
İdlib’deki insani dram giderek artıyor. Milyonlarca insan göç 
etmeye zorlanıyor. İdlib’e acil yardım gerekiyor.

Şimdi insanlık için seferber olma zamanı.

GÖNDER
6780’E
“İDLİB” YAZ

BAĞIŞLA
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GÖNDER
2989’A
“İDLİB” YAZ

BAĞIŞLA
5

Kalıcı 
Konut Hijyen

Krizin yaşandığı İdlib’e kısa bir sürede 4 milyon TL’nin üzerinde 
acil yardım malzemesi ulaştırıldı. Günlük gıda ihtiyacını bile 
karşılamakta güçlük çeken İdlibli ihtiyaç sahibi aileler için 
önümüzdeki günlerde başta gıda, hijyen malzemeleri, ilaç, 
kışlık kıyafet dağıtımları ve kalıcı konut inşaları devam edecek.

4 MİLYON TL’LİK
YARDIM
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ACİL YARDIM
EKİPLERİMİZ
İDLİB’DE

GIDA VE HİJYEN
MALZEMELERİ YARDIMI
Mültecilerin gıda sorununun 
çözümü için içerisinde 
tuz, makarna, pirinç, yağ, salça, 
konserve et ürünleri, süt, bebek 
maması, bulgur ve yağdan 
oluşan binlerce gıda kumanyası 
dağıtımı gerçekleştirildi. 

Ayrıca mültecilerin ekmek 
ihtiyacını karşılamak için 75 ton 
un dağıtıldı. Salgın hastalıkların 
oluşabileceği hijyenik olmayan 
koşulların yaşandığı kamplardaki 
binlerce aileye temizlik ve  
hijyen kolisi ulaştırıldı. 

KIŞLIK KIYAFET
YARDIMI
Büyük bir insanlık dramının 
yaşandığı bölgeye 
gerçekleştirmiş olduğumuz acil 
yardımlar kapsamında 20 bin 
çift bot, bin çocuğa mont, 5 
bin battaniye, 500 yatak ve 
25 bin kişiye kıyafet dağıtımı 
gerçekleştirildi. 

BİN TON YAKIT VE
3.500 SOBA
Bölgede yaşanan çetin kış 
koşulları nedeniyle en önemli 
ihtiyaç malzemelerinden olan 
soba ve yakacak sorununun 
çözümü için 3.500 aileye soba 

ve bin ton yakacak dağıtımı 

ve bin ton yakacak
dağıtımı gerçekleştirildi. 

300 AİLE İÇİN
ÇADIR KENT
Evlerinden hiçbir eşya almadan 
Türkiye sınırına yakın bölgelere 
sığınan mültecilerin soğuk kış 
aylarında korunabilmesi için aile 
yaşam çadırlarına ihtiyaçları var. 
Bu ihtiyaçlar doğrultusunda 
kurduğumuz çadır kentte 300 
aile konaklayacak.

1000 AİLEYE
KALICI KONUT
Mültecilerin konaklama sorununa 
çözüm için çadır kentlerin 
yanında kalıcı konut projelerini 
gerçekleştiriyoruz. İlk etapta 1000 
ailenin konaklayacağı mülteci 
kampındaki acil yaşam evleri
24 metrekare alana inşa ediliyor.

İdlib’in merkezi ve kırsal bölgelerine ulaştırdığımız insani yardımlar, 
rejim güçleri ve Rusya’nın başlatmış olduğu operasyonlar sonrasında 
acil yardım çalışmalarıyla birlikte devam ediyor. Bölgede bulunan 
acil yardım ekiplerimiz, düzenli kışlık kıyafet, soba, 
yakacak, hijyen malzemeleri ve gıda kumanyası dağıtımlarını 
gerçekleştiriyor. Barınma sorununun çözümü için 300 ailenin 
konaklayacağı çadır kent hizmete açtık. İlk etapta 1000 ailenin 
kalacağı kalıcı konutlar inşa ediyoruz. 


