde kontrol ettiler.

Etiyopya, bizlere Necaşi’yi, hicreti, vefayı hatırlatan 
Habeşistan toprakları. Necaşi’nin torunlarını hiç unutmadık 
ve ziyaretlerimiz hep devam etti. Yönetim Kurulu üyelerimiz 
bizzat giderek emanetleri hak sahiplerine ulaştırdılar..

Sozmali’de, yaklaşık 11 yıl önce başlayan yolculuğu-
muz hız kesmeden devam etmektedir. Yardımeli Hastanesi 
ile sağlıklı gelecek nesiller için gayretimiz devam ederken; 
aynı zamanda kardeş aile projesi, nakdi yardımlar, yetim 
eğitim desteği, sağlık ve kıyafet yardımları, su kuyularının 
açılması kesintisiz devam etmektedir. Ramazan ayının 
bereketini ve sevincini Somali’de kardeşlerimizle birlikte 
yaşamak ister misiniz? 

Sudan, bir sevda idi bizim için. İlk projelerimizin hayat 
bulduğu, farklı insan ayetleri ile tanıştığımız bir coğrafya.. 
Yaklaşık 15 yıllık bir yürüyüş.. Akabe yetimler külliyesi, kardeş 
aile projesi, eğitim ve sağlık destekleri, kıyafet yardımları, 

barınma ve gıda yardımları, su kuyularının açılması hiç 
durmadan devam etti. Bu Ramazan ayında da ekiplerimiz 
Sudan’da oldular, emanetleri ulaştırdılar.

Suriye, kirli bir savaşın süregeldiği, milyonlarca insanın 
yurtlarından edildiği, mağduriyetin, gözyaşının ve ölümler-
in olduğu yürek coğrafyamız.. İlk günden itibaren mağdur 
sivil halkın hep yanındaydık, yine yanındayız ve yanlarında 
olmaya devam edeceğiz. Yardımeli ekipleri gerek Türkiye 
tarfında, gerekse sınırın öbür tarafında Cerablus ve İdlib’te 
bulunan kamplara emanetler ulaştırıldı..

Filistin/Gazze kanayan bir yanımız.. Açık hava hap-
ishanesi durumundaki Gazze’de yaklaşık 2 milyon insan 
zor şartlarda yaşam mücadelesi vermekteler. Yardımeli 
Gazze ofisi aracılığı ile yardım ve desteklerimiz hiç kes-
ilmedi, kardeşlerimize ulaştı. Bu Ramazanda da Gazze-
li kardeşlerimizin sofrasına destek olmak, tencerelerinde 
kaynayan yemeğe tuz olmak, yetimlerin yüzünde gülücük 
olmak için hazırlıklarımız tamamlandı. Destek ve yardım-
larımız Gazze ofisi aracılığı ile kardeşlerimize ulaştırıldı.

Pakistan, Kosova, Uganda’da da bölgeye gidecek 
olan yönetim kurulu üyelerimiz tarafından emanetler ve 
hediyeler hak sahiplerine ulaştırıldı.

İnsanlığa “Yardımeli” olalım:

Ramazandır: Sevindirerek sevinme, paylaşarak 
kenetlenme vaktidir.

Paylaşmak bereket, sevindirmek rahmettir. 
Ramazanınız bereketli, Rahmetiniz ganî olsun.

RAMAZAN’DA PAYLAŞMAK BEREKET, 
SEVİNDİRMEK RAHMETTİR .

 “Sultan” yaklaşırken biz hazırlıklarımızı yapmaya 
başladık. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da hayrı, 
iyiliği, güzelliği, kardeşliği, bereketi sırtımıza yükleyip kardeşler-
imize doğru yola revan olma vaktidir.

Anadolu’yu, Balkanları, Afrika’yı, Orta Asya’yı, Yemen’i, 
Arakan kamplarını, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ve elbette 
Filistin’i/Gazze’yi unutmayacağız ve 11 Ay’ın Sultanı’nı birlikte 
ihya etmek adına kardeşlerimizle buluşup kucaklaştık.

Anadolu’nun her yerinde seferberlik halinde olduk..

Kurulduğu günden bu güne mağdurun ve muhtacın 
yanında olmaya çalışan Yardımellerimiz, 81 ilimizde şube, tem-
silci ve gönüllülerimiz aracılığı ile bir seferberlik ruhu ile hareket 
ederek; yardımlaşmanın huzurunu, paylaşmanın mutluluğunu 
birlikte yaşadık.

Farklı bölgelerde kurulan iftar sofralarında hasbihal, 
sahur ve iftar için dağıtılan kumanya ve erzak paketlerinde 
muhabbet, nakdi olarak ulaştırılan fitre, sadaka ve zekatlarla 
hanelerde mutluluk, bayramlık kıyafetlerle yetimlerin yüzünde 
gülücük olmaktır gayemiz..

Hazır mıyız O’nu 
karşılamaya, hoşgelen 

Ramazan bizleri hoş 
bulabildi mi?

Kardeşler sınırları tanımaz ki..

Dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize de yardımelleri olmak için hazırlıklar tamamlandı.

Büyük bir badireden geçen Afgan halkı; açlık, susuzluk ve toplu ölümlerle karşı karşıya maalesef. Bu 
zor günlerinde bölgeye gidecek olan ekiplerimiz, yardım ve destekleri bizzat ulaştırdık, Afganistan 

halkı ile kardeşlik bağlarımızı güçlendirdi.

Gün İYİLİK ve PAYLAŞMA Günü

Hayrolsun.
Hayırlı Ramazanlar Olsun. 

HE
DE

F

Ulaşmak..

600 bin 
KARDEŞİMiZE
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Ramazan Ayı'nın sevincini, rahmet ve bereketini artırmanın yolu: 

Paylaşmak..

Fiili ve Kavli Dualarımız
Kardeşlerimiz İçin Olsun

Hatırlatacağız ki; milyonlarca bombanın, silahın, 
tankın, topun karşısında İslam’ın barış elçileri, iyi-
lik neferleri, hayır erleri olarak durduk. Dünyanın 

iyileşmesi, gönüllerin kenetlenmesi, ademoğullarının kardeş 
olması için dünyaya iyilik mesajı verdik.. 

Hatırlatacağız ki: Ellerimiz bizlere diğer insan 
kardeşlerimize ve din kardeşlerimize “Yardımeli” olsun için 
verilmiştir. En çok bunun için verilmiştir; birbirimizin üze-
rine bombalar fırlatmak, birbirimizi katletmek için değil! 
Dünyayı iyilik yurduna, barış yurduna, kardeşlik yurduna, 
ademoğullarının her bir ferdinin selamet bulduğu yurda 
çevirebiliriz. Bunu, iyiliği çoğaltarak başarabiliriz. Bu bir 
ütopya değildir. İnsanlık Ailesi olarak bunu başarabiliriz. 
İşgalleri besleyen, açgözlülüğü körükleyen, kin ve garezi at-
eşleyen şeytanî motivasyonlarımızı elimizin tersiyle iterek; 
iyiliği, kardeşliği, ihsanı, hayrı besleyen insan yanlarımızı 
aktive edebiliriz. 

Bu Ramazan’ı dolu dolu bir kardeşlik şuuruyla bereke-
tlendirmek adına Yardımeli olarak ümmet coğrafyasının her 
yerine ulaşıp kardeşlik sofraları kuruldu. Kardeşlerimize si-
zlerden aldığımız emanetleri ulaştırıldı. Dualarınızı götürüp, 
dualar getirdik Ellerimizi hayır eli, iyilik eli, güzelik eli, 
barış eli, “Yardımeli” yapmak için yollara düştük.. 

Hazırlıklar tamam.. Sefer vakti geldi

Ülkemizin her bölgesinde ve yurt dışında 20 farklı 
bölgede Ramazan faaliyetlerine yönelik hazırlık ve plan-
lamalar tamamlandı. Yurt dışına bölgelere gidecek ekipler 
sefere hazır olarak, yolculuğa çıkmaya başladılar. Pandemi 
problemi göz önünde bulundurularak, alınan tedbirler 
kapsamında, risk durumu da gözetilerek ekipler yolculuğa 
çıkıyor.

Kardeşini unutma.

Ramazandır: Aylardan Rahmet, aylardan berekettir;  
aylardan iyilik, aylardan kardeşliktir. Rahmet ayını pay-
laşarak bereketlendirelim.

Dünyanın gündemini savaşlar belirlerken biz 
kardeşliğimizi tazeleyelim

Yeryüzüne iyilik, güzellik, kardeşlik ekelim. 

Ellerimizi birbirimize “Yardımeli” eyleyelim.

Diğer adı barış olan İslam’ın 
müntesipleri olarak, dünyada 

düşmanlıktan beslenenlere,
insanları birbirine hasım ederek 

semirenlere, çoluk çocuğun 
üstüne bombalar yağdırarak 

ikbal arayanlara, tüm kötülere 
hatırlatacağız ki; Biz barıştan, 

kardeşlikten, iyilikten, 
insanlıktan yanayız.

Tüm mümin kardeşlerimizin bildiğini tekrar hatırlatıyoruz:

Ramazan bir yılın muhasebesini yapmak, gelecek yıla hazırlanmak için bir motivasyon. 
yürekleri tazeleme, kardeşlik şuurunu çoğaltma ayıdır. Yetimlerin sevinçlerinde rahmet, 
gülüşlerinde cennet arama ayıdır. Ramazan, bizlere bahşedilmiş, içinde Kadir Gecesi gibi 
bin aydan daha hayırlı bir gece barındıran aydır. Bunun kıymetini bilelim. Tefrikadan, bir-
birimizi yaftalamaktan, birbirimize kin beslemekten uzaklaşıp “Allah’ım: İman edenlere 
karşı gönlümüzde en küçük bir kin bırakma Rabbimiz! Şüphe yok ki Sen çok şefkatli, 
çok merhametlisin!” diye Ramazan boyunca dua edelim. 

Bu ay Ramazandır: Hatırlamanın vaktidir. Kardeşliği tazelemenin vaktidir.  
Kardeşini hatırla, kardeşini sevindir. Kardeşine "Yardımeli" ol   
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PaylaşarakSofralar
BEREKETLENİR

Her yıl olduğu gibi, aile ziyaretler-
imiz bu yıl da devam ediyor.

Genel Başkanımız Dr. Sadık 
Danışman ve bölge temsilcimiz, Suri-
yeli bir ailenin iftar sofrasına misafir 
oldular.

Suriye savaşının başladığı ilk yıl-
larda Türkiye’ye gelmek zorunda kal-
an Halepli bir aile.. Evin reisi, Suriye’de 
çatışmalardan yaralanıyor ve ayak-
larından engelli çalışamıyor. 2 odalı 
bir evde 9 kişi yaşamak zorunda-
lar. Halep’teki 5 katlı evlerinde geçim 
sıkıntısı çekmeden yaşayan aile, savaş 
sonrasında çektiği sıkıntıları gözyaşları 
içerisinde anlatıyor.  Türkiye’ye geldik-
ten sonra, buradaki insanların destek 
ve yardımlarını anlata anlata bitirem-
iyorlar. Sıkıntıları mutlaka var: Evde 

sadece 2 kişi çalışabiliyor, ev 2 oda 9 
kişi kalmak zorunda, kalabalık olma-
larından dolayı oturdukları binada 
bazen şikayetler olabiliyor, çocuk-
ların okula gitmelerinde problemler 
yaşanabiliyor…

Genel Başkanımız Dr.Sadık 
Danışman ve beraberindeki heyet, 
iftariyeliklerini ve hediyelerini alarak 
ailenin iftar sofrasına misafir oldular. 
Beraber yapılan iftar sonrası çocuk-
lara oyuncak ve hediyeler takdim edil-
di. Bayramlık kıyafet hediyesi olarak 
da alış veriş kartları diğer çocuklara 
verildi. 

Beraber içilen çay ve samimi 
sohbetin ardından Yardımeli ekibi 
müsaade isteyerek, ayrıldılar.

Mübarek Ramazan 
ayının en güzel anları, 
iftar ve sahur sofraları 
olsa gerek. Hele bir de 

sofralar paylaşılırsa; 
işte o zaman muhabbet 

artar, bereket katlanır.

Dualar, teşekkürler ve selamlar tüm bağışçılarımıza idi..
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Gönül gönül dua taşı, çocuk çocuk 
sevinç, diyar diyar kardeşlik 
taşıdık ve taşıyacağız..

Veren el-alan el arasında köprü 
olmaya, gönülden gönüle kardeşlik 
köprüleri kurmaya devam ediyoruz.

Anadolu’da bir uçtan bir uca 
yardımelleri uzanıyor..

Hakkari’den İstanbul’a, Diyar-
bakır’dan İzmir’e, Mersin’den Maraş’a, 
Hatay’dan Bartın’a, Malatya’dan Anka-
ra’ya, Bursa’dan Şırnak’a ve ülkemizin 
diğer şehirlerinde bulunan temsilcilerim-
iz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine alışver-
iş kartları dağıttık. İftar sofraları kurduk 
kardeşliğe, birliğe-beraberliğe fiili dua 
olsun diye… 

Kumanya paketleri ulaştırdık bin-
lerce kardeşimize… Çocuklarımıza bayra-
ma hazırlamaya başladık. Çocuklarımız 

kendileri ne isterlerse onu alsınlar diye 
onlara mağaza kartları verdik. Çocuk-
larımızla birlikte mağazalara gidip on-
ların sevinçlerine ortak olduk. 

Ramazanda mahzun ve mahrum 
yürek kalmasın diye kapı kapı 
dolaşıyoruz. Bize yardım için başvuran 
hiçbir kardeşimizi boş çevirmemeye 
çalışıyoruz. 

Bağışçılarımızın bize emanet ettiği 
infakları en uygun şekilde yerlerine ul-
aştırmak adına büyük bir gayret, dikkat 
ve özveriyle çalışıyoruz.

Ramazanı fırsat bilip yürekten 
yüreğe sevgi, umut, dostluk, kardeşlik ve 
en önemlisi dua götürmek için bölgeler-
imizdeki gönüllülerimiz büyük bir emek 
veriyorlar. 

Her bir ilimizde, her bir şehrimizde, 
her bir mahallemizde, her bir sokağımız-
da, her bir kapımızın arkasında bizleri 
bekleyen kardeşlerimize ulaşmak adına 
gece gündüz koşturuyorlar...

Yardımelleri olarak hepimizin yükü 
kardeşlik, hepimizin derdi mazlumlardır. 

Yetimlerin de sevinmeye hakkı var..

Bayramlar, sevinç ve mutlulukların 
yaşandığı, küskünlüklerin sonlandırıldığı 
müstesna zamanlardan biri. Çocuklar 
için ise ayrı bir anlamı var bayramların..

Bizlere emanet olan yetimlerin de 
bayram sevincini doyasıya yaşaması 
en doğal hakkı. Bayram öncesi yetim-
lere hediye edilen bayramlık kıyafetler, 
oyuncak ve harçlıklar, onların yüzünde 
bir tebessüm oluşturabilmek adına 
yapılmakta. Kendileri adına düzen-
lenmiş hediye alış veriş kartları ile 
mağazalardan bizzat kendilerinin alış 
veriş yaptığı yetimlerin mutluluklarına 
şahid olmak bizler için ayrı bir mutluluk..

Hepimizin amacı, ramazan gibi bir 
ayın rahmet ve bereketinden, kardeşlik 
hissiyatından, sevincinden hiç kimsenin 
mahrum kalmamasıdır. 

Yardımeli Derneği, iyiliğe ulaşmanın 
en kolay yoludur. Bu, veren eller için de, 
alan eller için de böyledir.

Dünya dünya umut taşıdık.
Çocuk çocuk sevinç taşıdık.
Elden ele iyilik, sevgi, barış, taşıdık.
Yürekten yüreğe dua taşıdık.
İnsan insan yürek fethettik.
Ramazan boyunca ve varolduğu-

muz sürece de bunların taşıyıcılığını 
yapmaya devam edeceğiz.

Biz Yardımeli’yiz: Yükümüz kardeş-
lik, derdimiz mazlumlar, maksadımız 
hayırdır.

Tüm bu güzelliklerin yanında, çocuklar için 
ayrı bir anlam taşımaktadır bayramlar..

Her yıl olduğu gibi, bu Ramazan ayında da yurt içinde 
temsilcilerimiz aracılığı ile, yurt dışında bölgede bulunan 
Yardımeli ekipleri ve partner kurumlar aracılığı ile  “Bay-

ramlık Kıyafet Hediyesi” çalışmalarımız devam etmektedir. 

İlk etapta 7 Bin beşyüz yetimi sevindirmek 

Çocuklar için bayramların ifade ettiği anlamı, hatıraların-
da bıraktığı izi ve yaşadıkları mutluluğu anlatmaya kelimeler 
kifayet etmeyecektir.

Bayramlarda alınan yeni kıyafetlerin sevinci, sabahın zor 
edildiği ve alınan kıyafetlerle uyunduğu gecelerin heyecanı ve 
gündüzünde toplanan şekerleme ve harçlıklar bayramı bay-
ram yapmaktadır.

Yetimlerin de bu sevinç ve mutluluktan istifade etmesi, o 
güzel anları hiçbir eksiklik duymadan, yalnızlık hissetmeden 
yaşaması gerekmiyor mu?

Yetimlerin de sevinmeye, yeni bayramlık kıyafetleri al-
maya, harçlık ve hediyeleri toplamaya her çocuğun olduğu 
kadar hakkı vardır.

İstediğini seçip alabilirsin..

Yurt içinde tüm temsilci ve gönüllülerimiz ile tespit edilen 
yetim ve öksüzler, bayram öncesinde giyim mağazalarına 
gruplar halinde getirilerek; istedikleri modeli, beğendikleri ren-
gi, üzerlerine deneyerek alma mutluluğunu yaşamaktadırlar.

Kıyafetlerini alan yetim ve öksüzlere, temsilcilerimiz 
aracılığı ile çeşitli oyuncak ve hediyeler de verilmektedir.

Bir çok temsilciliğimizde yetim ve öksüzlerle birlikte 
Ramazan özel iftar programları, ailelerine kumanya hedi-
ye kartlarının takdimi; diğer günlerde piknikler, eğlence ve 
gösteriler de yıl boyunca düzenli olarak devam etmektedir.

 Yetimleri bekletmeyelim; umutlarını kırmayalım, 
hayallerini yıkmayalım..

Mübarek Ramazanı Şerif geldi ve günler hızla geçiyor.. Neredeyse yarısına 
gelmiş durumdayız. Biz ramazanın ilk gününde itibaren yollara düştük.

Yükümüz kardeşlik, 
derdimiz mazlumlar, 
maksadımız hayr…

Yetimler 
Bizleri

Bekliyor..
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Daha sonra Akabe Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Sabahattin Öztekin Bey, katılımcıları 
selamladı ve Ramazanı Şerif ayını tebrik 
ederek; Yardımeli Derneği çalışmalarında 
emeği geçen, gayret eden, katkı sağlayan 
herkesi tebrik etti ve  teşekkür ettiler.

Daha sonra kürsüye gelen, Prof. Dr. 
Caner Taslaman Hoca katılımcıları selamladı 
ve Ramazan aylarını tebrik etti. “ Yardımeli 
Derneğinin yaptıklarını izlediğimiz sinevizyon-
da da gördük ki takdire şayan. İmanla beraber 
ameli birleştirenlerin yüzdesi gerçekten çok 
az. Allah’ın rızasını kazanmak adına çekinme-
den gayret eden, destek olan herkesi tebrik 
ediyorum, emeği geçenleri kutluyorum.” Dedi.

Kürsüye gelen Mustafa İslamoğlu Hoca, 
verme ahlakı-verme adabı-terbiyesi üzerine 
kısa bir konuşma gerçekleştirdi : “Aranızda be-
nim hayra ihtiyacım yok, yardıma ihtiyacım 
yok, kimseye ihtiyacım yok diye bir var mı? 
Burayı geçtim hadi, İstanbul’da, Türkiye’de, 
dünyada bu sözü söyleyecek kimse olur 
mu? Olamaz. Zira insana muhtaç bir varlık-
tır. Daha vahyin ilk zamanlarında nazil olan 
bir ayet : “Yaptığın iyiliği çok görme” Zira her 
veren O’nun verdiğini verir, O’nun verdiğin-
den verir. O halde gerçekten veren kim? Ver-

diğinde alacaklı değilsin unutma. Verdiğinde 
de borçlusun. Vermeyi verdiği için borçlusun. 
Vermeyi alamayanalar-haketmeyenler ver-
emiyor baksanıza. Vermek için servete ma-
lik olmak yeterli değildir. Verdğinizde de 
teşekkür borçlusunuz Allah’a. Teşekkür ed-
erim Allahım.. Vermek deyince maddi bir 
değer düşünen (para,pul, mal,mülk vb)gizli 
bir materyalisttir. Peki senin vicdanının alma-
ya ihtiyacı yok mu, aklının ihtiyacı yok mu, 
vicdanının almaya ihtiyacı yok mu, iradenin 
ihtiyacı yok mu, ruhun ihtiyacı yok mu, bil-
incin ihtiyacı yok mu?  Bunlar nerede.. Ben 
yanımda hem iğne hem çuvaldız taşırım. 
İğneyi başkasına bazen batırırım bazen batır-
mam, ama çuvaldızı hep kendime batırırım. 
Etrafımızdaki, yakınımızdaki zor durumda 
olanları, ihtiyaç sahiplerini( maddi-manevi) 
unutmayalım. Uzaklara bakarken, yakınlar 
arada kaybolmasın. Hepinizin Ramazan ayını 
tebrik ediyorum, sileri mübarek kılsın. Öm-
rünüz Ramazan, akıbetiniz bayram olsun.” 
Dedi.

Uzun zamandır görüşemeyen dostların 
muhabbetleri, sohbetleri ve hasret gidermeleri 
salon içerisinde  uzun bir süre devam etti.

Bir araya gelmeyi, muhabbeti özlemişiz.. 

İnsan sosyal bir varlık. Dostları ile, kardeşleri ile, 
toplum ile kurduğu ilişkiler hayatına anlam kat-
makta..

Uzun bir aradan sonra Dernek yönetimi, 
çalışanları, üyeleri, gönüllüleri, temsilcileri; İstan-
bul’da yaşayan Filistinli, Mısırlı, Afganistanlı, Ar-
akanlı, Suriyeli, Doğu Türkistanlı, Yemenli, Iraklı 
muhacir kardeşlerimizle birlikte, STK temsilcileri 
ve misafirlerimizin de iştirak ettiği “Ümmet İf-
tarında sofralarımız kardeşlik için kuruldu, dualar 
edildi.

Dernek yönetiminin, gelen misafirlerle tek 
tek ilgilendiği program, Kur’anı Kerim tilaveti ile 
başladı. İftarların yapılması ve akşam namazının 
ikamesinden sonra, Dernek faaliyetlerinin an-
latıldığı sinevizyon gösterimi ile programa de-
vam edildi.

Daha sonra, açılış konuşmalarını yapmak 
üzere, Genel Başkanımız Dr.  Sadık Danışman 
kürsüye teşrif ettiler. Özellikle Ramazan Ayına 
özel planlanan faaliyetler ve projelerden bahset-
tiler : ”Tüm dünyanın etkilendiği pandemi süre-
ci, geçim sıkıntısı çeken aileleri, muhtaçları ve 
mültecileri çok daha fazla etkiledi. Bu süreçte 
paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın bi-
zlere verdiği güç ile, zorluklarla mücadele et-
tik hep beraber. İslam bir hayr medeniyetidir. 
Bu hayr medeniyetinin en güzel örneklerini 

Anadolu toprakları göstermiştir. Ramazan 
ayında da muhtaçlara, yetimlere, garip gur-
abaya yardımellerimiz uzanmaktadır. Ku-
manya paketleri, kumanya hediye kartlarının 
dağıtımı, kurulan iftar sofraları, ayni ve na-
kdi yardımlar,  toplumsal huzurun ve barışın 
sağlanmasına büyük katkı sağlamaktadır. 
Özellikle Ramazan ayında önemsediğimiz 
ev iftarlarını aksatmamaya gayret ediyoruz. 
Yönetim kurulu üyelerimiz ve temsilciler-
imiz ailelerin evlerine iftar saatinde misa-
fir olarak, iftar sofrasını paylaşmaktadırlar. 
Yanımızda getirdiğimiz iftariyeliklerle birlikte 
oruçlarımızı açıyor; getirdiğimiz bayram-
lık hediyeleri, çocuklara ve aile bireylerine  
teslim ediyoruz. Bağışçılarımızdan emanet 
olarak aldığımız bağışları, hak sahiplerine 
ulaştırmayı biz kendimize görev bildik. Ve 
yapılan tüm bu faaliyetlere ilişkin olarak 
bağışçılarımızın kalplerini mutmain etmek 
adına da tüm çalışmalarımız şeffaf ve hesap 
verilebilirliğe açıktır. Bu zor günlerde mağ-
dur, muhtaç ve yetimleri unutmayın lütfen. 
Onlara da sofranızdan bir pay ayırın. İşgal 
Devleti yine Ramazan ayında saldırılarına 
devam etti. İslam ümmetinin onurunu kırmak 
adına her sene bunu tekrarlamakta ve şiddet 
uygulamaktadır. Fiili ve kavli dualarımız Mes-
cidi Aksanın ribatında olan kardeşlerimiz için. 
Ukrayna’daki savaşı ve insanlık dramını hep 
beraber izliyoruz. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar 
ve sivil halkın maruz kaldığı durum hepimizin 
içini acıtıyor, üzülüyoruz. Batının bu konuda-
ki hassasiyetine şahid oluyoruz. Ama, batı 
devletler Suriye’de bu durum yaşandığında 
neredeydiler, Irak’ta, Arakan’da, Bosna’da, 
Filistin’de yaşandığında neredeydiler. O 
zaman da bu tepkileri vermiş olsalardı, yani 
dürüst olsalardı, Ukrayna’da bu durum belki 
de yaşanmayacaktı. Katılımınızdan dolayı bir 
kez daha teşekkür ediyor, sağlık ve afiyet dil-
iyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınızı te-
brik ediyorum.” Dedi.

Dernek yönetimi

 ve çalışanları

 misafirleri 

yine kapıdan 

tek tek ilgilenerek

 uğurladılar.

Allah 

kabul etsin..

Pandemi 
ve karantina 

kısıtlamalarından
 sonra, her yıl 

geleneksel 
düzenlediğimiz 

“Ümmet İftar 
Programı” 

İstanbul’da 
yoğun katılım ile 

gerçekleşti.

BİR

AileyizBİ
Z BÜYÜK

Özlemişiz dostları..
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İşte Bangladeş-Arakan 
Kampları..

Bangladeş’te bulunan 
partner kurum Arakan kamp-
larında düzenli olarak yardım 
ve destekleri sürdürmektedir. 
Ramazan faaliyetleri kap-
samında, Yardımeli Kayseri 
Temsilciliğinden Abdulham-
it Bayırbaş’ın da iştirak et-
tiği çalışmalar, Arakanlıların 
kaldığı farklı kamplarda ve 
yetimhanelerde devam etti.

Arakan kamplarındaki ih-
tiyaç, sıkıntı ve problemler her 
geçen gün artarak devam et-
mekte. Kamp ortamının verdiği 
olumsuz şartların yanında, sal-
gın hastalık tehlikesi de yaşamı 
bir kat daha zorlaştırmakta.

Kamplarda devam eden, 
kardeş aile projesi destekleri, 
yetim eğitim yardımları, gıda 
paketlerinin dağıtımı, su 
kuyularının açılması, yumurta 
tavuğu projesinin yürütülm-
esi, kıyafet, sağlık ve nakdi 
yardımlar düzenli bir şekilde 
devam etmektedir.

Ramazan ayı münase-
betiyle, tüm bu faaliyetlere 
ilave olarak, farklı kamplarda 
gıda kolilerinin dağıtımı, sıcak 
iftariyelik yemek paketlerin-
in evlere ulaştırılması, uygun 
mekanlarda iftar sofralarının 
kurulması, yetimhaneler-

in ziyaret edilerek öğren-
cilere hediyelerin verilmesi 
Yardımeli ekipleri tarafından 
sürdürülmektedir.

İşte Somali..

Somali, iç karışıklıkların 
bir türlü sonlandırılamadığı, 
mazlum sivil halkın mağdur 
edildiği imkansızlıklar ülkesi 
adeta. 12 yıldır Yardımeli faal-
iyetlerinin hiç aksamadığı, 
ekiplerimiz tarafından kardeş 
aile destekler, su kuyularının 
açılması, süt keçisi proje-
si destekleri, yetim eğitim 
destekleri, kıyafet ve gıda 
yardımları, katarakt opera-
syonları, sağlık yardımları, na-
kdi yardımlar hep devam etti. 
Yardımeli Somali Hastanesinde 
verilen sağlık hizmeti, uzman 
kadro, tıbbi cihaz donanımı 
ile birleşince; Somali halkına 
şifa, nesillere de umut olmaya 
devam ediyor. Başkan Yard. 
Nuri Çalışkan, Şefika Çalışkan 
ve Huriye Meral Değirmen-
ci’den oluşan Yardımeli ekibi, 
Ramazan ayının ilk günlerinde 
emanetleri ulaştırmak üzere 
Somali’de idiler. Ülkede kesinti-
siz devan eden proje ve faali-
yetlere yerinde şahitlik yaptılar 
ve Ramazan ayı yardımlarını 
hak sahiplerine ulaştırdılar. 
Yetimlere bayramlık kıyafet, 
oyuncak ve hediyelerini tak-
dim ettiler.

İşte Suriye - Cerablus..

Suriye’de devam eden 
kirli savaşın mağduru yetim 
aileler için inşa ettiğimiz 
Yardımeli Cerablus Köyünde 
ikamet eden ailelere kardeş 
aile ödenekleri, Ramazan ayı 
kumanya ve gıda yardım-
ları ile yetimlere oyuncak, 
kıyafet ve hediyeler götürme 
üzere, YK Üyesi Raif Çiçek, 
Genel Koor. Osman İlhan 
ve Yardımeli Kayseri Temsil-
ciliğinden katılımcıların old-
uğu bir ekip Cerablus’a geçti. 
Köyde yaşayan ailelerle bir 
araya gelen heyet, ihtiyaçlar 
ve durumları hakkında bilgi 
aldı. Kızılay ekipleri ile koor-
dineli yapılan faaliyetler gün 
içerisinde tamamlanarak, 
yurda dönüldü. 

İşte Suriye İdlip..

Suriye savaşının mağ-
durlarının, sıcak bölgelerden 
kaçarak geldikleri ve yoğun 
bir şekilde bulunduğu İdlip 
kırsalında oluşturulan kam-
plarda yaşam mücadele-
si veren insanlar, zorluklara 

direnmeye çalışmaktadırlar. 
Çadırlarda, düzensiz kamp-
larda hayat gerçekten çok 
zor. Başkan Yardımcımız Ali 
Osman Emrehan, YK üye-
si Esma Demirbağ ve Hakan 
Mısırcı’dan oluşan Yardımeli 
heyeti, bölgeye ulaştırılan 2 tır 
dolusu gıda malzemesini iftar 
öncesi kamplarda hak sahi-
plerine ulaştırdılar. Çocuklara 
hediyeler ve oyuncaklarını 
takdim ettiler.

İşte Sudan..

Son zamanlarda ülke, 
siyasi açıdan rahat bırakıl-
mayarak iç karışıklığın ver-
miş olduğu güvensiz ortam 
ve istikrardan uzak yönetime 
rağmen, 13 yıldır devam eden 
faaliyetlerimiz hiç aksama-
dan devam ediyor. YK üyesi 
Zeynep Kola Çağış ve Tuğba 
Sert hanımefendiler, Ramazan 
yardımlarını hak sahiplerine 
ulaştırmak ve diğer çalışma-
lara nezaret etmek üzere 
bölgeye gittiler. Kumanya-Gı-
da paketlerinin dağıtımı, if-
tar sofralarının kurulması, su 
kuyularının açılması, yetimlere 
bayramlık hediyelerinin verilm-
esinin yanı sıra resmi kurumlar 
da ziyaret edilerek Yardımeli 
Derneğinin faaliyetleri hakkın-
da istişarelerde bulundular.

Kardeşlik ve paylaşma ayı olan Ramazan günleri hızla geçi-
yor. Biz Ramazanın ilk gününden itibaren Yardımelleri olarak 
yeryüzüne dağıldık.  
İdlib mülteci kamplarına tırlar dolusu gıda kolisi taşıdık, 

Arakan mülteci kamplarına kumanyalar ulaştırdık, Filistin’e/
Gazze’ye gittik ve kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşıla-

maya çalıştık, Somali yetimlerine ayni ve nakdi yardımlar taşıdık. 
Sudan’daki mazlumlara ulaştık… Yemenli çocuklara yiyecek ul-
aştırdık, Uganda ve Afrika’nın diğer bölgelerindeki kardeşlerimize 
bağışçılarımızın infaklarını ulaştırdık. Ramazanda yeni su kuyuları 
açtık, fidanlar diktik. Katarakttan dolayı ışığı kararmış gözlere ışık 
olduk. Tüm bu faaliyetleri sürdürmeye devam ediyoruz…

KARDEŞ Diyarlara
İşte Uganda..

Son 3 yıldır yoğun bir 
şekilde faaliyette bulunduğu-
muz Uganda’da partner kurum 
aracılığı ile proje ve çalışmalar 
devam etmektedir. YK Üy-
esi Ömer Faruk Değirmenci 
ve Malatya Temsilcimiz Nihat 
Karadeniz’in birlikte gittikleri 
ülkede, su kuyularının açıl-
ması, Ramazan ayına mahsus 
yardımlar, iftar sofralarının ku-
rulması, yetimlere bayramlık 
kıyafet ve hediyelerinin tak-
dim edilmesine nezaret ettil-
er. Ülkenin farklı bölgelerinde 
kırsalda yaşayan insanlara 
birebir ulaşarak yardımlar 
dağıtılmıştır. İnşa edilen mes-
citlerde kurulan iftar sofraları, 
çevre köylerde yaşayan insan-
ları bir araya getirmektedir.

İşte Lübnan..

Lübnan, kendi iç mese-
lelerinden dolayı siyasi olarak 
bir karışıklığın içerisinde is-
tikrarı sağlamaya çalışmak-
tadır. Özellikle Filistin Mülteci 
Kamplarına yönelik yardım 
faaliyetlerimiz 13 yıldır devam 
etmektedir. Yetimlere verilen 
destekler, kardeş aile proje-
si yardımları, eğitim ve sağlık 
yardımları süregelen faali-
yetlerdir. Dernek üyesi Hüseyin 
Akgül, tüm bu faaliyetleri yer-
inde görmek ve Ramazan ayı 
yardımlarına nezaret etmek 
için bölgede idi. Kuman-gıda 
paketleri, yetimlere bayramlık 
hediyeler ve diğer emanetleri 
hak sahiplerine ulaştırdı. Yıl-
lardır mülteci kamplarında 
zor şartlar altında yaşam 
mücadelesi veren Filistin-
li mülteciler, ülkede ve çevre 
ülkelerde yaşanan kargaşa 
ve güvensiz ortamlardan çok 
fazla etkilenmektedirler. Zira 
kamplarda imkansızlık, ça-
resizlik ve yokluk her geçen 
artmakta ve hayatı zorlaştır-
makta.

İşte Filistin-Gazze..
Açık hava hapishanesi 

konumunda olan Gazze’de 2,5 
milyon insan çaresizlikle mü-

cadele etmektedir. Derneğin 
kurulduğu ilk yıldan itibaren 
kesintisiz olarak Gazzeli 
kardeşlerimize desteklerimiz 
devam etmektedir. Yardıme-
li Gazze Ofisi 2019 ve 2021 
yıllarında iki kez işgal devleti 
tarafından bombalandı ve 
yerle bir edildi. Her defasın-
da Yardımeli Gazze Ofisi yeni 
bir bularak, faaliyetlerine de-
vam etmiştir. Kardeş aile pro-
jesi destekleri, yetim eğitim 
yardımları, sağlık, kıyafet ve 
nakdi yardımlar aksamadan 
devam etmektedir. Ramazan 
ayı münasebetiyle, kuman-
ya-gıda paketleri, iftariyelik sı-
cak yemek paketlerinin evlere 
dağıtılması, özellikle yetimler 
ve şehit aileleri ile birlikte pay-
laşılan iftar sofraları ve yetim-
lere bayramlık kıyafet ve hedi-
yelerinin takdimi Ramazan ayı 
boyunca devam etmektedir.

İşte Moğolistan..

Moğolistan özel ilg-
ilendiğimiz bölgelerden biri. 
Müslüman nüfusun az olduğu 
ülkede, kırsalda bulunan kuran 
kursları ve Müslüman ailelere 
belirli aralıklarla yardımlarımız 
ulaştırılmakta. Ramazan 
münasebetiyle, hazırlanan 
kumanya paketleri ailelere 
teslim edildi, kurulan iftar sof-
ralarında birlikte iftarlar açıldı. 
Dini eğitim alan öğrencilere de 
bayramlık hediyeler ve nakdi 
yardımlar yapıldı.

İşte Afganistan..

Uzun yıllardır işgal, savaş 
ve iş çatışmalar yüzünden 
bir türlü istikrarın sağlanam-
adığı ülkede, en fazla zarar 
gören yine çocuklar, kadınlar, 
yaşlılardan oluşan sivil halk. En 
temel insani ihtiyaç madde-
lerinin dahi kısıtlı olduğu; açlık, 
susuzluk, kıtlık ve hastalıkların 
artık toplu ölümleri getirdiği 

Afganistan’da her geçen gün 
şartlar zorlaşmakta. Yardıme-
li Samsun Temsilcimiz Yüksel 
Karakaya ve Yardımeli Şan-
lıurfa Temsilcimiz Mustafa 
Tosun, Ramazan yardımlarını 
ulaştırmak üzere bölgeye git-
tiler. Afganistan’da devam 
eden projeler ve faaliyetleri 
yerinde görüp, Ramazan ayı 
emanetlerini hak sahiplerine 
ulaştıracaklar. Yerel Partner 
kurum koordinasyonunda, ku-
manya-gıda paketleri, iftari-
yelikler dağıtıldı, iftar sofraları 
kuruldu ve çocuklara bayram 
hediyeleri, kıyafetler vererek 
sevindirdiler.

İşte Kosova

Kosova, hemen yanı 
başımızda ve tarihten gelen 
bağlarımızın hala belirgin old-
uğu, kültürü ve yaşam biçimi 
olarak izlerin korunduğu bir 
bölge. Özellikle kırsal kesim-
de ailelerin yaşadığı meka-
nlar, kıyafetleri Anadolu’daki 
şehirlerimizi hatırlatmakta. 
Ramazan dolayısıyla bölgeye 
giden YK üyesi M.Fatih İslam-
oğlu, hazırlanan kumanya pa-
ketlerini bire bir ailelere teslim 
etti. Kurulan iftar sofralarında 
birlikte oruçlar açıldı, dualar 
edildi. Çocuklara bayramlık 
hediyeleri takdim edildi.

İşte Arnavutluk

Arnavutluk faaliyetlerine 
şahitlik yapmak üzere, Kahra-
manmaraş Temsilcimiz Yıldırım 
Demir sefere çıktı. Puke 
müftüsü Gezim Kopani’nin 
koordinasyonunda hazırla-
nan gıda paketleri, oluşturulan 
ekiplerle farklı bölgelerde bire 
bir dağıtıldı. Kurulan iftar sof-
ralarında oruçlar açıldı ve du-
alar, selamlar gönderildi.

İşte Pakistan..

Pakistan ile tarihten gelen 
dostluğun yanında, Derneğin 
ilk kurulduğu yıldan bu taraf 
faaliyetler ve projeler de-
vam etmektedir. Kardeş aile 
proje destekleri, yetim eğit-
im yardımları, su kuyularının 
açılması, sağlık, gıda, kıyafet 
yardımları, ayni ve nakdi diğer 
yardımlar partner kurum 
aracılığı ile sürdürüldü. Paki-
stan’da inşa edilen Eyüp Sultan 
Köyünde ikamet eden ailelere 
kumanya paketleri, çocuklara 
bayramlık hediyeler takdim 
edildi. 

İşte Yemen..

Yemen, yürek 
coğrafyamızın kanayan 
yaralarından biri. Vekalet 
savaşlarının sürdüğü ülkede, 
çocuklar, kadınlar ve yaşlılar 
en fazla mağdur olan kes-
imler. Açlık, susuzluk, yetersiz 
beslenme sonucu; salgın hast-
alık ve ölümler maalesef yayıl-
makta. Yemen partner kurum 
aracılığı ile belirli aralıklarla 
acil gıda, temiz içme suyuna 
ulaşabilmeleri adına açılan 
su kuyuları ve eğitim yardım-
ları devam edegelmektedir. 
Ramazan ayı münasebetiyle 
hazırlanan gıda paketleri kır-
salda masum halka dağıtıl-
makta, kurulan iftar sofraların-
da, oruçlar gözyaşının dinmesi 
için yapılan dualarla açılmak-
ta. Yetimlerin bayramlık hedi-
yeleri ve kıyafetleri de hak sa-
hiplerine ulaştırıldı. 

İyiliği diyar diyar, mem-
leket memleket, insan insan 
taşımaya devam ediyoruz. 
Gönül gönül dua götürüp dua 
getiriyoruz.

Biz bütün bunları kardeş-
lik bilincine vakıf, iyiliği şiar ed-
inmiş, kardeşinin derdini dert 
edinmiş bağışçılarımızın infak-
larıyla yaptık.

Ramazanın önümüzdeki 
günlerinde de bağışçılarımızın 
destekleriyle daha çok 
kardeşimize ulaşmaya, iyiliği 
daha çok yaygınlaştırmaya, 
insan insan iyilik, gönül gönül 
dua taşımaya devam ede-
ceğiz…

Biz Yardımeli’yiz: Yükümüz 
iyilik, muradımız kardeşliktir.

Ramazan heyecanını, rahmet ve bereketini uzak ve yakın coğrafyalardaki kardeşlerimizle 
paylaşıyoruz. Bağışçılarımızın bize emanet ettiği infakları yeryüzü mazlumlarına ulaştırıyoruz.

İyilik Taşıyoruz..
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Yüzbinlerce hanemize alışveriş kartı, ramazan 
kumanyası, nakdi yardım ulaştırdık. Binlerce 
çocuğumuza bayramlık kıyafet kartları hediye 
ettik. Binlerce çocuğumuzu giyindirip bayrama 
hazırladık. İllerimizdeki temsilciliklerimiz iftar sof-
raları kurdu… Ramazan iyiliği, güzelliği, kardeşliği 
yüreklerimize nakşetsin ve en azından 11 ay son-
ra tekrar gelene kadar yüreklerimizden çıkmasın 
diye kardeşlerimizle buluştuk, kucaklaştık, sarıldık. 
Bütün dünyanın olduğu gibi ülkemizin de ekono-
mik dar boğazdan geçmesi sebebiyle ülkemizdeki 
ramazan faaliyetlerimizi daha arttırdık ve daha 
çok ihtiyaç sahibine ulaşmaya çalıştık ve ulaştık. 

Sofralar kardeşlik için kuruldu

Her yıl olduğu gibi, bayram öncesi “Bayram-
lık Kıyafet Hediyeleri” yetimlere ve muhtaç ailelere 
ulaştırıldı. Anadolu’daki temsilcilerimiz aracılığı ile 
belirlenen çocuklar gruplar halinde mağazalara 
getirilerek, alış veriş yapmaları sağlandı. İstedikleri 
kıyafeti, beğendikleri rengi, kendi üzerlerine deney-
erek alma mutluluğunu yaşadılar.

Bir Kur’an ayının, bir rahmet ve bereket ayının, 
bir kardeşlik ayının, bir halden bilme ayının, bir 
yetimleri sevindirme ayının, bir ramazan ayının 
daha sonuna geldik. Ramazan bizleri sevindirdi. 
Ramazan bizleri mutlu etti. Ramazan bizleri yeni 
yeni kardeşlerimizle tanıştırdı. Ramazan bizlere 
“sizleri kardeşler  kıldık” ayetini daha bir derinden, 
daha bir yüceden, daha bir içten kavramamızı 
sağladı. 

Yardımeli ırmağına bir damla da olsa katkı 
sağlayan tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun. Bir 
güzelliğin daha sonuna geldik. Bir ramazanı daha 
bitirdik. Biz iyiliğe, güzelliğe, kardeş elleri buluştur-
maya devam edeceğiz. 

Bu kutlu yolculukta bizimle yürüyen güzel 
insanlara selam olsun.. 

Kardeşlerini hatırda tutmayı, kardeşlik ha-
trını, iyiliği, iyi olmayı, iyilerden olmayı, iyileştirmeyi, 
ellerin “Yardımeli” eylemeyi hayatına hakim kılmış 
bağışçılarımız sayesinde hiç bir yardım talebini 
geri çevirmemeye çalıştık. Anadolu’da şehir şehir, 
sokak sokak, yürek yürek iyilik dağıttık. Kavli ve 
fiili dualara köprü olma vazifemizi/misyonumuzu 
yerine getirmek için hiç durmadan gayret et-
tik. Ramazanın rahmetinden, bereketinden bütün 
Yardımelleri olarak bir zerre daha faydalanmak, bir 
yetimin daha yüzünü güldürmek, bir kapının daha 
ardında bekleyen mazluma ulaşmak, bir çocuğun 
daha yüzüne tebessüm olabilmek için koşturduk. 

Genel Başkanımız Dr. Sadık Danışman ve 
Yardımeli ekipleri, hane ziyaretlerine devam etti, 
belirlenen ailelerle birlikte iftarlar açıldı, sofralar 
paylaşıldı. Gidilen evdeki hane halkı ile sohbet edil-
di, ihtiyaçları tespit edilerek hediyeleri takdim edildi.

Hasılı kelam, ramazan boyunca ülkemiz-
in yetimlerinin, mazlumlarının, ihtiyaç sahiplerinin 
yanında olduk. Birlikte sevindik, birlikte ağladık, bir-
likte dua ettik. Yardımelleri’nden çağlayan iyilik ve 
kardeşlik ırmağı Anadolu’nun dört bir yanına aktı. 

Bayramlık kıyafetler bayram ettirdi..

24 Bin iftariyelik+iftar ikramı yapıldı.20 Bin adet kumanya+kumanya 
hediye kartı ulaştırıldı.

9 Bin adet bayramlık kıyafet 
hediye edildi.

Ramazanın rahmet ve bereketiyle 
kavuşmuş eller daha bir sıkı tutar 
birbirini, daha bir kardeş olur, daha 

bir “Yardımeli” olma iştiyakı hâsıl olur 
Müslüman yüreklerde.. Ramazan ayın-
da başka türlü rahmet yağar, bereket 
yağar, kardeşlik yağar, muhabbet 
yağar, heyecan yağar… 

Ramazanın gelişiyle birlikte heye-
canla yollara düştük. Heybemize 
bağışçılarımızı koyup bize emanet et-
tikleri fiili duaları; infakları, sadakaları, 
zekâtları, adakları, kurbanları.. bağışları- 
uzak yakın demeden- yetimlere, ma-
zlumlara, ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

Ramazan ayı boyunca yurt içi ve 
yurt dışında yapılan faaliyetler kap-
samında 350 Bin kişiye ulaşılmış, 
destek sağlanmıştır.

Şahid ol Ya RAB..

Bu yıl Ramazan bizim için çok 
bereketli geçti. Son iki yıldır pandem-
iden dolayı gidemediğimiz ülkelerdeki, 
gidemediğimiz illerdeki, gidemediğimiz 
şehirlerdeki, gidemediğimiz hanelerdeki 
kardeşlerimize de gittik. 

Sokağa çıkamadığımız kısıtlama 
günlerinde, abluka ve ambargo altın-
da tutulan  Gazze’yi daha iyi anladık..

Oruçlu iken hissettiğimiz açlık ve 
susuzluk; bizlere, Arakan kamplarını, 
Yemen’deki masum halkı, kurak Afrika 
topraklarında temiz suya ulaşamayan 
kardeşlerimizi hatırlattı..

Sağlık ve afiyette olduğumuz her 
an, covid 19 salgını ile mücadele eden 
tüm insanlığı hatırlattı..

Ailemizle oturduğumuz her iftar 
sofrasında, anne veya babasından 
mahrum  yetimlerin hali geldi 
gözümüzün önüne..

Filistin topraklarında evlerinden, 
yurtlarından sürülen insanlar, Mes-
cid-i Aksa bahçesinde ribatta bulunan 
kardeşlerimizi nasıl unutabilirdik ki.. 

Bangladeş’e gittik, Arakan Kam-
pları, Kosova, Somali, Sudan, Uganda, 
Suriye-İdlip, Cerablus, Lübnan, Afgani-
stan, Arnavutluk’a gittik; Moğolistan, Pa-
kistan, Yemen, Filistin-Gazze ve Kudüs’te 
idik..   Kardeşlerimize Anadolu’dan iyilik 
taşıdık, kardeşlik taşıdık, dua taşıdık. 
Önce yakınımızdan başladık elbette; 
Anadolu’yu bir uçtan bir uca dolaştık. 
Hakkari’den İstanbul’a, Hatay’dan İzmir’e, 
Ankara’dan Bartın’a, Aydın’dan Van’a 
kadar hemen tüm illerimize Yardımeller-
inden hasıl olan iyiliği ulaştırdık. Bir ay 
boyunca elden ele, dilden dile, gönülden 
gönüle dua taşıdık.

BİZE BIRAKTIKLARI..
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Hediye alış veriş 
kartları-kumanya 

paketlerinde muhabbet 
götürdük..

Kur’an ayı, kardeşlik ayı, 
rahmet ve bereket ayı 
ramazan geldi ve işte 
gitti. Büyük bir heyecan-
la geldi Ramazan ve her 
zaman olduğu gibi büyük 
bir hüzünle gitti. Ama 
bize bıraktıkları bizim için 

büyük bir kazanç oldu.

Hamdolsun..

Kazancımız:
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2022
YURTİÇİ

2022
YURTDIŞI

RAMAZAN RAMAZAN
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Paylaşmanın, çoğalmanın, 
artmanın ve arınmanın

 ifadesi...

2008 yılından bu tarafa 
başarı i le uygulanan “Kardeş 
Ai le Projesi” Ensar - Muha-

cir kardeşl iğinin günümüzde en 
güzel örneklerinden bir idir. Alan 
el Kardeş ai lenin bi lgi ler i , bel ir l i 
periyodlarla, veren el kardeş ailesi 
ile imkan sağlanmaktadır.

Büyük ailemiz olan insanlık ailesinin mensupları ar-
asında kardeşlik hukuku çerçevesinde dayanışma 
ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak,

Hayat standardı yüksek ve orta olan aileler i le 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 etmek.

Projenin kapsamı yeryüzünün tüm coğrafyaları olmakla 
beraber, “yakından başlama’’ i lkesi çerçevesinde Anad-
olu’dan Balkanlar’a, Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan 
Kafkaslara kadar uzanan, yakın bölgemizin mazlum, 
mağdur ve muhtaç aileleri kapsamaktadır.

Amacımız; 
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Biraz yardımcı olalım..
Başka bir ülkeden canınızı zor kurtarmış ve elinizde taşıyabileceğiniz kadar bir 
eşyanız var, başka hiçbir şeyiniz yok..
Kalacak yer, kıyafet, eşya, para, yiyecek ve içecek yok yok..
Çalı çırpıdan yapılan ve içerisinde 5-6 kişinin yaşamak zorunda kaldığı bir barınak..
Kimliğiniz yok, eğitim hakkı, sağlık hakkı, güvenlik hakkı, yaşam hakkı yok yok..
Kamptan izinsiz çıkamıyorsunuz, yakalanırsanız cezalandırılıyorsunuz.
Günlük size verilen gıda miktarı ile yaşamak zorundasınız.
Muson yağmurları her an barınağınızı yerle bir edebilir..
Daha bir çok olumsuzluklar ve imkansızlıklar..
Böyle bir durumda yaşam mücadelesi veren Arakanlıların, ne durumda olduğunu 
biraz tahmin edebilirsiniz artık.. Zorluklar, imkansızlıklar

Arakan 
Kamplarında

 yaşam nasıl devam
 ediyor sizce..? 

Bir tahminde 
bulunabilir 

misiniz?

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ARAKAN KAMPLARI
Bildiğiniz Gibi..

Kamplarda yaşayan insanlara, 
kamp yönetimi belli bir miktarda 
gıda desteği sağlıyor. Ama bu çok 
kısıtlı ve yetersiz. Bölgede bulunan 
partner kurum aracılığı ile gıda 
paketleri ile sıcak yemek ikramları 
kamplarda yaşayan insanlara 
ulaştırılmaktadır.

Gıda ve sıcak yemek 
ikramları

Arakan 
kamplarında 
çalışmalarımız 
hiç durmadı..

Bağışçılarımızdan gelen adak-akika-şükür kurbanları yıl boyu 
farklı kamplarda kesilmektedir. Kesilen kurbanlar, paylara ayrılarak 
dağıtıldığı gibi, sıcak et yemeği yapılarak da ikram edilmektedir.

Adak-Akika-Şükür Kurbanları
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Kampta yaşayan insanlara bir 
kolaylık ve yerinde bir destek. 
Mikro finans projelerimizden Yu-
murta Tavuğu Projesi, Arakan 
Kamplarında devam etmektedir. 
Ailelere verilen 5 tavuk ve 1 horoz 
ile, ailenin bütçesine katkı sağlam-
akta; etinden, yumurtasından isti-
fade etmesi sağlanmaktadır. 

Kamplarda yaşam mücadelesi 
veren aileler, imkanlar dahilinde kardeş 
aile projesi kapsamına alınmakta ve 
aylık düzenli olarak nakdi desteklerde 
bulunulmaktadır.

Yetim yavrularımız ve yetim aileler, 
öncelikli olmakta eğitim, gıda, kıyafet 
ve sağlık yardımları ile desteklenmektedir.

Yardımeli tarafından açılan su 
kuyuları, temiz içme suyu ve hijyen 
açısından çok önemli bir hizmet. Kamp 
ortamında temiz içme suyuna ulaş-
mak neredeyse imkansız. Ama açılan 
su kuyuları ile hem içme suyuna ulaşım 
sağlanıyor, hem de oluşturulan depo ile 
şadırvan görevini de görerek mescitler-
in bahçesinde insanlara hizmet ediyor.

Yumurta Tavuğu 
Projesi

Çalı çırpıdan ve naylon brandalardan yapılmış 
barınaklar sıcak ve yağmurun etkisi yıpranmış ve 
hasar görmüştür. 5.Etap Bambu evler hak sahip-
lerine tesl im edilmiştir. Oluşturulan Yardımeli 
Mahallerinde aileler düzenli ve korunaklı evlerine 
kavuşmuşlardır.

5. Etap 
Bambu Evler

Kardeş Aile ve 
Yetim Destekleri

Su kuyularının açılması 
devam ediyor.

Kamp ortamında en önemli sorunlardan 
biri de hijyen ortamlarının oluşturu-
lamaması. Bu konuda inşa edilen 
WC ve Banyo kabinleri , insanların ve 
çevrenin temizl iğinin sağlanması husu-
sunda hizmet etmektedir. 

WC - Banyo
İnşası
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Farklı bölgelerde uygulanan “Mikro Finans 
Projesi” kapsamında yürütülen Süt Keçisi Pro-
jesi, balık tutmayı öğreten güzel bir proje. İhti-

yaç sahibi ailelere verilen süt keçileri i le, aile ken-
di ihtiyaçlarını karşılamakta, çoğalttığı hayvanların 
etinden, sütünden ve satarak da parasından istifade 
etmektedir. 

SÜT KEÇİSİ

Projesi..

Süt keçisi projesi, 
Somali ve 
Etiyopya’da
uygulanmaktır.

Projenin 
kontrolü ve denetimi 

Yardımeli ekipleri ve partner 
kurum tarafından 

yapılmaktadır.

EĞİTİM PROJESİ
Birbirlerinin velisi olan müminler, zor zamanlar-

da bu velayet görevlerini yeniden hatırlamak ve 
hatırlatmak zorundadırlar. Ümmete emanet 

edilen yetim ve öksüzlerin eğitimine katkı sağlam-
ak, hayata tutunmalarına ve geleceğe yöne-
lik umutlarını güçlendirmek ve yaşadıkları 
topluma önder birer şahsiyet olmaları yol-
unda yetimlere destek amaçlı bir projedir.

Vahyin indiği ilk günden itibaren, 
yetimlerin hakkının gözetilmesi, yetimlere 
desteğin teşvik edilmesi ve destek olan-
lardan övgüyle bahsedilmesi, sorumlu-
luğumuzun önemini hatırlatıyor.

Yetim Eğit im Projesi  i le ; 

10 farkl ı  bağışçıdan oluşan bir grup, yine 10 
farkl ı  yetimden oluşan bir grubu destekleyece-

ktir. Bu sayede bağışçımız ayl ık olarak vere-
ceği destek i le 10 ayrı yetimi destekleyecek, 

10 ayrı yetimden dua alacaktır. Yetimler-
in bi lgi ler i  ve eğit im durumları bağışçı 

i le paylaşı lmaktadır. Bağışçıdan 
al ınan destek ve yardımlar, bölge 

şart ları  göz önünde bulunduru-
larak ayl ık, 2 ayl ık veya 3 ayl ık 
periyotlarla yetim ve öksüze 
ulaştır ı lmaktadır.

Uygulandığı 
Ülkeler

• Türkiye • Filistin, 
• Balkanlar • Suriye, 
•  Somali •  Sudan, 

• Moritanya•  Pakistan, 
 •  Bangladeş, 

• Arakan • Etiyopya. 

yardimeli.org.tr48



2019 yılından bu tarafa, partner 
kurum aracılığı ile Yardımeli eki-
pleri, Uganda’da faaliyetlerine 

devam etmektedir.

Ülkenin geneli, Afrika’nın kurak 
topraklarına nazaran daha yeşil ve 
verimlidir. Ancak, temiz içme suyuna 
ulaşma bölge halkı için büyük bir 
sorundur.

Özellikle temiz suya ulaşmada 
yaşanan problemler ve zorluklar göz 
önünde bulundurularak, kırsalda su 
kuyularının açılmasına karar veril-
di ve yapılan çalışmalar sonucunda 
ihtiyaç olan bölgelere su kuyuları 
açıldı.. 

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.

Başkent Kampala dışında kırsal-
da bulunan köylerde faaliyet ve pro-
jeler devam ettirilmektedir.

Köylerde yaşayan insanların bir 
kısmı şehirlere çalışmaya gitmekte, 
büyük bir kısmı ise köyünde tarımla 
uğraşmaktadır.

Özellikle Müslüman nüfusun 
yoğun olduğu yerlerde bulunan mes-
citlerin tamir ve tadilatı yapılarak, 
kardeşlerimize teslim edilmektedir. 
Büyük ve küçük bir çok mescit ih-
tiyacı bulunmaktadır. Bağışçımızın 
talebi doğrultusunda, belirlenen me-
trekare ölçülerinde yeni mescitler 
inşa edilmektedir.

Ramazan ayının bereketi ile, ülk-
enin farklı yerlerinde iftar sofraları ku-
rulmakta, gıda paketleri ve çocuklara 
kıyafet ve oyuncaklar hediye dilmek-
tedir.

Adak, akika ve vacip kurbanlar 
bölgede Yardımeli ekipleri tarafından 
kesilmekte ve kurban payları, hak 
sahiplerine bire bir ulaştırılmaktadır.

S ıcak çatışmaların devam 
ettiği bölgelerden kaçarak 
daha güvenli yerlere gelen 

sivil halk çaresizlik ve yokluk içer-
isinde yaşam mücadelesi veriyor.

Özellikle Türkiye sınır 
bölgesinde oluşturulan kamplarda 
yaşayan insanlar, ağır kış şartlarını 
iliklerine kadar hissetmektedirler. 
Çadırlarda ve çamur içinde yağ-
mur ve kar altında hayata tutun-
manın gayretini gösteriyorlar.

Özellikle İdlib ve Cerablas’a 
belirli zamanlarda Yardımeli Eki-
pleri, oluşturulan konvoylarla gıda 
paketlerini, un çuvallarını, çocuk-
lara kıyafetleri ve oyuncakları 
bölgeye  ulaştırmaktadır.

Türkiye’de bulunan 81 ilim-
izde bulunan şube, temsilci ve 
gönüllülerimiz bu zor kış şartlarını 
düşünerek İdlib ve Cerablus için 
yeniden seferberlik ilan ettiler. 
İdlib ve Cerablus için toplanan 
gıda, kıyafet ve yakacaklar hayır 

sahiplerinin destekleri ile toplan-
makta ve bölgeye ulaştırılmak-
tadır.

Yardımeli Mardin Temsilciliği, 
Mardin’de oluşturulan platformla 
birlikte topladıkları bağışları, kışlık 
kıyafet ve süt kolilerini düzenlenen 
törenle birlikte İdlib’e gönderdi.

Yardımeli Derneği, farklı 
bölgelerde yapılan çalışmalar ile, 
İdlib ve Cerablus için çalışma-
larını devam ettirmekte ve belirli 
aralıklarla yardım tırlarının bölg-
eye ulaştırılması devam edecektir.

UGANDA'DANİDLİB'İ

Afrika kıtasının 
küçük ülkelerinden 
biri Uganda.  
Yaklaşık 45 milyon 
bir nüfusa sahip 
olan Uganda, denize 
kıyısı olmayan bir 
kara ülkesidir.

Yaşanan kirli bir 
savaş neticesinde; 

mağduriyetlerin, 
kan ve gözyaşının 

timsali olan Suriye’de 
yaşanan insanlık 
dramı her geçen 

gün artarak 
devam ediyor.

Selam Getirdik..Unutmadık..
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Üzerinde yaşadığımız dünyada mevsim değişik-
likleri, doğa olayları, şiddetli kuraklık, olumsuz 
sağlık şartları, sel, deprem vb. gibi nedenlerle 

temiz su şebekelerinin 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 problemler-
ini çoğaltarak sakat ve yatalak kalmalarına neden 
olmuştur. 

Dünyada 2,1 milyar insan temiz suya 
ulaşamamaktadır.

Hergün 700 den fazla 5 yaşın altındaki çocuk, 
h i jyen ik o lmayan sudan kaynakl ı  hasta l ık lar 
nedeni ile yaşamını kaybetmektedir.

PROJESi
Afrika, Asya başta olmak üzere, en ih-
tiyaçlı bölgeler, maliyetleri ile birlikte 
hayırseverlere sunulur ve bağışçının 
talebi doğrultusunda yer tespiti yapılır. 
Bağışçının su kuyusuna vermek iste-
diği isim veya isimler alınır ve bölgedeki 
ekipler harekete geçiri l ir. Kuyusunun 
kazılması her aşamasında görüntülenir. 
Tamamlandığı anda hayrat sahibinin 
isminin yazılı olduğu tabela kuyunun 
başına asılır. Bitmiş hali ile görüntülenen 
su kuyusu, bağışçıya teşekkür mektubu 
ile birlikte gönderilir. Derneğin görevlil-
eri belirli aralıklarla açılan su kuyularını 
kontrol etmekte, tamirat, bakım ve 
onarımını gerçekleştirmektedir. 

Su Kuyusu 
Açılan 

Bölgeler

• Bangladeş   • Afganistan
• Uganda  • Sudan 
• Pakistan • Somali 
• Çad • Arakan Kampları

SU KUYUSU
Açtırabilirim?

Nasıl Katkı Sağlarım ?
Su Kuyusu için         : 1500 EUR/Adet
Kurban (adak-akika-vacip)    : 750 TL/Adet
Mescit için (m2 maliyet)        : 100 USD/ m2 

 (100 m2  mescit için toplam    : 10.000 USD) 
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İşgal ve zulüm devleti, her zaman-
ki gibi masum ve savunmasız sivil 
halkın üzerine bombalarla saldırdı. 

Zaten ambargo ve abluka altında 
yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin, bu 
saldırılar sonucunda yaşamları daha 
da zorlaştı.

Zaten kısıtlı verilen elektrikler ke-
sildi, yaralılar için tıbbi malzeme, ilaç 
ve gıda sıkıntısı katlanarak arttı. Birkaç 
gündür sığınaklarda beklemek zorun-
da kalan insanlar, sağlanan ateşkes 
sonrası evlerine dönebildiler.

Yardımeli Gazze Ofis Müdürü 
Hani El Aga, Gazze’de yaşananları ve 
zorlukları an be an aktarmaya devam 
etti : “ Bizler bu duruma alıştık artık. Her 
an saldırı olacak, bombalar patlaya-
cak diye beklemekteyiz. Kaç kez at-
eşkes sağlandı. Ama İsrail ateşkeslere 
rağmen saldırmaya, zulme ve am-
bargoya devam etti. Gazze’de şu an 
elektrikler yok, ilaç, sağlık malzemesi, 
yeterli gıda maalesef yok. Yaralılar 
sağlık merkezlerine gidiyor, ama ye-
terli müdahale için tıbbi malzeme 
sıkıntısı yaşanıyor. Her an gelebilecek 
bombalardan insanlar kendilerini ve 
ailelerini korumakta zorlanıyorlar. Zira 
nereden ve ne zaman geleceği belli ol-
mayan bombalar. Artık birşeyler yapıl-
malı ve bu zulme dur denilmeli. Fiili ve 
kavli dualarınızı eksik etmeyiniz.”

Yerleşim birimlerin gören hasar saysı ise

• Tamamen yıkılmış          : 21
• Büyük hasar                  : 85
• Kismen veya orta hasar : 1550  

Yardımeli Gazze Ofisi mağdur olan ailelerin yanında
olmaya devam ediyor.

1. Şehit ve yaralı ailelere ayni ve nakdi yardımların yapılması
2. Şehit ve yaralı aileler kardeş aile projesi kapsamında desteklenmesi
3. Hastanedeki yaralı çocukların ziyaret edilerek ihtiyaçlarının
    giderilm esi ve nakdi yardım veya hediyelerin verilmesi
4. Tıbbi malzeme, ilaç ve sağlık gereçlerinin ihtiyaç sahiplerine 
    ulaştırılması
5. Bombalama sonucu yıkılan, hasar gören evlerin sahiplerine  
   ev eşyaları, kira yardımı ve nakdi yardımların ulaştırılması.: 

Karadan, 
denizden ve havadan

 abluka altında 
bulunan Gazze’ye, 
işgal devleti tekrar 
saldırdı, bombalar 

yağdırdı.

Bu ilk değil, son da 
olmayacak..

Yardımeli Gazze Ofisinin saldırıya 
ilişkin bildirdiği rakamlar şöyle :

• 5 Ağustos’ta İsrail’in Gazze şeridinin 
düzenlediği saldırılarda sonucunu :
• Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail 
tarafından Gazze Şeridi’ne yönelik 
düzenlenen saldırılarda 15'i çocuk, 
4'ü kadın olmak üzere hayatını kay-
bedenlerin sayısının 44'e ulaştığı , 
yaralı sayısının ise 360’e yükseldiğini 
açıkladı.
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Pakistan'da meydana gelen sel 
felaketinde vefat sayısı bini 
aştı. Milyonlarca insan selden 

etkilendi ve bulundukları yerlerden 
göç etmek zorunda kaldı. Paki-
stan'daki partner kuruluşumuz Paki-
stan Yardımeli Foundation, özellikle 
çadır ve gıda talebinde bulunuyor. 
Her zaman olduğu gibi Pakistan-
lı kardeşlerimizi bu zor günlerinde 
yalnız bırakmamalıyız. Bölgedeki 
partner kuruluşumuz aracılığıyla 
çadır, gıda kolisi ve sıcak yemek 
dağıtımları başlamıştır.

2010 yılında benzer bir sel fela-
ketiyle karşı karşıya kalan Pakistanlı 
kardeşlerimizin yanlarında olmuş, 
yaraların sarılması için imkanlarımızı 
seferber etmiştik. Selden hemen 
sonra, mağdur olan kardeşlerimize 
acil ihtiyaçlar temini, sağlık mal-
zemelerinin dağıtımı, gıda, kıyafet, 
çadırların ailelere ulaştırılması ve 
çocukların selden etkilerini azalt-

mak için rehabilite hizmetlerinin 
verilmesini sağlamıştık.  Evleri-köy-
leri yok olan aileler için inşa edilen 
Eyüp Sultan Köyü, selzede hak sahi-
plerine ev eşyaları ile birlikte teslim 
edilmiş ve o gün bugündür yardım 
ve desteklerimiz devam etmekte-
dir. Şimdi yine büyük bir felaketle 
karşı karşıya kalan kardeşlerimiz 
için harekete geçme zamanı.. İlk 
etapta çadır, gıda ve sıcak yemek 
ihtiyaçlarını karşılamak için partner 
kurum ile koordinasyon ve çalışma-
lar başlamış ve devam etmektedir.

Pakistan’da en son yağan muson yağmurları 
sonucu ülkenin bir çok yerinde sel felaketi yaşandı.  

Neler yapabilirim ?

Bölgede çalıştığımız partner kurum 
özellikle ilk etapta acil olarak :

• Çadır (battaniye, sünger yatak, kilim vb)
• Sıcak yemek
• Gıda paketleri
• Kıyafet

Ayrıca Pakistan’da devam eden Kardeş 
Aile Projesi ve Yetim Eğitim Destek Projesi 
yaraların bir an evvel sarılması hususunda uza-
tacağımız yardımellerindendir.

Bölgede binden fazla insanın vefat etm-
esi, yüzlerce kişinin kayıp olması, milyonlarca 
insanın göç etmek zorunda kalması bizi der-
inden yaraladı. İnsan ve Müslüman kardeşliği 
böyle günlerde belli olur. Kardeşlerimiz sel 
felaketiyle imtihan edilirken bizim imtihanımız 
da onlara olan ilgi veya ilgisizliğimiz üzerinden 
olacaktır. 

Pakistan’la ülkemiz arasında kadim 
ve büyük bir dostluk olup bu dostluğun, bu 
kardeşliğin hem resmi düzeyde, hem halklar 
düzeyinde giderek büyüdüğünü hepimiz bili-
yoruz. Pakistan halkıyla tarihe dayanan özel bir 
dostluğumuz bulunmaktadır.

Bu dostluğun, bu kardeşliğin gereğini 
yerine getirmek, mağdur kardeşlerimize 
sahip çıkmak, yaraları sarmak, yetimlerini 
bağrımıza basmak bizim en büyük görevler-
imizden olduğunun farkındayız. 

Bu sorumluluğu yerine getirmek, kardeşler-
imiz felaketle sınanırken bizim de sınandığımızın 
bilincinde olarak elimizden geleni yapacağız.

Pakistanlı kardeşlerimize bir kez daha 
geçmiş olsun diyoruz. Vefat edenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Yaralarının 
bir an önce sarılması için elimizden geleni 
yapacağımızı kamuoyuna deklare ediyoruz. 
Bağışçılarımızın, Yardımelleri’nin, halkımızın, 
kardeşlerimizin Pakistanlı kardeşlerimiz için eller-
inden geleni yapacağına yürekten inanıyoruz.

Son 30 yılın en büyük muson yağmurlarına maruz kalan Pakistan’da, yaşanan 
sel felaketi sonrası 30 milyondan fazla insan etkilenmiş, ülkenin üçte biri sular 
altında kalmıştı. 

Bölgede bulunan partner kurum aracılığı ile Yardımeli ekipleri sel bölgelerinde 
acil yardımları ulaştırdı ve gerekli ihtiyaç tespitlerini yaptı. Sonrasında yapılan çalış-
ma ve planlamalar doğrultusunda, ihtiyaç bölgelerine yardımlar ulaştırıldı.

Pakistan’da meydana 
gelen son yılların 

en büyük sel felaketi 
sonrası, bölgede 

bulunan ekiplerimiz 
aracılığı ile yardımlarımız 

devam ediyor.

İlk etapta acil yardımlar ve sıcak 
yemekler ulaştırıldı

Selin meydana gelmesinden he-
men sonra Yardımeli ekipleri, sel bölge-
lerinde gıda paketleri, temiz içme suyu 
dağıtımları ve kurtarma çalışmalarına 
katıldı. Sel bölgelerini ter etmek zorunda 

kalan insanlar, çevredeki yerleşim yerl-
erine, akrabalarının yanına, boş arazilere 
yerleşmek zorunda kaldılar. Yardımeli 
ekipleri sıcak yemek paketlerini, ev-
lere kadar ulaştırarak destek olmaya 
çalıştı. Farklı bölgelerde kurulan yemek 
kazanlarında pişirilen yemekler, ailelere 
dağıtıldı.

Temiz İçme Suyu temini..

Selin etkili olduğu bölgelerde içme 
suyu şebekeleri ve çeşmeleri de zarar 
gördü. İçme suyu olarak kullanılan akar-
su, gölet ve çeşmelere sel suları ve ça-
murlar karıştı, tahrip oldu, kullanılamaz 
hale geldi. Yardımeli ekipleri önceleri pet 
şişelerde içme sularını sel bölgelerine 

ulaştırdı. İlerleyen günlerde, kamyonet-
lere yüklenen içme suları tek tek köylere 
giderek evlere dağıtıldı. Kamyonetlere 
yüklenerek taşınan büyük su tankerleri 
ve su bidonları ilei ailelerin yaşandıkları 
yerlere temiz içme suları ulaştırıldı.

Çadır büyük ihtiyaç

Selden etkilenen bölgelerde, en 
büyük ihtiyaçlardan biri de, evleri yok 
olan ailelerin kalabileceği, sığınabileceği 
barınaklar.. Yağmur ve güneşten ko-
ruyacak, gece yatabilecekleri ufak bir 
çadır, çok iş görmekte.

Yardımeli ekipleri, selden mağdur 
olan aileler için, SINDH bölgesinde Çadır 
Köy oluşturarak, sel mağduru aileleri ye-
rleştirdi. Küçük ama, bir ailenin ilk etapta 
sığınabileceği şekilde oluşturulan çadır 
köyde, çocuklar da unutulmadı.

Çadır Köyde Okulumuz da hizmet ver-
iyor..

SINDH bölgesinde kurulan Yardımeli 
Çadır Köyünde bulunan çocukların eğit-
imlerinin aksamaması için, Çadır Okulu-

muz da hizmete başladı. Çadırlara ye-
rleştirilen ailelerin çocukları eğitimlerine 
Çadır Okulda devam ediyorlar.

Adak-şükür kurbanlarını sel bölgesine 
yönlendirdik..

Yıl içerisinde farklı bölgelerde de-
vam eden adak, akika ve şükür kur-
banlarının kesim ve dağıtımlarını da sel 
bölgelerine yönlendirdik. Bölgede ke-
silen kurbanlar, parçalandıktan sonra, 
bir kısmı pişirilerek sıcak yemek olarak 
dağıtılmakta, bir kısmı da paylara ay-
rılarak ailelere ulaştırılmakta..

Su kuyularının açılması devam ediyor..

Sel felaketinden sonra, tahrip olan 
su kuyuları, hasar gören su kuyuları 
tespit edilerek, tamir ve tadilatı üzerinde 
çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zaman-
da, gerekli fizibilite çalışmaları yapılar-
ak, sel bölgelerinde yeni su kuyularının 
açılması devam etmektedir. Özellikle bu 
dönemde gelen su kuyusu bağışlarının, 
sel bölgelerine yönlendirilmesi kararı 
alınmıştır.

YARDIMLARIMIZ
Pakistan'a

Devam Ediyor..

Pakistanlı

Hareket Vakti..

KARDEŞLERİMİZ İÇİN
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Devlet-millet işbirliği ve koordi-
nasyonunda, yaralar sarılmaya, 
ihtiyaçlar karşılanmaya başlandi.

Yardımeli Bartın temsilciliğimiz de 
harekete geçerek; Bartın, Zonguldak, 
Kastamonu, Karabük merkez ve köyler-
indeki son durumu bölgedeki dostlarla 
irtibata geçerek, oluşturulan ekiplerle 
afet yaşanan bölgelere giderek  tesp-
itler yaptı ve ihtiyaçları belirledi. Sürekli 
genel merkezle irtibat halinde olar-
ak planlamalar yapıldı. Mağdur olan 
vatandaşlarımıza acil ihtiyaçlar kap-
samında su ve ekmek dağıtımı yaptı. 
Her felakette olduğu gibi mağdur olan 
vatandaşlarımızın yanında olmaya de-
vam edeceğiz. 

Ülkemizde meydana gelen 
deprem, sel, yangın, heyelan vd. fela-
ketlerde Yardımeli Derneği ekipleri 
imkanları ölçüsünde müdahale etme-
kte, destek olmaktadır. Bölgeden ge-
len raporlar ve ihtiyaçlar hususunda 
yardımlar bölgeye ulaştırılmaktadır. 

Bu vesileyle; depremler, seller, 
heyelanlar, yangınlar ile mücadele et-
menin en temel gereksiniminin doğa 
ile uyumlu bir yapılaşmadan, tabiatla 
barışık ve ona dost nesillerin yetiştiril-
mesinden geçtiğini biliyoruz. Tabiatın 
dengesini bozmadan, onun doğal 
hareketinin ve doğal işleyişinin önünde 
durmadan, dünyayı paylaştığımız diğer 
canlıların alanlarına tecavüz etmeden 
ve bu bilince erişmiş bir toplum inşa et-
mek bizi felaketlerden koruyacaktır.

İşte bunun için; Allah’ın bize em-
rettiği insan-tabiat dengesini korumak 
adına, hızla betonlaşan dünyamızı 

yeşertmek adına, gelecek nesillerimize 
daha yaşanabilir bir dünya bırakmak 
adına, bereket adına, müslüman ve in-
san duyarlılığı adına “1 Kurban 1 Fidan” 
projemiz 4 yıldır devam etmektedir. 
Dört yıldır uyguladığımız projede bin-
lerce fidan dikildi. Bu yıl yine mazlum 
coğrafyalara ulaştıracağımız kurban-
larla birlikte binlerce fidanı da tabiatla 
buluşturacağız. 

Biz inananlar olarak tabiatı ve ta-
biattaki canlıları, kendi nesillerimizi rab-
bimizin önce bizlere emanet ettiğine 
inanıyoruz. Doğal felaketlerin temel 
nedeninin doğayla girdiğimiz haksız 
mücadele olduğunu düşünüyoruz. 
Küresel ısınmanın, denizlerin kirlen-
mesinin, nebatatın ve diğer canlıların 
neslinin tükenmesinin ve insanlık ail-
esinin tehlikede olmasının temel ned-
eninin çevre duyarlılığının eksikliğinden 
kaynaklandığını düşünüyoruz.

İşte bunun için “Kurbanlar 
Kardeşliğe, Fidanlar İnsanlığa” diyerek 
yola çıktık ve insan-tabiat ilişkisinin 
güçlenmesine katkımız olsun diye, ne-
sillerimizi koruyalım diye, Allah’ın rızasını 
alalım diye bu projemizi başlattık. 

Batı Karadenizli kardeşlerimize 
ve milletime geçmiş olsun. Rabbimiz 
ülkemizi, müminleri ve tüm insanlığı 
felaketlerden korusun.

Batı Karadeniz’de 
meydana gelen ve  

Zonguldak, Kastamonu, 
Bartın ve Karabük illerim-

izi vuran sel felaketinde 
resmi kurum ve kuruluşlar 

hep birlikte harekete 
geçti. Havadan ve 

karadan edilen müda-
haleyle mağdur olan 

vatandaşlarımız 
kurtarıldı.

Bölgede çeşitli aralıklarla, en büyüğü 4.3 olmak 
üzere, toplamda 150 artçı deprem daha oldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgide can kay-
bının olmaması yürekleri ferahlatırken,  Düzce’de 37 
kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, 
Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 
93 yaralı olduğu bildirilmiştir.

Düzce haberinin alınmasının hemen ardından, 
Düzce’de bulunan YK Üyemiz ve Başkan Yardımcımız 
Nuri Çalışkan ile irtibata geçildi ve değerlendirmeler 
yapıldı. Düzce Temsilcimiz Burhan Gelen ile de irtibat ku-
rularak, yardım çalışmaları koordine edildi. İlk etapta ev-
lerine giremeyen ve sokakta kalan kardeşlerimize sıcak 
yemek ve battaniyeler ulaştırıldı. Özellikle yurtlarda kalan 
ve içeri giremeyen öğrenci kardeşlerimize sıcak yemek 
ve ikramlık takdim edildi.

Düzce’nin Gölyaka İlçesi’nde 23.11.2022 
tarihinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde 
deprem meydana geldi.

Tek Gücümüz..

Birlik ve Beraberlik
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Patlamanın yaşandığı sırada madende 
yaklaşık 110 işçi vardı ve yaklaşık yarısı 
300 metre derinlikteydi. Bartın Valisi 

Nurtaç Aslan'ın açıklamasına göre patlam-
adan sonra beş kişi 350 metrenin altında ve 
44 kişi 300 metrenin altında mahsur kaldı. Ka-
zadan 58 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu,11 işçi 
arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı; 
42 işçi hayatını kaybetti. Göçük altında kimse 
kalmadığı için 15 Ekim'de kurtarma çalışma-
ları sona erdi. Olayın gerçekleştiği gün, Bartın 
Valiliği tarafından kazanın grizu patlaması 
nedeniyle gerçekleştiği açıklandı.

Bartın İl Temsilcimizle sürekli irtibat 
halinde olarak, yapılabilecek şeyler istişare 
edildi. Tüm Amasra halkına ve milletimize 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Bu süreçte yaraların bir an evvel sarılması 
husunda üzerimize düşen sorumluluğun 
bil incinde olarak, Bartın ekinimizle istişare-
lerimiz devam etmiştir. Allah bu tür fela-
ketlerin bir daha yaşanmasından bizleri 
muhafaza eylesin.

14 Ekim 2022 günü 
TSİ 18.15'te Bartın'ın 

Amasra ilçesinde Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Amasra 

Müessese Müdürlüğü'ne 
bağlı maden ocağında

 bir patlama oldu 
ve saatler sonra 

maden ocağı içinde 
yangın çıktı.

Kurbanlar kardeşliğe, 
Fidanlar İnsanlığa

Bu yıl da “Kurbanlar 
Kardeşliğe, Fidanlar 
İnsanlığa” diyerek 

kardeşlerimize kurban-
lar, insanlığa fidanlar ul-
aştırılacak. Kurbanlarımız 
kardeşliğimiz için dua 
olurken, fidanlar da in-
sanlık için göğe açılmış 
dua olacak.

Değişen ve gelişen 
modern dünyada, insan-
lar git gide yalnızlaştırıl-
makta ve bireyselleştiril-
mektedir. Bencilleşen 
insan, etrafında olup 
bitenlerden habersiz, 
kendi dünyasında öm-
rünü tüketmektedir. 
Yardımlaşma, paylaşma, 
kardeşlik gibi ulvi değer-
lerden uzaklaşarak, ade-
ta kendine ve topluma 
kötülük yapmaktadır. 
Merhamet ve vicdan sa-
hibi, sorumluluk bilincine 
sahip insanlar bu gidişi 
durdurabileceklerdir.

Yardımeli Derneği 
ülkemizde ve yurt dışın-
da 21 farklı bölgedeki 
temsilci ve ekipleri ile bu 
bayram da, en ücra yerl-
erde yardıma muhtaç in-
sanların ve yetim ailelerin 
gönül kapılarını çalarak, 
onlara takdim edeceği 
kurban payları ile mu-
habbet ve hayır köprüleri 

kurulmuştur. Derneğimize 
vekaleti verilerek emanet 
edilen kurbanlar, kurban 
sahibinin ismi okunar-
ak, İslami usullere göre 
kesilip, dağıtılmaktadır. 
Kurban bağış kabulünün 
ulaştı bilgisi SMS ile bilg-
ilendirildiği gibi, kurbanın 
kesildiği bilgisi de sizlere 
SMS ile ulaştırılmıştır. 
Kurbanların kesilme vid-
eosu internet sitemizden 
bağışçıya verilen şifre ile 
sonradan izlenebilmekte 
ve bağışçının talebi 
doğrultusunda görüntüler 
CD olarak adreslerine 
gönderilmektedir.

Her kurbana, 1 fidan; 
Kardeşime armağan

Türkiye’de ve yürek 
coğrafyamızın farklı 
bölgelerinde her yıl 
başarı ile gerçekleştir-
ilen “ Kurban Kesim ve 
Dağıtım Organizasyonu” 
kapsamında 2018 yılın-
da başlatılan “1 Kurban 
1 Fidan” kampanyası, bu 
yıl da devam etmiştir.

‘’ Kıyametin kopacağını 
bilseniz, elinizdeki fidanı 
dikiniz’’  Hadisi Şerif

Bu proje ile, kesilen 
her kurban için, önceden 
belirlenen bölgelerde fi-
danlar dikilecektir. Sıcak 
iklimin hüküm sürdüğü, 
kuraklığın ve yoksulluğun 
yaşandığı Afrika ülkeleri 
ve ülkemizde belli bölgel-
er uygulama alanı olarak 
belirlenmiştir.
(Somali-Sudan-Türkiye- 
Moritanya) 

Fidan dikimi 
yapılacak olan ülkelerde 
gerekli fizibilite çalışma-
ları yetkili zirai kurumlar 
ile birlikte yapılmakta, 
bölgenin iklim ve toprak 
şartlarına uygun fidanlar 
tespit edilmektedir.

Biz Yardımeli’yiz; 
ellerimiz, yüreğimiz, 
soframız her mazlu-
ma açıktır. Ümmet 
coğrafyasındaki tüm ma-
zlumları gönlümüzdeki 
yeri müstesnadır. Her 
bir yetimin, her mazlu-
mun, her ihtiyaç sahib-
inin sorumluluğu omu-
zlarımızdadır. Biz böyle 
düşünüp böyle hareket 
ediyoruz.   Yardımeli 
Derneği ve Yardımelleri 
olarak her bir yetime, her 
biz mahzun yüze, her bir 
ihtiyaç sahibine, her bir 
mağdura, her bir mazlu-
ma umut olmak, sevinç 
olmak, bayram olmak 
bizim varlık sebebimizdir.

Kardeşten kardeşe 
bayram taşıyacağız.

Kurban “yaklaşmak” de-
mektir: Kurbanlarımızı 
Allah’a yaklaşmak için 
vesile kılacağız.

Kurulduğu 
ilk günden itibaren her 

yıl düzenli şekilde devam 
eden, Kurban kesim ve 

dağıtım organizasyonu, 
2022 yılında da yürek 

coğrafyamızın farklı 
bölgelerinde, ilk günkü 

heyecan, azim ve 
kararlılıkla 

gerçekleştirilmek 
üzere tüm hazırlıklar 

yapılmıştır. 

MADEN
BARTIN

KA   ASI     
Geçmiş Olsun..

Gayretimizi Artırıyor..
Beklendiğimizi Bilmek,
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Küresel egemen güçlerin oyunları ile mağdur 
olan insanlara kardeşliğimizin bir gereği olarak 
yardımelleri olmaya gayret ediyoruz.

Yıl boyu süren proje ve faaliyetlerimizin yanında, 
kurban kesim ve dağıtım organizasyonu vesilesi ile 
emanetleri ulaştırıyor, yakınlaşıyor, dualaşıyoruz..

Afrika’nın farklı ülkelerinde faaliyetlerimiz ve projeler-
imiz devam etmekte. Yerel partner kurumlarla yapılan 
işbirl iği ve protokol kapsamında faaliyetler icra 
edilmektedir.

Türkiye’den giden görevli ekipler, kurban kesimler-
ine bizzat nezaret etmekte, dağıtımları birebir tespit 
edilen ailelere ulaştırmaktadır.

Kurban kesimi yapılacak ülkeler : Çad, Etiyopya, Kenya, 
Moritanya, Somali, Sudan, Uganda, Nijerya, Tanzanya, 
Yemen.

Yardımeli Temsilci ve gönüllüleri, kurban kesim ve 
dağıtım için tüm hazırlıklarını yaptılar. Kurban kesim 
yerlerinin tespiti,  kesim yerlerinin temizliği, kesim ve 

parçalama ekiplerinin ehil kişilerden oluşturulması ve 
kurban paylarının ulaştırılacağı aileler için günler önc-
esinden başlayan çalışmalar sonucunda tamamlandı.

Temizlik ve hijyen şartları gözetilerek, usulüne uygun ke-
silen kurbanlar, hak sahiplerine birebir Yardımeli ekipleri 
tarafından ulaştırılmaktadır.

Ülkemizde misafir bulunan mülteciler ve muhacirler de 
bayram sevincine ortak edilecek ve kurban payları biz-
zat muhacir ailelere ulaştırılacaktır.

Kurban kesimi yapılacak illerimiz : Ankara, Diyarbakır, 
Hatay, İstanbul (Doğu Türkistanlı, Mısırlı, Filistinli aileler), 
Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, 
Van.

Afrika’nın 
kurak ve çorak 

topraklarında 
bizleri bekleyen 

kardeşlerimize yine 
kurbanlarımızla 

gidiyoruz. 

Başta ülkemiz 
olmak üzere, yürek 

coğrafyamızın farklı 
bölgelerinde, Kurban 

Kesim ve Dağıtım 
Organizasyonu bu yıl 

da icra edilecek.

Kurban

Kurban
AFRİKA'da

TÜRKİYE'de
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Savaşlardan, zulümden, işgalden, iç çatışmalardan 
mağdur olan sivil halk, açlık ve sefaletle yaşam 
mücadelesi vermekte, evlerini, vatanları terk 

etmek zorunda kalmakta.

Topraklarından hicret etmek zorunda kalan ve 
kamplarda zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan 
insanlara imkanlar ölçüsünde el uzatmaya çalışıyoruz.

Lübnan Mülteci kamplarında, Suriye’de Cerablus ve 
idlip’te çadırlarda yaşayan insanları bayram sevincine 
ortak etmek için tüm gayretimiz.

Filistin- Gazze, işgal devleti tarafından ambargo ve 
abluka altında tutulmakta, en temel ihtiyaçlar karşılan-
amamakta. Tüm bu zorlukların yanında, her an uçak-
lardan atılan bomların korkusu ve endişesi altında 
hayata devam etmek..

Kurban kesimi yapılacak ülkeler : Lübnan, Suriye, 
Fil istin-Gazze.

Doğal afetler, savaşlar, iç çatışmalar, kuraklık, kıtlık 
vb sebeplerle mağdur olanların, vatanlarından 
göç etmek zorunda kalan mültecilerin yanında 

olmaya çalıştık.

Senenin diğer günlerinde devam eden proje ve 
faaliyetler kesintisiz devam etmektedir. Kurban vesilesi ile 
bölgelere giden ekiplerimiz, kurban emanetlerini birebir 
ulaştırmakta, bekleyenlere umut olmakta.

Bir kurbandan ne olur ki demeyin. Bir kurban bir çok 
şeye vesile olmakta, bereket olmakta, umut olmakta, 
gelecek olmakta..

Kurban kesimi yapılacak ülkeler: Bangladeş, Arakan 
Kampları, Afganistan, Pakistan, Gürcistan.

Hemen 
yanı başımızdaki 

kardeşlerimizin 
yanında olmayı hep 
önceledik. Savaşlar, 

iç çatışmalar, işgaller 
sonucu bir türlü 

huzurun ve barışın 
gelmediği bir bölge 

maalesef.

Mağdur ve mazlum 
coğrafyalara yardım 

ellerimizi uzatmaya 
kurulduğu ilk günden 

itibaren gayret 
etmekteyiz. 

Kurban

Kurban

ASYA'da

ORTADOĞU'da
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Bu kurban bayramında ümmetin 
mazlumlarının, Suriyeli mültecil-
erin, Arakanlı mültecilerin, Yem-

en yetimlerinin; Somali, Sudan, 
Uganda, Moritanya ve diğer gönül 
coğrafyamızdaki yetimlerin ayak-
larına gittik. Onlara kurbanlarınızı 
ve dualarınızı götürüp, onlardan 
sizlere dualarını getirdik.

Bölgelere gidecek ekipler özenle 
hazırlandı..

Yurt içinde temsilciler aracılığı 
ile kurbanlar kesilip ve hak sahipler-
ine dağıtımları yapıldı. Kurban kes-
im ve dağıtım görevli ekipler, kesim 
alanları, dağıtım araçları son bir kez 
gözden geçirildi, kurbanlıklar alındı. 
Hazırlıklar ve dağıtım planlamaları 
bir kaç kez teyid edildi, varsa eksik-
likler giderildi.

Yurt dışına gidecek olan ekipler 
belirlendi ve hazırlıklar tamamlandı. 
Yerel partner kurumlarla koordi-
nasyon ve planlamalar gözden 
geçirildi.

Yönetim Kurulu üyeleri bizzat 
sahadalar. .

B a ş t a  Yö n e t i m  Ku r u l u 
Başkanımız Dr. Sadık Danışman 
olmak üzere, her bir Yönetim Ku-
rulu üyesi, yurt içi ve yurt dışında 
belirlenen bölgelerde kurban kesim 
ve dağıtım organizasyonuna biz-
zat nezaret ettiler. Gidilen ülkedeki 
diğer faaliyet ve projeler de yerinde 
inceleyip, denetlediler. Yurt dışında 
kendine özgü özel sebeplerinden 
dolayı Gazze ve Yemen haricinde 
kesim yapılan tüm bölgelerde 
görevli ekiplerimiz bizzat işin başın-
da görevlerini yaptılar.

Hazırlıklar tamam.
Heyecanla bayramı bek-

liyoruz: Anadolu başta 
olmak üzere Afrika, 

Balkanlar, Orta Asya’daki 
kardeşlerimize bayra-

ma gideceğiz. Yetimlerin, 
yoksulların, ihtiyaç 

sahiplerinin dualarını 
onlara ulaştıracağımız 

kurbanlarla almaya 
talipken, diğer yandan 

toprağa ektiğimiz 
fidanlarla geleceğimiz; 

gelecek nesillerimiz için, 
insanlık için fiili dua 

edeceğiz.

Gönülden gönüle

dua taşıdık.   

Elden ele

iyilik taşıdık.

Bayramın sevindirebildiğimiz 
kadar bayram, kurbanın sorumlu-
luğumuz kadar kurban olduğunu 
biliyoruz. Biliyoruz; kestiğimiz kur-
banların ne etleri ne de kanları Al-
lah’a ulaşır; ancak bizim takvamız 
/ sorumluluğumuz Allah’a ulaşır. 
Bu anlamda kurbanlarımızı en 
yakınımızdaki ihtiyaç sahibinden, en 
uzağımızdaki ihtiyaç sahibine kadar 
her kardeşimize ulaştırmaya gayret 
ettik. Bunun için düştük yollara..

Veren el-Alan el arasında köprü 
olma misyonumuzu bu kurban bay-
ramında da elimizden geldiği kadar 
en iyi şekilde ifa etmeye çalıştık. An-
adolu’daki bir gecekondudan bula-
nan yetimden, Yemen çöllerindeki 
bir çadırdaki yetime kadar; Soma-
li’den Bosna’ya kadar, Suriye mülteci 
kamplarından Arakan mülteci kam-
plarına kadar yüreklere bayram se-
vinci ulaştırmaya çalıştık.. 

İnsana iyil ik ulaştırırken, 
gıda ulaştırırken, su ulaştırırk-
en, görmeyen gözlere ışık ul-
aştırırken, yüreklere esenlik ve 
umut ulaştırırken fidanlarımızla 
da geleceğimize, gelecek ne-
sil lerimize umut olacağız.  

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
yürek yürek umut taşıdık.

Gerek yurt içinde, gerekse 
yurt dışında görevli ekiplere, 

yolculuk öncesinde gerekli 
hatırlatmalar, hassasiyetler ve 
yasal mevzuatların bildirildiği 

eğitimler de verilmiştir. 

Kardeşten Kardeşe Kurban, 
Gönülden Gönüle Dua 

Taşıyacağız..
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Erozyon, sel ve kirli havadan 
neslimizi, insanlığı korumak adına 
Allah’tan yardım istemektir.

Söylediği her söz bir hikmete me-
bni olan, yürüyen Kur’an olan, Kur’an’ın 
dili olan Allah Resulü, "Kıyametin kop-
tuğunu görseniz elinizde fidan varsa di-
kiniz" tavsiyesini boşuna söylememiştir. 
Fidanın dua olduğunu, çevrenin öne-
mini, insanlığın ve tüm canlıların yeşile 
ne kadar muhtaç olduğunu bu sözüyle 
beyan etmiştir aslında.

Gittikçe betonlaşan çevremizi, 
çölleşen dünyamızı, kuruyan toprak-
larımızı, çekilen sularımızı, insanoğlunun 

ihtirasına ve açgözlülüğüne maruz kalan 
tabiatı ancak çevreye duyarlı olarak ve 
duyarlı olanları çoğaltarak kurtarabiliriz.

“Doğa” deyince, “tabiat” deyince, 
“orman” deyince ilk akla gelen kes-
imin Müslümanlar olması gerektiğine 
inanıyoruz. Zira Allah bizlere “karada ve 
denizde fesat çıkarmamayı” öğütlerk-
en, bunun pratiğini başta ağaç dikerek, 
çevreye duyarlı olarak göstermemizi 
ister. Gelecek nesillerimizi, bu gezegeni 
ortaklaşa kullandığımız diğer canlıları; 
yani kul hakkını gözetmemizi ister. Tüm 
canlıların da tıpkı bizim gibi birer ümmet 
olduklarını söyler Rabbimiz.

İnsanoğlu maalesef ormanları katlet-
meye, diğer canlıların yaşam alanlarını 
yok etmeye, gelecek nesillerin hakkını 
gasp etmeye devam ediyor. İnsanoğlu 
bir yandan küresel ısınmadan, deni-
zlerin ve havanın kirlenmesinden, canlı 
türlerinin yok olmasından yakınırken ve 
bunun için kaygılanırken, diğer yandan 
kendi elleriyle kendi sonunu hazırlama-
ya devam etmektedir. Bunu ilk önce 
fark etmesi gereken, bunu önlemek 
adına ilk girişimde bulunması gerek-
en, bunun için yüksek bir duyarlılık ve 
farkındalık oluşturması gereken ilk kes-
imin biz Müslümanlar olması gerektiğine 
inanıyoruz.

Acı bir şekilde gözlemliyoruz ki 
maalesef Müslümanların çevre duy-
arlılığı, orman sevgisi, ağaçları koru-
ma ve üretme derdi, havayı ve karayı 
koruma şuuru, bu konulardaki sorum-
luluk bilinci olması gereken düzeyde 
değil. Allah’ın bize emrettiği çevre duy-
arlılığından, Resulünün vaaz ettiği ağaç 
sevgisinden yoksunuz. Kapitalizmin, 
dünya egemenlerinin, batının, sanayi ve 
teknolojiyi tekelinde tutan büyük dev-
letlerin karaya ve denizlere neler ettiğini 
elbette bilmekteyiz. Kendi elleriyle; bile 
isteye, sadece silah ve diğer teknolo-
jik aygıtları pazarlamak ve daha çok 
güçlenmek için çocuklara, kadınlara, 
yaşlılara, nesillere, tüm canlılara nasıl 
kıydıklarını görmekteyiz. Yumurtasını 
pişirmek için dünyayı ateşe vermek-
ten çekinmeyen bir zihniyetin dünyaya 
egemen olduğunun farkındayız.

Fakat bizler Müslümanlarız; 
bizler onlar gibi olamayız. Biz onlar 
gibi yapamayız. Biz tüm canl ı lar ı , 

tüm insanl ığı , tüm nesilleri düşün-
mek, dert etmek zorundayız. Bizler 
dünyanın bir ucundan diğer ucuna; 
herhangi bir canlının incinmesinden 
incinen bir dinin müntesipleriyiz. Ya 
da öyle olmakla emrolunduk. Bizim 
hırsımız merhametimizin önüne 
geçemez. Bizim dünya ve insanlık 
tasavvurumuz, doğa bilincimiz, tabiat 
bilincimiz herhangi bir aidiyet sahibinin, 
herhangi bir ideoloji taraftarının, her-
hangi bir din müntesibinin düzeyinde 
olamaz-olmamalı. Çünkü bizler bu 
gezegeni ve tüm evreni var eden, her 
şeyi bir kader/bir ölçü ile yaratan, 
abes/beyhude/boş olarak tek şey 
yaratmayan, her canlıyı ve her bitkiyi 
bir maksada yönelik yaratan Allah’a 
iman etmişizdir. 

Bunun iç indir k i ,  5 y ı l  önce “1 
Kurban 1 Fidan”  kampanyamızı 

başlatt ık.  Kurbanın Al lah’a yak-
laşmak olduğunu bi ld iğimiz gibi 
f idanlar ın da O’na açı lmış el ler 
olduğunu, dua olduğunu bi l iyoruz.

Her y ı l  o lduğu gibi  bu yı l  da 
“Kurbanlar Kardeşl iğe Fidanlar 
İnsanl ığa” diyoruz. Tüm kardeşler-
imiz i ,  tüm dost lar ımız ı ,  tüm insan-
l ığ ı  bu kampanyamıza davet edi-
yoruz.

Yardımel i  o larak yet imlere, 
mazlumlara, iht iyaç sahipler ine 
el imiz i  uzatmaya devam ederken; 
doğaya, d iğer canl ı lara, çevreye, 
gelecek nesi l ler imize de el imiz i 
uzat ıyoruz. Göğe açı lmış f i i l i  dua 
olan f idanlar d ik iyoruz. Çünkü 
bununla emrolunduğumuzu bi l i-
yoruz.

Her fidan tüm canlılar adına; gelecek 
nesiller için, insanlık için edilmiş fiili 
bir duadır. Yağmur için, bereket için, 
oksijen için, huzur için göğe açılmış 
ellerdir fidanlar.

KURBAN

FİDANLAR
YAKLAŞMAKTIR

DUADIR Gittikçe betonlaşan, çölleşen 
dünyamız için fiili dua ediyoruz:   
1 Kurban için 1 Fidan dikiyoruz. 
Biz sorumlu olduğumuzu bili-
yoruz ve sorumluluğumuzu yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Veren El-
Alan El arasında “Hayır Köprüsü” 
olduğumuz gibi insanla tabiat 
arasında da “Hayır Köprüsü” 
olmak istiyoruz.
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Yardımeli Ekipleri aldıkları kurban emanetlerini 
hak sahiplerine ulaştırmak için seferber oldular. 
Ülkemizde 13 ilimizde, yurt dışında 20 bölgede kesilen 

kurbanlar, hak sahiplerine, görevli ekiplerimiz tarafından 
birebir ulaştırıldı. Türkiye’nin farklı illerinde kesilen kurbanlar, 
yetimlere, muhtaçlara, muhacirlere ve ailelere ulaştırıldı.

Aylar öncesinden başlayan hazırlıklar, yerel partner 
kurumlarla yapılan sözleşmeler kapsamında yürütüldü 
ve Türkiye’den giden görevli ekipler, kurbanların kesimine 
bizzat katıldı ve hisse sahiplerinin isimlerini tek tek okuy-
arak kurbanlar kesildi. Bölgelere giden Yardımeli Ekipleri, 
çocukları sevindirmeyi de unutmadı. Hazırlanan bayramlık 

hediyeler, şekerlemeler, kıyafetler ve bayram harçlıkları, 
çocukların yüzünde mutluluğa dönüştü.

En güzel mutluluk ta, birlikte olmaktı, bir olmaktı aslında..
Bayramın güzelliğini, sevincini, mutluluğunu artırarak, 
birbirimizle mutlu olmaktı.

Sev bizi Allah’ım..
Sevdir bizi Allah’ım..
Cennetinle sevindir bizi Allah’ım..

Dağıldık 
Yeryüzüne, 

Toparlanmak İçin.. 

BAYRAM Birlikte Güzel..

TEŞEKKÜR EDİYORUZ ALLAH’ım, bu bayram 
da bizi unutmadığın için..
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Dua Oldu

KARDEŞLİĞE

İNSANLIĞA

Kurbanlarımız

Fidanlarımız

Afrikalı yetimlerin, Suriyeli ve Arakanlı muhacirlerin; 
Gürcistanlı, Yemenli, Bangladeşli, Somalili, Bos-
nalı, Pakistanlı, Ugandalı yoksulların; yeryüzünün 

mağdurlarının, Filistinli mazlumların ellerine    Anadolu 
insanının merhametinden, şefkatin-
den, kurbanlarından hası l olan 
iyi l iği , hayrı , kurbanları ulaştırdık.

Yeryüzünün savaşa kestiği, ihan-
ete kestiği, istilaya kestiği, şerre kes-
tiği, sömürüye kestiği, düşmanlığa 
kestiği, demire kestiği, ruhsuz ilişkil-
ere kestiği, menfaate kestiği bu post-
modern çağda İslam'ın bizleri ebe-
di kardeşler kılmışlığına, rabbimizin 
yüreklerimize verdiği sıcaklığa bir 
kez daha şükrettik. 

Biliyorduk: kestiğimiz kurbanların ne etleri, ne kanları 
Allah'a ulaşırdı; ancak bizim takvamız/sorumluluğumuz, 
kurbanları vesile kılarak kardeşlerimize uzattığımız eller-
imiz Allah'a ulaşırdı. Allah kardeşlerimize uzattığımız el 
ile kardeşimizin eli arasına girer ve bize her iki cihanda 

rahmet ederdi. Biz de Veren el-Alah el arasında bu rah-
meti celbetmek adına, kardeş elleri buluşturmak adına 
kardeşten kardeşe kurban taşıdık.

Her kurban için bir de fidan dikeceğiz. Kurbanlarımız 
kardeşliğimize, fidanlar da insan-
lığımıza şahitler olsun diye... Kur-
banlar kardeşliğe, fidanlar insan-
lığa dua olsun diye...

Bu yıl da her yıl olduğu gibi 
Yardımelleri dünyanın mazlum 
coğrafyalarına, kardeş diyarlarına 
dağıldılar. Her kurban eti ikram et-
tiğimiz kardeşimiz veren ellere, kur-
ban sahiplerine duala gönderdi. Bir 
yönüyle Anadolu'dan Afrika'ya, Bal-
kanlara, Asya'ya; yine Anadolu'dan 

Anadolu'nun ihtiyaç sahiplerine dua taşıdık. İyilik taşıdık, 
sıcaklık taşıdık. Yetimlerin gülen gözlerinin, anaların sevi-
nen yüzlerinin, babaların memnuniyetinin her bir kurban 
sahibine kabul edilmiş dua olduğuna, cennet olduğuna 
yürekten inanıyoruz.

Türkiye’den giden ekipler, bölgede bulunan kardeş 
ailelerimizi de ziyaret ederek, hakkedişlerini ve bay-
ramlık hediyelerini ulaştırdı

Bölgede bulunan Yetimhaneler, yetim eğitim 
desteği verdiğimiz yetimler de ziyarete edilerek bay-
ram harçlıkları ve hediyeleri kendilerine takdim edildi.

Ülkelerde açılan su kuyuları, inşa edilen mescitler, 
meskenler ziyaret edilerek, bayramlaşmalar yapıldı, 
dualaşıldı, hediyeleri takdim edildi. 

Türkiye’den giden ekipler, bölgede bulunan kardeş 
ailelerimizi de ziyaret ederek, hakkedişlerini ve bayramlık 
hediyelerini ulaştırdı

Bölgede bulunan Yetimhaneler, yetim eğitim desteği 
verdiğimiz yetimler de ziyarete edilerek bayram harçlıkları 
ve hediyeleri kendilerine takdim edildi.

Ülkelerde açılan su kuyuları, inşa edilen mescitler, 
meskenler ziyaret edilerek, bayramlaşmalar yapıldı, 
dualaşıldı, hediyeleri takdim edildi.

Yine dikeceğimiz her fidanın her yaprağının insanlık 
için, nesillerimiz için, tüm canlılar için, rahmet için, bereket 
için göğe açılmış dualar olacağına inanıyoruz.

Hasılı kelam: 1 Kurban 1 Fidan kampanyamız ye-
ryüzünün dört bir yanında kardeşlerimize kurban oldu. 
Kardeşlik oldu, iyilik oldu, bereket oldu, umut oldu. Afri-
ka, Orta Asya, Uzak Asya, Türki Cumhuriyetleri, Balkan-
lar, Anadolu; Filistin, Bangladeş, Sudan, Kosova, Yemen,  
Somali, Etiyopya, Kenya, Uganda, Sudan ve daha bir 
çok ülkede yuzbinlerce kardeşimize kurban ulaştırdık. 
Umut, heyecan, coşku, kardeşlik yoğunluklu bir kurban, 
bir bayram yaşadık. Yetim cografyalara, kardeş ülkel-
ere iyilik ve kardeşlik için giden tüm gönüllülerim-
izden, tüm bağışçılarımızdan, tüm yöneticilerimizden, 
tüm temsilcilerimizden, Yardımeli kurucularından,  
tüm çalışanlarımızdan, tüm gönüldaşlarımızdan, 
tüm duadaşlarımızdan, bizden kurban kabul eden, 
bizimle birlikte bayram eden tüm yetimlerden, tüm 
kardeşlerimizden, yeryüzündeki tüm iyilerden Allah 
razı olsun. 

 

ORG. YAPILAN BÖLGE (Y.DIŞI)
ORG. YAPILAN BÖLGE (Y.İÇİ)
KESİLEN KURBAN HİSSESİ
TÜRKİYE'DEN GÖREVLİ GİDEN KİŞİ
ORGANİZASYONDA GÖREVLİ KİŞİ
KURBAN PAYI ULAŞTIRILAN  KİŞİ 
ZİYARET EDİLEN YETİMLER
ZİYARET EDİLEN KARDEŞ AİLELER

: 22
: 12
: 8637
: 37
: 2150
: 307 BİN
: 1500
: 3270

Diyar diyar, kıta kıta, il il, gönül gönül, kardeş kardeş, 
yürek yürek kurban ulaştırdık. Kardeşlik, umut, sevinç, 

mutluluk taşıdık. 

KESİM VE DAĞITIM 
ORGANİZASYONU

AÇIKLAMA ADET

2022 KURBAN

yardimeli.org.tr72 yardimeli.org.tr 73



ANKARA BARTIN

BATMAN

HATAY ŞANLIURFA KAYSERİ

AFGANİSTAN

PAKİSTAN

SOMALİ

BANGLADEŞ

MOĞOLİSTAN

MORİTANYA

TANZANYA KENYA

ÇAD

LÜBNAN

SUDAN

FİLİSTİN-GAZZE

KOSOVA

MALATYA
MARDİNKIRIKKALE

ŞIRNAK
İSTANBUL

DİYARBAKIR
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15 Temmuz direnişinde şehir olan 251 
kahraman için, Türkiye’de Kahraman-
maraş, Van, Kırıkkale ve Konya’da her 

bir şehit adına 251 ‘er fidan dikilerek, 
toprakla buluştu. 

Ayrıca çorak ve kurak Afrika 
topraklarında Sudan ve Somali’de 
de 15 Temmuz şehitleri anısına 251 
fidan toprakla buluşturuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 6 
yıl önceki hain darbe girişiminde şehit 
olan 251 Şehidi’nin anısına Onikişubat 
Belediyesi ve Yardımeli Uluslarar-
ası İnsani Yardım Derneği işbirliğinde 
‘15 Temmuz Şehitleri Adına Toprağa 
Kök Salıyoruz’ temasıyla EXPO 2023 
Rekreasyon Alanı’nda 251 zeytin fi-
danı dikildi. Şehitlerin adını Uluslarar-

ası EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda 
da yaşatmak adına düzenlenen pro-
grama Kahramanmaraş Valisi Ömer 
Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Gar-
nizon Komutanı Tuğgeneral Emin 
Mehmet Terzioğlu, Kahramanmaraş 
İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay 
Mustafa Özdurhan, Onikişubat Bele-
diye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Aile ve 
Sosyal Hizmet İl Müdürü Mutlu Kaya, 
Onikişubat Belediye Başkan Yardım-
cısı Dr. Ali Ünsal, Yardımeli Uluslararası 
İnsani Yardım Derneği Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Osman Emrehan ve 
Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım 
Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi 
Yıldırım Demir, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ile çok sayıda aileler ve 
öğrenciler katıldı. Protokol mensu-
plarınca toprakla buluşturulan 251 

yetişkin fidana, 251 şehidin isimlerinin 
olduğu plakalar takıldı. Fidanların can 
suyunu ise yine protokol mensupları 
ve çocuklar döktü.

Fidan dikim töreninde yetim ve 
öksüz çocuklar da görev alarak, 
geleceğe olan umutlarını tazelediler.

15 TEMMUZ 

TOPRAĞA
Kök Salıyoruz..

Anısına

“Fidanlar, şehitlerimizin 
adıyla yaşamaya devam ede-
cek” Yardımeli Uluslararası İnsani 
Yardım Derneği Genel Başkan 
Yardımcısı Ali Osman Emrehan 
da dikilen fidanlar var oldukça 
şehitlerin isimlerinin yaşaya-
cağını belirterek, “Ümit ediyorum 
ki bu ağaçlarımız yıllarca yaşay-
acaktır. Birçoğumuz ölüp gide-
ceğiz ama Erol Olçok’lar, Ömer 
Halisdemir’ler bu ağaçlar var 
oldukça unutulmayacaklar. On-
ların adıyla yaşamaya devam 
edecekler. Tüm şehitlerimize Al-
lah’tan mağfiret diliyorum. Sütçü 
İmam’ın memleketi, kahramanlar 
yatağı, şairler şehri Kahraman-
maraş’ta bulunmaktan mutluluk 
duyuyorum” şeklinde konuştu. 
Fidan dikiminin ardından şehitler 
adına dualar edildi.

  Giderek çölleşen, giderek 
ısınan gezegenimizde fidanın 
ne kadar hayati bir ihtiyaç old-
uğunu biliyoruz. Kurbanlarımız 
kardeşliğimizi pekiştirirken, fi-
danlarımız da insanlık için göğe 
açılmış dualar olacak.

1 Kurban 1 Fidan kampan-
yamıza olan ilgiden dolayı tüm 
halkımıza, tüm Yardımelleri’ne, 
tüm iyilere, tüm yüreği güzel 
insanlara, tüm kardeşlerimize 
teşekkür ediyoruz.

Biz her yana, her yöne, her 
canlıya iyilik yaymaya, daha 
kardeş bir dünya için çalışma-
ya, kardeş elleri buluşturmaya 
devam edeceğiz. Ülkemizdeki 
yanan ağaçların yerine yeni fi-
danlar dikmeye, kırık mahzun 
gönülleri onarmaya, hayır üretm-
eye, “Ey ademoğulları kardeşler 
olun” emrine ittiba etmeye; 
peygamberimizin (a.s) “Hayra 

6 yıl önce 15 Temmuz’da FETÖ/PDY mensu-
plarının hain darbe girişiminde şehit düşen 251 
‘Demokrasi Şehidi’nin anısına 251 fidan dikim 
töreninde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı 
Hanefi Mahçiçek, “Şehitlerimiz kıyamete kadar 
milletimizin gönüllerinde olacak” “Vatan ve bay-
rak uğruna şehit düşen kahramanlar için ne yap-
sak azdır” diyerek sözlerine başlayan Onikişubat 
Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise şehitlerin 
isimlerini hiçbir zaman unutturmayacaklarını 
vurgulayarak, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Günü etkinlikleri bağlamında Onikişubat 
Belediyemiz ile Yardımeli Derneğimizle beraber 
251 şehidimizin isimlerini yaşatmak ve bir fidan 
dikerek yanlarında olduğumuzu belirtmek için 
Valimiz öncülüğünde güzel bir program düzenl-
edik. İşin doğrusu, bu ülke için canını feda eden, 
kanını akıtan şehitlerimiz için yaptığımız bu 
çalışmalar son derece sembolik. İnşallah ge-
lecek dönemlerde çok daha önemli çalışma-
lar yapacağız. Şehitlerimizin isimlerini unuttur-
mayacağız, ailelerinin her zaman yanlarında 
olacağız, yardımcıları olmaya gayret edeceğiz. 
Bugün de bizlerle beraber sayın Valimize, 
Yardımeli Derneği’nin çok değerli temsilcilerine 
ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Hiç endişe 
etmesinler, şehitlerimiz kıyamete kadar mille-
timizin gönüllerinde olacak. Allah’ın yardımıyla 
da unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehit 
ailelerimize de sabırlar diliyorum. Bu ülkenin her 
bir karışında şehit kanı vardır. Bu ülkenin kaderi 
böyledir. Birliğimizi, beraberliğimizi devam ettire-
ceğiz. Programımıza katılan, fidanlarımızı toprakla 
buluşturan herkesten Allah razı olsun” dedi.

15 Temmuz şehitlerini 
unutmamak ve nesillere 

onları ve destansı direnişlerini 
unutturmamak adına, her yıl 
düzenlediğimiz etkinliklerin

 ilki Kahramanmaraş 
Temsilciliğimiz aracılığı ile 

gerçekleştirildi.
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Uzun yıllardır istikrarın ve huzurun 
sağlanamadığı ülkede, iç 
çatışmalar, kabileler arası kav-

galar ve kargaşa  devam etmektedir.

Takvim yaprakları 2010 yılının sı-
cak ve kurak yaz aylarını gösteriyordu. 
Kuraklık, açlık ve susuzluk nedeniyle 
bir insanlık dramı yaşanıyordu. Toplu 
ölümlerin gerçekleştiği, çaresizlik ve 
imkansızlık 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 kala-
mazdık..

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

Yardımeli Derneği, açlık ve susu-
zluğun pençesinde yaşam mücade-
lesi veren insanlara ellerini uzatmış, 
gönlünü açmış ve gıda, sağlık, barın-
ma, eğitim yardımlarını başlatmış ve 
günümüze kadar devam ettirmektedir. 
O günden bu güne,  bölgeye yapılan 
destek yardımlar neticesinde, Soma-
li’deki gözle görülür olumlu değişim ve 
gelişim, insanların umutlarını yeniden 
yeşertmiş, hayata tutunmalarına im-
kan sağlamıştır. Türkiye Devlet-millet 
işbirliği ile, Somali’de kalıcı izler bırak-
mış, 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 destekler-
imiz, kardeş aile projesi kapsamında 

ailelere yapılan destekler, katarakt 
ameliyatları, süt keçisi destekleri, na-
kdi yardımlar, Ramazan Ayı yardımları, 
kurban organizasyonları kesintisiz 
devam etmektedir. Kilometrelerce 

uzaklardaki kardeşlerimizi 
unutmayan ve onları destekleyen 

tüm bağışçılarımıza 
şükranlarımızı 

sunuyoruz.

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

Bölgenin coğrafi şartları nedeniyle çok 
yaygın olan katarakt problemlerinin 

tedavisine yönelik olarak, katarakt ameli-
yatlarımız kesintisiz olarak devam etmektedir. 
Randevu usulüyle ve tamamen ücretsiz olan 
ameliyatlar sonucu binlerce kardeşimiz sağlığı-
na kavuşmuştur. Somali’nin farklı bölgelerinden 
gelen ihtiyaç sahibi kişiler, bir ön muayeneden 
geçirilerek, belirlenen tarih ve saatte ameliyata 
alınmaktadır. Katarakt ameliyatı için gelen hast-
aların diğer bazı sağlık problemleri de Yardımeli 
Hastanesinde tedavi edilmektedir.

Somali, Afrika kıtasının en doğu ucunda, Afrika Boynuzu 
olarak ifade edilen coğrafi bölgede bulunan Müslüman 
bir ülke..

YÜZLER GÜLÜYOR 
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Uzun yıllardır devam eden iç savaş, 
açlık, yoksulluk ve iklim şartlarında-
ki olumsuzluklar nedeniyle yaklaşık 
bir milyon korumasız ve yetim çocuk 
bulunmaktadır. Bu çocukların akıl, 
beden ve ruh sağlıklarını ifsad edecek 
birçok tehdit ve tehlike var. Bu 
tehditler içerisinde en tehlikeli olanı 
ise bölgedeki misyonerlerin 
çalışmalarıdır.

Yardımeli Kütahya Temsilciliği, 
Kütahya Engelliler Derneği 
tarafından sünnet ettirilen 
kardeşlerimize sünnet 
kıyafetlerini hediye etti.

Savaşın güvensiz ve 
olumsuz ortamının 
içerisinde savunmasız 

kalan çocukların sağlık, 
eğitim ve gıda ihtiyaçlarının 
karşılanması için başlatılan 
çalışma , Akabe Yetimler 
Külliyesi olarak vücut bul-
muştur.

Başkent Hartum’da 
21 dönüm arazi üzerine 
inşa edilen kompleks için 
ilk harç 2011 Ocak ayında 
atılmıştı..

2012 YILININ Ağustos 
ayında eğitim öğretime 
başlayan Külliyemiz, ilk me-
zunlarını 2019 yılında verdi. 
Ülkenin genel başarı sevi-
yesinin üstünde başarı elde 
eden yetimlerimiz, lise eğit-
imlerine devam etmekte-
dirler.

Tüm dünyayı etkileyen 
covid salgın hastalığı süre-
cinde, ülke şartları gereği, 
yetkili makamların karar 
vermesi ile tüm ülkede 
eğitim-öğretime ara veril-
di. Külliyede eğitim gören 
öğrenciler ailelerinin yanına 
gönderildi. Ama, kendilerine 
tahsis edilen eğitim harca-
malarında kullanılmak üzere 
her ay belirli miktar hakediş, 
yetim ailelerine ulaştırıldı.

Sağlık Bil imleri Üniver-
sitesi i le karşıl ıklı istişareler 
ve değerlendirmeler sonu-
cunda, Küll iyenin daha ak-
tif ve verimli kullanılması 
hususunda karşıl ıklı işbirl iği 
kararı alındı. Sağlık Bil im-
leri Üniversitesinin burada 
kuracağı sağlık alanındaki 
eğitim kampüsü ile, eğit-
imli personel yetiştiri lmesi 
planlanmaktadır.

Türkiye’den giden del-
egasyon ile birlikte Sudan’a 
giden Genel Müdürümüz 
Bahri Bulut Bey, ilgililere 
külliye hakkında bilgiler ak-
tardı.   Sudan Büyükelçimiz 
Sayın İsmail Çobanoğlu, 
Türkiye Sağlık Bilimler Üni. 
Genel Sekreteri Dr. Öner 
Güner, Eğitim Müşavir Doç.

Dr. Gökhan Bozbaş ve 
Genel Müdürümüz Bahri 
Bulut Yardımeli Sudan Eğit-
im Külliyesini ziyaret ederek 
yeni dönem eğitim ve 
yapılacak çalışmaları yer-
inde değerlendirdiler.

Yetimleri  sevindirmeye 
devam..

Sudan’da bulunan 
Genel Müdür Bahri Bulut, 
yetim eğitim desteği kap-
samında, yetimlerimize aylık 
hakkedişlerini ve hediyeler-
ini ulaştırdı. Yetimler külliyesi 
statü değiştirmiş olması-
na rağmen, burada eğitim 
alacak öğrenciler arasında 
yetimlere pozitif ayrımcılığın 
yapılması ve yetim konten-
janı ayrılması, sözleşmeye 
dahil edilmiştir.

Yardımeli Kütahya Temsilciliği, sünnet et-
tirilen 27 kardeşimizin sünnet kıyafetlerini 
temin ederek, yavrularımıza hediye etti 

ve sünnet düğün merasimine katılarak, birlikte 
zaman geçirdiler. Kütahya Engelliler Derneği 
tarafından sünnet ettirilen 27 çocuk, düğün 
programında doyasıya eğlendiler. Kütahya 
valimiz, aileler, davetliler ve diğer protokolün 
hazır bulunduğu düğün programında, çocuk-
ların yüzündeki mutluluğu görmek, her şeye 
değer.

Sünnet olan yavrularımızı 
evinde ziyaret ettik..

Yardımeli Temsilciliği, hafta sonu 
sünnet olan 27 yavrumuzu evlerinde zi-
yaret ederek, hediyeler takdim etti, sağlık 
durumlarını sordu.

Sünnet olan yavrularımızın aileleri 
yaşadıkları ortamda ziyaret edilerek, 
hazırlanan gıda kolileri ve erzak pa-
ketleri kendilerine takdim edildi. Tesp-
itleri yapılan ihtiyaç sahibi aileler ve 
sünnet olan çocukların ailelerine gün boyu 
dolaşarak bire bir  ( 80 aileye) hediyeleri ve 
gıda paketleri takdim edildi.

Yardımeli Kütahya Temsilciliği, çevre-
lerinde bulunan yetim, engelli, ihtiyaç sahi-
bi ailelere, imkanları ölçüsünde yardım eli 
olmaya gayret etmekte, yaraları sarmaya 
çalışmaktadır.

SUDAN
KÜLLİYE SÜNNET 

KIYAFETLERİ
Bizden..
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Yurt içindeki tüm 
Temsilciliklerimiz 

çalışmalarına
 tüm hızıyla 

devam ediyor. 

YENİLENDİAKÜLER

Temsilciliğimiz envanterinde bulunan, ziyaret 
edilen ve ihtiyaçları noktasında destek olunan 
kardeşlerimizle irtibat hiç kesilmiyor. Durumları 

hakkında sürekli bilgiler alınmakta, farklı ihtiyaçları 
ve özel durumları oluştuğunda da, gerekli destekler 
sağlanmaktadır. 

İşte, Kırıkkale Temsilciliğimiz, bedensel engelli bir 
kardeşimize yıl önce akülü tekerlekli sandalye hedi-
ye etmişti. Akülü araçla dışarı çıkabilen, dışarıdaki 
ihtiyaçlarını kendisi görebilen kardeşimiz için bu araç 
çok değerli idi. Yakın zamanda aracın aküsü bitmiş ve 
aracı çalıştıramamışlar. Haberi alan Kırıkkale Tem-
silciliğimiz, arızanın giderilmesi için hemen harekete 
geçerek; aracın bitmiş olan aküsünü yenilemiş ve 
kardeşimize teslim etmiştir. 

Dünya üzerindeki her çocuğun eşit sağlık, yaşam, 
barınma ve eğitim hakkına sahip olması gere-
kirken, geleceğin nesilleri çocukların hakkını 

savunmak bizim en büyük görevlerimizden biri iken,  
dil, din, ırk ve tüm ayrıcalıklar farketmeksizin temel 
çocuk hakları dünya üzerindeki her çocuğun hakkı 
iken; maalesef durum hiç de öyle değil. 

Tüm gayretimiz, ve duamız, geleceğimizin teminatı 
çocuklarımıza sahip çıkmak, onlara destek olmaktır.

Yardımeli Kırıkkale Temsilciliği, Dünya Çocuk Günü 
münasebeti nedeniyle çocuklarımızı lunaparka, oyun 
alanlarına götürdü, eğlendiler, sevindiler.. Günün 
sonunda yemeği de hak ettiler.. 

Yola Devam..

Dünya
çocuk günü 

münasebetiyle, 

çocuklarımızla 

sevindik, eğlendik,

güzel bir gün
 geçirdik..
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Yardımeli Bursa Temsilciliği, 
temsilcilik binasında Yıldırım 
Halk Eğitim Merkezinin desteği 
ile, bayanlara dikiş ve meslek 
edindirme kursu başlattı.

Yardımeli Kütahya Temsilciliği, 
Kütahya Engelliler Derneği tarafından 
sünnet ettirilen kardeşlerimize sünnet 

kıyafetlerini hediye etti.

Bursa genelinde ihtiyaç sahiplerine 
yardım ve desteğin yanında, Temsilcilik 
binasında yetişkinlere yönelik dersler, 

sohbetler; çocuklara yönelik eğitim faali-
yetleri ve aktiviteler devam etmektedir.

Yardımeli Kütahya Temsilcil iği, 
sünnet ettiri len 27 kardeşimiz-
in sünnet kıyafetlerini temin 

ederek, yavrularımıza hediye etti ve 
sünnet düğün merasimine katılarak, 
birl ikte zaman geçirdiler. Kütahya 
Engelli ler Derneği tarafından sünnet 
ettiri len 27 çocuk, düğün programın-
da doyasıya eğlendiler. Kütahya 
valimiz, aileler, davetli ler ve diğer 
protokolün hazır bulunduğu düğün 
programında, çocukların yüzündeki 
mutluluğu görmek, her şeye değer.

BURSA'da
EĞİTİMLER

OLDU DA 
BİTTİ

ANKARA ŞUBE SÜNNET

Devam

Ediyor..
Maşallah..
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Eğitim, toplumların geleceği olan nesillere 
yapılan en güzel yatırım. Eğitimin kalitesi; bilimsel, 
özgün, yaygın, erişilebilir, sürdürülebilir olması ve 

pratik uygulamalarının yapılmasına 
imkan sağlaması ile eşdeğerdir.

EĞİTİM
Desteğine

Eğitim, pek çok konuda insana bilgi, beceri ve tecrübe 
kazanmasını sağlar. Değerleri, toplumsal normları 
öğretir, inançları şekillendirir, il-

etişimimizi kuvvetlendirir. Ezbercilikten, 
zorlama ve dayatmalarla dolu gereksiz 
bilgi yoğunluğundan arındırılmış; özgür 
düşünce ve sorgulamalara açık, kişisel 
beceri ve kabiliyetlerin merkeze alındığı 
bir eğitim modeli başarının ilk şartıdır.

Öğrenciler ve aileler için başarılı ve 
kaliteli bir eğitimin önündeki diğer bir 
sorun da, maddi imkânsızlıklar ve ihtiyaçlardır maalesef. 
Eğitim harcamaları, kırtasiye ve okul gereçlerinin temi-
ni, ulaşım ve barınma giderleri aileleri düşündüren önemli 
kalemlerdir. Bir çok öğrenci, sırf maddi sıkıntılar yüzünden 
eğitim hayatını sonlandırmak zorunda kalmaktadır.

Yardımeli Derneği kurulduğu günden bu tarafa, ihtiyaç sa-
hibi ve yetim aileleri, eğitim döneminin başında ve eğitim 

hayatları boyunca desteklemeye ve 
yardımda bulunmaya gayret etmekte-
dir.

Yurt içinde 81 ilimizde Temsilcilikler ve 
gönüllüler aracılığı ile tespitleri yapılan 
yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere kır-
tasiye, kıyafet ve okul gereçleri ul-
aştırılmaktadır. 

Eğitimine devam eden lise, üniversite ve yüksek lisans 
öğrencilerine de “Eğitim Desteği” projesi kapsamında aylık 
nakdi desteklerde bulunmaktadır.

Yetim Eğitim Destek Projesi kapsamında, 10 farklı ülkede 
tespitleri yapılan yetim öğrencilere aylık destekleri düzenli 
olarak ulaştırılmaktadır. 

Var mısınız?

O Halde var mısınız? 

Eğitim harcamaları hususunda sıkıntısı olan, ihtiyaç sahibi 
öğrenci kardeşlerimize ufak ta olsa bir katkı sunmaya..

Onların defteri, kalemi, çantası, kıyafeti, aylık akbili, yiyeceği, 
içeceği ve sevinci olmaya..

Onların umudu, yarınları, geleceği olmaya..

Hayatlara dokunmaya, hayatları kurtarmaya..

Hatırlamanın, hatırlatmanın ve hatırlanılmanın 
unutulmadığı; 

Sevgi, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışmanın 
hep hatırlandığı başarı dolu güzel günler sizin ve 
sevdiklerinizin olsun..

Hayatlara dokunmaya, 

hayatları kurtarmaya..
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Yeryüzünde adaletin ve kardeşliğin tesis edilmesi için yapılması gerekenleri rabbimiz 
söylemiştir. Bunların başında cehaletle mücadele etmek, cahilliği ortadan kaldırmak 

için çalışmak gelmektedir. 

EĞİTİM
EN ÖNCELİKLİ

Eğitim ve öğretim bu noktada 
en önemli sıraya yerleşmekte-
dir. Eğitimi yarım olan milletlerin 

yarım olacağı, eğitimi olmayan mil-
letlerin olamayacağını, başka milletler 
karşısında nesneleşip yok olacağını, 
özünü ve değerlerini yitirip yok ol-
acağını hepimiz bilmekteyiz. 

Eğitimin en temel haklardan old-
uğunu, eğitimden mahrum kalmanın, 
eğitimden yoksun olmanın bir yetim-
lik olduğunu, “eğitim yetimliği” old-
uğunu biliyoruz. Eğitimden mahrum 
olan, eğitim almakta zorlanan, eğitim 
imkanlarından yeterince yararlana-
mayan çocukların vebalinin hepimizin 
sırtında olduğunu biliyoruz.  

Yetimler ve eğitim önce-
liklerimiz..

Bu nedenle, Yardımeli olar-
ak, varoluş sebeplerimizin en temel 
gerekçelerinden biri, misyonumuzun 
en önemli unsuru eğitime destek ver-
mektir. Kurulduğumuz 2007 Yılından 
bu yana sadece ülkemizde değil, 
diğer kardeş coğrafyalarda eğit-
im desteklerimiz hiç ara vermeden 
devam ediyor. Afrika ülkelerindeki 
yetimhanelerimiz, külliyelerimiz, okul-
lara verdiğimiz destek, öğrencilere ul-
aştırdığımız eğitim gereçleri ve nakit 
yardımları bu sorumluluğumuzun so-
nucudur. 

Ülkemizde ise hemen her ilimizde 
bulunan temsilcilerimiz aracılığıyla 
yüzlerce öğrencimize eğitim desteği 
vermekteyiz. İmkanları dar çocuk-
larımıza gereken desteği vermektey-
iz. Bundan böyle de eğitim ve “eğitim 
yetimleri” , çocuklarımız yardım ve 
destek kalemlerimizin en başında ol-
maya devam edecek.

Biz biliyoruz ki; mürekkebin ak-
madığı yerde kan ve gözyaşı akar. Bili-
yoruz ki; eğitim imkanına kavuşama-
yan çocuklar sadece ailelerin değil, 
sadece devletin değil kademeli olarak 
hepimizin sorumluluğudur. 

Geleceğini, gelecek nesillerini dert 
edinen her milletin, her medeniyetin 
eğitim birincil derdi olmalıdır. Eğitimin 
önündeki bütün engelleri kaldırmak, 
eğitime ulaşamayan ya da tam olar-
ak eğitimden yararlanamayan, maddi 
durumu olmayan çocuklarımıza imkan 
sağlamak, onları desteklemek İslam 
toplumları başta olmak üzere tüm in-
sanlığın görevidir.

Derdimizdir..

Neden Eğitim ?

“Oku!” diye başlayan bir dinin “okut!” 
dememesi mümkün mü? 

Yetimliği ortadan kaldırmak maksadıy-
la inzal olmuş bir dinin “eğitimden yetim” 
olanlara destek vermemizi söylememiş ol-
ması mümkün mü?

Cehaleti karanlığın en koyu hali sayan, 
“hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” di-
yen  bir dinin eğitimi ihmal etmiş olması 
düşünülebilir mi?

Bir kişiye okuma yazma öğreten her 
esire özgürlüğünü veren Allah Rasülünün 
(a.s) eğitim konusunu ümmetin en birin-
cil konusu olarak görmemesine inanmak 
mümkün mü?

“Bana bir harf öğretenin 40 yıl köle-
si olurum” diyen Hz. Ali’nin, bu ifadesinin 
Kur’an’dan çıkarılmış bir hikmet olmamasına 
inanılabilir mi?

Gittiği her yere ilk önce medreseler 
kurmuş bir medeniyetin, eğitimi ihmal etmiş 
olması düşünülebilir mi?

İşte bundandır ki, eğitimi desteklemeye, 
eğitimden yetim evladımızın kalmaması için 
elimizden geleni yapıyoruz.  

Eğitim konusunda da Veren El-Alan El 
arasında köprü olma misyonumuzu büyük 
bir gayretle sürdürüyoruz.

yardimeli.org.tr88 yardimeli.org.tr 89



Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV), İslam Dünyası Sivil 
Toplum Kuruluşları (İDSB) iş birliğinde 28-30 Ekim 2022'de 

Kocaeli, Kartepe’de gönüllü teşekküller zirvesi yaptı.

GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER
ZİRVESİ Yapıldı..

Zirve sonrasında yayımlanan bildiride sivil toplum kuru-
luşların gençleştirilmesi, sosyal medya, mülteciler, insani 
yardım ve din eğitimi konularında kararlaralındı.
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Zirvenin kapanış oturumunu 
TGTV Kurucular Kurulu Başkanı 
Av. Hamza Akbulut, Yönetim ve 

İcra Kurulu Başkanı Mehmet Yıldız 
ve İDSB Genel Sekreteri

 Eyüp Akbal yönettiği toplantıda, 
kapanış konuşmasını İlim Yama 

Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı 
N. Bilal Erdoğan’ın yaptı. 

ULAŞILAN SONUÇLAR70 STK’dan 150 temsilcinin katıldığı 
zirvede TÜRGEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun’da 
“Değişen ve Dönüşen Dünyada 
Gönüllü Kuruluşlar” başlıklı bir sunum 
gerçekleştirdi.

Başkan Yardımcımız ve 
Genel Müdürümüz Katıldı

Gönüllü Teşekküller kapasite 
geliştirme ve işbirliği zirvesine, Genel Baş-
kan Yardımcımız Ali Osman EMREHAN ve 
Genel Müdürümüz Bahri BULUT birlikte 
katıldılar.

Zirvede Başkan Yardımcımız Ali 
Osman Emrehan, mülteciler sorunu ve 
çözüm yollarına ilişkin sunumu ile, Genel 
Müdürümüz Bahri Bulut ise insani yardım 
çalışmalarında işbirliğine dair sunumu ile 
zirveye katkı sağladılar.

Gençleştirme

Gönüllü kuruluşların gençleştirilmesi için her 
kurum öncelikli olarak genç gönüllü kaynağına 
ulaşmasını kolaylaştıracak çalışmalar yapılması 
gerektiği ifade edilen bildiride sivil toplum kuru-
luşları ile gençler arası ilişkilerde güvenini pekiştirip, 
iletişimi güçlendirecek iyileşme çalışmaları yapıl-
ması gerektiğine dikkat çekildi.

Sosyal Medya

Zirve bi ldir is inde, gönül lü kuruluşların, sosyal 
medyayı planlı kullanma konusunda farkındalık 
çalışması yapılması gerektiği ve STK’larda sosyal 
medya okur yazarlığı eğitimi ve yönetimi çalışmaları 
başlatılması gerektiğine değinildi.

İnsani Yardım

İnsani yardım çalışmalarında gönüllü teşekküller 
arasında koordinasyonun sağlanması toplantıların 
düzenli ve disiplinli bir şekilde sürdürülmesi gerek-
tiği ve “kriz anı iş birliği” ortak çalışmalarına ivedilikle 
başlanması gerektiği vurgulandı.

Din Eğitimi

Din Eğitimi hizmeti veren gönüllü kuruluşların, 
diyanet teşkilatı ile koordinasyonlarının güçlendiril-
mesi gerektiği ve yapılacak iş birlikleriyle toplumu-
muzun geleceği olan gençlerin din sömürgecisi 
marjinal ve terör gruplarının eline düşmesi engel 
olunabileceğinin altı çizildi.

Olumsuz Mülteci Algısı
Gönüllü kuruluşların, mülteciler ve olumsuz mülteci 
algısına karşı, fikir, söylem ve faaliyet birliği oluştur-
mak üzere bir platform kurmaları gerektiği ifade 
edildi.

1. Gönüllü kuruluşlarımız, sosyal medyayı planlı kullanma konusunda farkındalık ve sosyal medya okur yazarlığı 

   eğitimi ve yönetimi çalışmaları başlatmalıdır. Bu eğitim hizmeti için iş birliği yapılmalıdır.

2. İçerik üretecek dijital atölyeler kurulmalıdır.

3. Gönüllü kuruluşlar sosyal medya planlamacıları ve içerik yöneticileri istihdamı yapmalıdır.

4. Yerli ve milli sosyal medya araçlarının geliştirilmesi için ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

5. Sosyal medyayı etkili kullanan kuruluşlar bir araya gelerek, diğer kurumlara eğitici eğitimi çalışması yapmalıdır. 

6. Gönüllü kuruluşların sosyal medya donanımını artırmak için iş birliği ile dijital dönüşüm ofis kurulmalıdır.

7. TGTV üyeleri sosyal medyada birbirlerini takip edip dayanışma içinde olmalıdırlar.

8. Gönüllü kuruluşlar sosyal medya araçlarına bütçe ayırmalıdırlar.

9. Kurumların sosyal medya departmanı çalışanları belirli periyotlarla iş birliği arama ve geliştirme toplantıları

    yapmalıdırlar.

10. Sosyal medyada algı operasyonlarına karşı iş birliği yapılmalıdır.

Gönüllü Teşekküller zirvesinde, “Değişim ve 
Dönüşüm Çağında Gönüllü Kuruluşlar”, “Gönüllü 
Teşekküller Arası İş Birliği ve Yönetimi”, “Topluma 

Fayda Ortak Noktasında” Gönüllü Kuruluşlar ve Siyas-
et Kurumu Arasındaki İletişim ve İş Birliği” konuların-
da açık oturum gerçekleştirilmiş, gençleştirme, sosy-
al medya, mülteci algısı, insani yardım ve din eğitimi 
konularında iş birliği arama toplantıları ile “Gençlerle 
Gönüllü Kuruluşlar Sohbeti” yapılmıştır. 

Gönüllü Teşekküller Zirvesi çalışmaları sonunda 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş olup, katılım sağlayan 
gönüllü kuruluş temsilcilerimiz bu çalışmanın çok olum-
lu olduğu ve devam ettirilmesi gerektiğini bildirmişler-
dir.

Tüm katılımcılarımızı saygıyla selamlıyor, 
şükranlarımızı sunuyoruz. 

SOSYAL MEDYA

GÖNÜLLÜ
TEŞEKKÜLLER

ZİRVE SONUÇ BİLDİRİSİ
28-30 EKİM 2022 - KARTEPE
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Ziyaretler
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Yaşadığımızı şu zor günlerde YARDIMELİ adını ve logosunu 
kullanarak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize mesajla ulaşan 
dolandırıcılar, kişisel bilgileri istemekte ve masraflar için 

para talep etmektedirler.

Bağış kabulü ve yardım taleplerinin karşı lanması i le 
i lgi l i duyuru ve çalışmalarımız, resmi web adresimizden ve 
Genel Merkez çağrı merkezinden görevli kişiler vasıtasıyla 

yapılmaktadır.

Bu tür bir uygulamamızın olmadığının altını çizer; bu 
şekildeki sahte mesajların dikkate alınmamasını ve derhal 
emniyet güçlerine bilgi verilerek, şikayet edilmesini özel-

likle istirham ederiz.

Konuya i l i şk in yasal  süreçler başlat ı lmış  o lup, 
dolandırıcıların hak ettikleri cezaya çarptırılmaları husu-

sunda tüm girişimler yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

SAYGILARIMIZLA

KAMUOYUNA 
DUYURU
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