






Kardeşlik sınır tanımaz
ilkesiyle yeryüzünde büyük bir
‘’AİLE’’ oluşturmaya gayret ettik.

Sınırlar kaldırıldı, yürekler yakınlaştı  
renklerden, dillerden, ırklardan ve 
coğrafyalardan büyük bir aile 
‘’KARDEŞ AİLE’’. Kardeş aile
paylaşmanın çoğalmanın
arınmanın, ülfetin, muhabbetin,
kardeşliğin, ve yakınlaşmanın
ifadesi oldu.

Yardımeli Derneği 2008 yılından bugüne kadar Anadolu’dan
Balkanlara Asya’dan Afrika’ya Ortadoğu’dan Kafkaslara kardeşlik
ve gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.

“ “
KARDEŞ AİLE



KARDEŞ AİLE

KARDEŞ AİLENİN
UYGULANDIĞI ÜLKELER

• Hayır medeniyetinin yaygınlaşması ve tüm dünyada sosyal yardımlaşma ve dayanış ma              
 bilinci ile yardım ahlakının oluşması için,
• ‘’İnsanlıkta eş, dinde kardeş olmanın’’ ilahi emrinin yaygınlaşmasına
             katkı sağlamak için,
• Doğal afet, savaş, işgal ve çeşitli sebeplerden yardıma muhtaç durumda, ailesi                      
 kimsesi olmayan çaresiz bakışlara umut, yorgun dizlere derman olmak için,
• Şefkatin, merhametin, erdemin ve vicdanın sesi olmak için.

NEDEN KARDEŞ AİLE?

• Türkiye
• Filistin
• Gazze
• Somali
• Sudan
• Moritanya

• Pakistan
• Afganistan
• Bangladeş
• Arakan
• Bosna
• Suriye 



FİLİSTİN- GAZZE 

2006 yılından itibaren ambargo uygulanan Filistin – Gazze’de yaşayan iki milyon insan, açık hava hapishanesinde, 
Siyonist İsrailin sürekli saldırıları ve tacizi altında yaşıyor. İnsani yaşam şartlarının çok kısıtlı olduğu Filistin- Gazze’de 
yaşayan insanlar, başta enerji gıda, eğitim, barınma, ilaç, tıbbi malzeme ve her türlü acil günlük ihtiyaç
malzemelerinden yoksun.

“
”



Yardımeli Derneği 2008 yılında Gazze ofisini açtı. Binlerce Gazzeli kardeşlerimize Kardeş 
Aile projesi kapsamında gönül köprüleri kurarak nakdi yardım ulaştırdı ve ulaştırmaya 
devam ediyor. Yardımeli nakdi yardımlarla birlikte, gıda, eğitim yardımları, tıbbi malzeme 
ve acil ihtiyaçları noktasında sürekli yardımlarını sürdürmektedir. Meslek Edindirme 
Atölyesi projesi çalışmaları devam etmektedir.

Filistin Faaliyetleri
 -İlaç (Tıbbı Malzemeler)
 -Kardeş Aile Dağıtımları
 -Acil Yardımlar
 -Gıda Maddeleri

FİLİSTİN- GAZZE 

Ambargo 10. yılında dünyadan ses yok!



SUDAN AKABE YETİMLER KÜLLİYESİ

“ “Sudan’da, uzun yıllardır devam eden iç savaş, açlık, yoksulluk ve iklim şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle 
yaklaşık bir milyon korumasız ve yetim çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların akıl, beden ve ruh sağlıklarını ifsat 
edecek birçok tehdit ve tehlike vardır

• Külliye Alanı 21.000 m2
• Kapalı Alan 5.500 m2
• Konferans salonu

• Modern Derslikler
• Kütüphane ve Laboratuvarlar
• Yatakhaneler



Yardımeli Derneği, savaşın güvensiz ortamında yaşayan yetim çocukların sağlık ve gıda ihtiyaçlarının yanı sıra 
ruhlarını da doyurmayı kendine bir vazife bildi, bu yüzden insanlığın geleceğine yatırım eğitime yapılan
yatırımdır diyerek başkent Hartum’da merkeze yakın bir bölgede Akabe Yetimler Külliyesini inşa etti.

• Yemekhane
• Spor,oyun ve sosyal alanlar
• Meslek Atölyeleri

• Tarım eğitim alanları
• Misafirhane
• Camii 

•  2010 yılında temeli atılan külliye
 Ağustos 2012 yılında faaliyete geçti.
• Afrika’nın kalbinde tam teşekküllü bir külliye.
• Farklı kabilelerin yetimlerini bir arada
 büyütecek, bir kardeşlik projesi. 
• Sudan’ın başkenti Hartum merkezde. 
•  450 yetim kapasiteli Külliye’de lise eğitimi de verilecek.
•  Her türlü ihtiyacın karşılandığı ekip ve elamanlarıyla   
  modern bir yaşam alanı.
•  Yetimlerin ihtiyaçlarını karşılayan bakıcı anneler.

SUDAN AKABE YETİMLER KÜLLİYESİ



SOMALİ KADIN DOĞUM ve ÇOCUK HASTANESİ

Açlık, kuraklık ve yaşanan iç savaşlardan en fazla kadın ve çocuklar zarar görüyor.
Çocukların ve kadınların en çok etkilendiği Somali’de Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi en acil 
ihtiyaçların başında geliyor.

“
”

Birleşmiş Milletler‘in açıkladığı raporlara göre, dünyada çocuk ölümlerinin en sık 
yaşandığı ülkenin Somali olduğu bildiriliyor. Raporda, 5 yaş altı çocuklar arasındaki 
ölüm oranının diğer ülkelerden daha yüksek olduğu ve doğan her 1.000 bebekten 
180'inin yaşamını yitirdiği raporlarda yer alıyor.



• 2012 yılının ortalarında temeli atılan hastanemiz 2016 yılında hizmete girdi.
• Doğu Afrika’nın en önemli hastanelerinden (28.000 m2 arsası 6.500 m2 kapalı alan)
• Poliklinikler 
• Ameliyathane 
• Yeni Doğan Ünitesi
• Yoğun Bakım
• Eczane
• Anne Çocuk Eğitim Merkezi
• Konferans salonu 
• Camii
• Yetimhane

SOMALİ KADIN DOĞUM ve ÇOCUK HASTANESİ

2011 yılında hizmet vermeye başlayan Mogadişu Yardımeli göz kliniğinde
her gün onlarca katarakt ameliyatı ve bugüne kadar binlerce
göz tedavisi yapıldı.

Bekir BOZDAĞ / 2011



PAKİSTAN EYÜP SULTAN KÖYÜ
2010 yılında milyonlarca insanın 
etkilendiği sel felaketini yaşayan
Pakistan’a ilk etapta afetzedelere 
yiyecek, barınak, sağlık hizmetleri ve 
temiz içme suyu sağlandı. Yaşanan 
sel felaketinde bir milyona yakın ev 
kullanılmaz hale geldi.

“

”
Yardımeli bu facianın ardından Çarsada bölgesinde kalıcı 
bir yardım olması amacıyla insanların refah içinde
yaşayabileceği model bir köy inşa etmeye karar verdi. 
Bunun amacı insanlara sadece bir ev sağlamak değil, 
aynı zamanda İslam’a uygun ve insani değerlere dayanan 
bir yaşam alanı sağlamaktı.



Bu köye peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) efendimizi Medi-
ne’de evinde ilk ağırlayan kişi Hz Ebu Eyüp Ensari’nin adı verildi. 
Eyüp Sultan model köyü başkent İslamabad’ da 120 km uzaklıkta 
Çarsa şehrinde inşa edildi.

2012 yılında temeli atılan köy, 2014 yılı mart ayında sahiplerine 
teslim edildi.

• 45.000 m2 alan üzerine kurulu
• Hasan Ali Kasır Mescidi
• Akabe Eğitim Merkezi 
• İlköğretim Okulu
• Meslek Edindirme Ve İş Atölyeleri
• Sağlık Evi
• Çocuk Oyun Alanları
• Hayvan Barınakları
• Şebeke Suyu 
• Mehmet Akif Mahallesi
• Sabahattin Zaim Mahallesi
• Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi
• Ziraat Alanları
• Hamidiye Çeşmesi 
• 2.Etap inşaat çalışmaları
 devam etmektedir.

EYÜP SULTAN KÖYÜ



BANGLADEŞ DARUL HİKME KÜLLİYESİ

Bangladeş Cox’sBazaar'da  3000 m2 arsanın, 1000 m2 üzerine 
kurulu 4 katlı Yardımeli Darul-Hikme Külliyesinin temeli  dernek 
yetkilileri ve Bangladeş masası heyetinin de katılımıyla Şubat 
2015'de atıldı. 

“
”

Arakanlı çocuklar, öncelikli olarak yetimlerden 
seçilecek.Ülkedeki siyasi ve etnik durumdan 
dolayı Bangladeşli yetim ve fakir ailelerin 
çocuklarına yönelik hizmetler sunulacak. 
Külliye tamamlandığında 1000 öğrencinin 
eğitim görmesine imkan sağlayacak. 



• Kütüphane
• Mescit
• Spor ve oyun Salonlar

• Derslikler
• Sportif ve Sosyal Alanlar
• Laboratuvar

• Eğim ve konferans salonu
• Yatakhaneler
• Yemekhane
• Misafirhane

BANGLADEŞ DARUL HİKME KÜLLİYESİ

Önceliği Arakanlı çocuklar olmak üzere bir 
kısmı bu külliyede yatılı olarak eğitim ve 
barınmaları sağlanacak ve eğitilen
öğrenciler ilkokuldan üniversiteye kadar 
takip ve gözetim altında desteklenecekler.



SURİYE MUHACİR OKULLARI ve İNSANİ YARDIMLAR

REYHANLI / HATAY

2013 ‘den bu yana 3.150 Suriyeli çocuklara, Yardımeli 
Suriye geçici okullarında (Milli eğitim müdürlüğü ile protokol 
dahilinde) örgün eğitim veriyor.

Arap dili ve bir müfredat kapsamında eğitimin verildiği bu 
okullarımızda 127 öğretmen ve personel görev yapıyor. 



Bulundukları vatanı yaşanılmaz ve dayanılmaz kılanlardan kaçıp Türkiye’nin kardeşliğine ve
yardımseverliğine sığınan Türkmen ve Suriyeli muhacirlere başta sınır iller ve diğer
şehirlere göç eden kardeşlerimize gerekli acil insani yardımlar ulaştırıldı.

İmkansızlıktan dolayı yurtlarında kalmak zorunda kalan başta
Türkmen dağı olmak üzere kardeşlerimizin yaşadığı
Halep, Hama, ve Humus’a acil yardımlar yapıldı.

2012, 2013 ve 2014’de Suriye tıbbi yardım konvoylarıyla bir 
adedi geçici çocuk kliniği ve hastane olmak üzere toplam 82 
adet tam donanımlı ambulans ve tıbbı malzeme Suriye’deki 
kardeşlerimize ulaştırıldı.

TIBBİ YARDIM KONVOYU



SU KUYULARI 

Üzerinde yaşadığımız Dünya'mızda şiddetli kuraklık, savaşlar, imkansızlık, yoksulluk, olumsuz sağlık şartları, sel, 
deprem gibi nedenlerle temiz su kaynakları kullanılamaz hale geliyor. Bu sebeplerden insanoğlunun en hayati 
ihtiyacı olan temiz su bulabilmek daha da zorlaşıyor. Yardımeli olarak Afrika ve Asya’daki kardeşlerimizin temiz su 
problemlerini çözmeye katkı sağlaması için su kuyuları açıyoruz. Bazı bölgelerde su dağıtım istasyonları ile köy, 
kasaba ve beldelere temiz su şebekeleri sağlıyoruz. Su rahmettir, aziz insan için bu aziz proje hep devam 
edecek.

“

”



SU KUYULARI

• Somali
• Sudan
• Habeşistan / Etiyopya
• Pakistan 
• Bangladeş / Arakan
• Afganistan
• Moritanya

SU KUYUSU AÇILAN
ÜLKELER

İnsanlık için Su, hayat demektir.

Öyle ki;
Susuzluk insanlar arasında bulaşıcı 
hastalıkların yaygınlaşmasına ve bu 
durumun  ölümle sonuçlanmasına 
sebep oluyor.

Dünyada her sekiz saniyede bir çocuk 
susuzluktan ya da kirli su içmek  
zorunda kaldığı için ölüyor.

İnsanların temel geçim kaynağı olan 
tarım ve hayvancılık alanı susuzluk ve 
kuraklık nedeniyle yapılamıyor.



SÜT HAYVANLARI

Yardımeli Derneği, doğal afet ve savaş bölgelerinde acil insani yardımlardan sonra kalıcı ve sürdürebilir projeler 
geliştirerek, küçük imkanlarla çaresizlik içerisinde olan kardeşlerimizin yeniden hayata tutunmalarını sağlamaya 
çalışıyor. Süt hayvanları projesi ile proje kapsamında ki aileler, verilen hayvanların hem sütünden faydalanması 
sağlanıyor hem de ticaretini yaparak aile ekonomisine katkı sağlaması için teşvik ediliyor.

“
”



Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ihtiyaçları ve bakabilecekleri kadar keçi,koyun ya da inek gibi 
hayvanlar hibe ediliyor.

• Somali
• Sudan
• Pakistan
• Moritanya
• Kenya

PROJENİN UYGULANDIĞI ÜLKELER



Kardeşlerimizle yakınlaştık aynı 
nefesle tekbir getirdik. 
Kurbanlarımızı da sadece 
Allah’a yakınlaşmak için değil 
ümmete ve kendi öz 
benliğimize yakınlaşmak için 
fırsat bildik. Kardeşliğimiz 
yeryüzüne yayılsın ve
kurbanlarımız şahit olsun.

YERYÜZÜ BAYRAMLARI

Medeniyetin beşiği Ortadoğu, Osmanlının emaneti Afrika’yı, Aliya’nın Balkanları Tebesümün başkenti Asya’yı ve 
renklerin Anadolu’sunda 5 kıtaya hayır köprüsü ve iyilik elçisi olma görevini üstlendik. Bayramı buruk geçirmesin 
diye yetimler, 81 ilimizde ve dünyanın diğer ülkelerinde yetimlerin yüzünü bayramlıklarla güldürdük. ”
“



Derneğimiz her Ramazan 
ayında ''İftar Sofraları'' kurarak, 
Yardımeli Kumanya Kartları, 
Kumanya ve Gıda Dağıtımları 
yaparak, ihtiyaç sahiplerinin, 
mağdurların ve kimsesizlerin 
yüzlerini güldürüp, kırık kalpleri 
onarmaktadır. 

YERYÜZÜ BAYRAMLARI



KIŞ YARDIMLARI

Birçoğumuz kış gelmeden yakacak, kışlık giyecek ve kışlık 
gıda vs. hazırlarız. Kışı bu şekilde karşılarız.  Ancak
şehrimizde, mahallemizde, köyümüzde, sokağımızda kışı 
ekonomik nedenler ile karşılayamayan ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimizi unutmadık ve ‘’Kış geldi, Kardeşlerimiz 
üşümesin’’ projesini hayata geçirdik.

“

”



KIŞ YARDIMLARI

Proje kapsamında;

Kömür
Soba
Battaniye
Elektrikli ısıtıcı
Kışlık kıyafet
Kışlık erzak muhtaç vatandaşlara ulaştırıldı.



İYİLİK ELÇİLERİ



İYİLİK ELÇİLERİ

İyiliği birbirimize hatırlatmak, kardeşliğimizi yaygınlaştırmak ve paylaşmanın sevincini 
hep beraber yaşamak amacıyla hareket eden "İyilik Elçileri", toplumsal barışın ve 
huzurun sağlanması hususunda, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini kendi 
lisanlarınca, belki çocuksu ifadelerle toplumun her kesimine anlatmayı
hedeflemektedirler.

“



YETİM EĞİTİM DESTEK PROJESİ

Sana sadaka olarak ne vereceklerini soruyorlar, de ki: 
Hayırdan infak edeceğiniz şey; anaya, babaya, akrabaya, 
yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Hayır olarak 
yaptığınız şeyleri, Allah şüphesiz en iyi bilendir.
(Bakara 215)

“

”

Dünyada yaklaşık 400 milyon yetim var
Son 15 yılda 5 milyon yetim Afganistanda  1 
milyon yetim Suriyede yaklaşık 1 milyon yetim
Afrikada 1 yılda yetim kalan cocuk sayısı 2,5 
milyon Irak’ta 5 milyon yetim

Savaş ,yoksulluk,doğal afet,doğal ölümler 
sebebi ile yetim ve öksüz kalan çocukların 
maddi imkansızlıktan dolayı eğitimlerinin 
aksamasına sebep olan engelleri ortadan 
kaldırmak.

Yetimlerin yeniden hayata tutunmaları geleceğe 
dönük umutlarının yeniden gerçeklemesi 
yaşadıkları topluma önder bir şahsiyet olmaları.

Bir grubun içerisinde 10 bağışçı ve 10 farklı 
yetimin bir araya gelmesi ile oluşturulan yetim 
eğitim projesinin amacı bir yetimin kendisini 
destekleyen 10 ailesi ve 1 bağışçının sahiple-
neceği 10 yetimi olmasıdır.

Yetimlerin eğitimlerine sürdürebilmelerine imkan 
tanıyarak yetimlerin kendi ülkelerin de , kendi  
toplumlarında şahsiyetli bir insan olarak
yetişmelerine imkan sağlayacak.



YETİM EĞİTİM DESTEK PROJESİ

YETİM EĞİTİM PROJESİNİN
UYGULANDIĞI ÜLKELER
• Türkiye
• Filistin-Gazze
• Somali
• Moritanya
• Pakistan

• Afganistan
• Bangladeş
• Arakan
• Lübnan
• Suriye 







/ yardimeli

Yeşilova Mh. Akdeniz Cd. No:2 Küçükçekmece İstanbul -Türkiye

YARDIMELİ
ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ


