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34 ülkede
Kurban Bayramı
Sevinci
Bu yıl kurban organizasyonunu
Türkiye ile birlikte 34 ülke ve yüzün
üzerinde bölgede gerçekleştirdik.

SAYFA
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Ramazanda
Biriz
Sofrada
Beraberiz
Ramazan çalışmaları kapsamında
başta Türkiye olmak üzere 30
ülkede yüz binlerce ihtiyaç
sahibine yardım ulaştırıldı.

Arakanlı mültecileri için kalıcı projeler inşa etmeye
devam ediyoruz. Bangladeş’in Bandarban kırsalında
projelendirdiğimiz Mescid-i Aişe Camii’nin açılışı
gerçekleştirildi.
SAYFA
26

SAYFA

BANGLADEŞ’E
MESCID-I AIŞE CAMII

28

Yurt içi Yardımları
Ülkemizde yıl içerisinde
düzenli olarak ulaştırdığımız
acil yardımlarla birlikte
yaşanan afetler sonrası yardım
faaliyetleri gerçekleştirdik.

i ç i n d e k i l e r

Kış

12-13

Su Kuyusu

14-15

İyİlİk Isıtırsa
Kış üşütmez

İYİLİK DOLU
SU KUYUSU

2021 yılı kış çalışmalarımızı ‘‘İyilik Isıtırsa
Kış Üşütmez’’ çağrısıyla başta Türkiye
olmak üzere 11 ülkede gerçekleştirdik.
Çalışmalar kapsamında belirlemiş
olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelere kış
yardımları ulaştırdık.

Su kuyusu projeleri kapsamında geri
kalmış ve kurak coğrafyalarda 2021
yılında 1020 su kuyusunun açılışını
gerçekleştirerek 1 milyondan fazla
insana temiz su desteği sağladık.

Adak

16-17

Katarakt

18-19

Adağınız Var
Unutmayın

Gözler Görsün,
Yüzler Gülsün

2021 yılı içerisinde kesmiş olduğumuz
6073 hisse adak kurbanı on binlerce
ihtiyaç sahibine ulaştırdık.

‘‘Gözler Görsün, Yüzler Gülsün’’
çağrısıyla başlattığımız katarakt projesi
kapsamında 2021 yılında Suriye’de
ve Nepal’de yapmış olduğumuz
ameliyatlarla 1170 kişi göz sağlığına
kavuştu.

i ç i n d e k i l e r

Gelir Temini

20-21

İdlib

22-23

İyİlİk Gelİr
Hep Kalır

İdlİb’e
acİl yardım

Ekonomik sorunlar yaşayan ve işsizlik
oranlarının yüksek olduğu Sri Lanka,
Çad, Suriye, Lübnan ve Yemen’de Gelir
Temini projelerini gerçekleştirdik.

Yaşanan saldırılar sonrası sınırımıza
yakın bölgelere göç eden İdlibli
mültecilere yıl boyunca düzenli acil
yardım ulaştırdık. Mültecilerin en büyük
sorunu olan barınma krizinin çözümü
için başlattığımız briket evlerin açılışı bu
yılda devam etti.

Yemen

24-25

Afganistan

30

Yemen’de İnsanlık
Ölmesİn

Şİmdİ İyİlİk Zamanı
Afganİstan Yardım Beklİyor

İç savaş, ekonomik sorunlar ve
kıtlık yaşanan Yemen’de acil yardım
çalışmaları kapsamında binlerce aileye
destek sağladık.

Zor günler geçiren Afganistan için
‘‘Şimdi İyilik Zamanı Afganistan Yardım
Bekliyor’’ çağrısıyla insani yardım
malzemeleri ulaştırıldı.

İyilikle paylaşmanın güzelliklerini yaşadığımız, birbirimizin ihtiyaçlarını giderip yüzlerde tebessüm
oluşturduğumuz bir yılı daha geride bıraktık.
“Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri” dedik, ülkemiz dâhil tam 34 ülkede 750 binden fazla
kardeşimizin sofrasını kurban eti ile bereketlendirdik.
b ül t e n

“Ramazanda Biriz, Sofrada Beraberiz” çağrısıyla, ülkemiz dâhil 30 ülkede yüzbinlerce kişiyle bereketi
paylaştık. Zekât ve fitrelerinizi, İslam Coğrafyasının farklı ülkelerinde, 9 bin 100 aileye ulaştırdık.
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Sadakataşı olarak, Lübnan’dan Yemen’e, Afganistan’dan Somali’ye, Filistin’den Suriye’ye medeniyet
coğrafyamızın her bir köşesi bizim anlayışıyla çalışıyoruz. Sağlık, eğitim, gıda, barınma, gelir temini ve acil
yardım malzemelerinden kalıcı eserlere her alanda, dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahibi milyonlarca
kardeşimize bu yıl da destek sağladık.

Tam 1020 su kuyusunu hizmete açarak, 1 milyondan fazla insanı temiz su ile buluşturduk.

Onlarca farklı alanda, başta ülkemiz olmak üzere bir çok bölgede gerçekleştirdiğimiz yardım faaliyetleriyle
milyonlarca kişiye unutulmadıklarını ve Türkiye’deki kardeşlerinin kendilerini düşündüğünü bu yılda görmüş
olduk.
s adakatasi .org.tr
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Bu vesileyle, Sadakataşı’nı büyük bir ‘İyilik Ailesine’ dönüştüren on binlerce destekçimize ve gönüllülerimize
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.
Sadakataşı; aynı gönül dilini, aynı gönül yolunu paylaşanların buluşma noktasıdır. Gönlü iyilikle dolu
herkesle Sadakataşı’nda buluşalım; iyiliği paylaşalım, iyiliği yayalım…

Kemal Özdal
Başkan

Her

iyili k

Bir

Sadakadır

Yetim
Çalışmaları
Dünya üzerinde 140 milyondan
fazla yetim çocuk bulunuyor.
Devam eden savaşlar, olumsuz
iklim koşulları, iç çatışmalar
ve sağlık gibi sorunlar
nedeniyle her gün 10 binden
fazla çocuk yetim kalıyor.
Savaş, kriz ve doğal afetlerin
büyük yıkımlara sebep olduğu
bölgelerde milyonlarca çocuk
yetim ve korumasız şekilde
hayatlarına devam ediyor.

Yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz acil yardım
çalışmaları ile birlikte on binlerce yetim çocuğa
destek olduk.
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Dernek olarak Yetim çalışmalarımız kapsamında
2021 yılı içerisinde 13 ülkede 2473 çocuğun eğitim,
sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşıladık. Sosyal gelişimlerine de destek olduğumuz çocukları yarınlara
hazırlıyoruz. Ayrıca yapmış olduğumuz yetimhaneler,
okullar, evler ve eğitim merkezileri ile yetim çocuklarımıza destek sağlıyoruz.
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On binlerce
çocuğa
destek

b ül t e n

Yetim çocukların öncelikle sağlık ve
gıda ihtiyaçlarını gidererek güvenilir
ortamlara nakillerini sağlıyoruz. Savaş
alanlarına yakın bölgelerdeki mülteci
kamplarında yaşayan yetimlere, ailelerinden sağ
kalan kimseler varsa onların yanında veya ailesinden
hayatta kalan kimse yoksa temin edilecek en uygun
sığınma yerinde mümkün olan maddi manevi desteği
kefalet yöntemiyle sağlıyoruz.
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Paylaşınca Hisseni
Yeryüzü Bayram Yeri
Kurban organizasyonu kapsamında
Türkiye ile birlikte 34 ülkede 17.730
hisse kurbanın kesimini yaparak,
750 binden fazla kişiye kurban eti
ulaştırdık.
Bu sene Kurban faaliyetlerini ‘‘Paylaşınca
Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri’’ çağrısıyla
dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdik.
Bağışçılarımızın vekaletlerini verdiği
17.730 hisse kurbanın kesim ve dağıtımları
yapıldı.
Hayırseverlerin bağışlamış olduğu
kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını
Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney
Asya, Kafkasya, Uzakdoğu, Endülüs ve
Balkanlar’da yaparak ihtiyaç sahiplerinin
bayram sevinçlerine ortak olduk.

b ül t e n
2 0 2 1
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Savaş ve kriz
bölgelerine öncelik

Türkiye’de 42 bin
kişiye kurban eti

Kurban organizasyonunda mülteci kampları, savaş, doğal
afet ve yoksul bölgeler ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler
ve okullara öncelik verildi. Bu kapsamda Suriye, Filistin,
Yemen, Bangladeş ve Afrika ön planda tutuldu.

Yurt içi kurban çalışmaları 20 ilde gerçekleştirildi.
Bin hisse kurbanın kesimi yapıldı. Kurban ekiplerimiz tarafından önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi
42 bin kişiye kurban eti ulaştırıldı.
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Afrika; Mali, Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Somali,
Benin, Togo, Gana, Madagaskar ve Tanzanya
Asya; Filipinler (Moro), Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar ve Vietnam
Orta Doğu; Suriye, Irak, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan, Kıbrıs ve Yemen
Avrupa; Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan,
Macaristan, İspanya ve Kuzey Makedonya

Çocuklar
unutulmadı
Kurban Bayramı’nda İslam coğrafyasında ümmet
şuuruyla hareket eden kurban ekiplerimiz, gönüllüler ve
partner kuruluşlar tarafından faaliyet yapılan 34 ülkede,
3 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.

‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri’’ çağrısıyla
başlatılan kurban organizasyonu bu yıl Türkiye ile birlikte
34 ülkede gerçekleştirildi.

Özdal açıklamalarının devamında; ‘‘Paylaşınca Hisseni
Yeryüzü Bayram Yeri’’ çağrısı ile çıkmış olduğumuz
kampanyada hayırsever bağışçılarımız dünyanın öbür
ucundaki görmediği kardeşleri için bağışladığı hisselerle
iyilik yoluculuğumuza destek oldu. Değerli bağışçılarımıza, kardeşlerine bayram mutluluklarını yaşattıklarından
dolayı teşekkür ederiz.’’ İfadelerini kullandı.
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Nerelere
ulaşıldı?
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Genel Başkanımız Kemal Özdal, yaptığı açıklamada
başta Türkiye olmak üzere 34 ülke ve 100’ün üzerinde
bölgede kurban organizasyonu gerçekleştirildiğini
belirtti. İslami usullere uygun kesilen 17.730 hisseyi
750 bin kişiye ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını
söyledi.

b ül t e n

34 ülkeye
17.730 hisse
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Paylaşınca Hissenİ
HISSELERINIZ YOKSULA KURBAN OLSUN, YERYÜZÜNDE HUZURLU SOFRALAR KURULSUN.

BU
KURBAN
NELER
YAPTIK?
b ül t e n
2 0 2 1
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34 Ülke

17.730
Hisse Kurban

3 Bin
Çocuğa
Bayramlık

752 Bin
Kişiye
Kurban Eti

124,110
Aile

Her
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Ramazanda Biriz
Sofrada Beraberiz
‘‘Ramazanda
Biriz Sofrada
Beraberiz’’ çağrısıyla
gerçekleştirdiğimiz
Ramazan çalışmaları
kapsamında Türkiye
ile beraber 30
ülkede sofraları
bereketlendirdik.
Ramazan yardımlarını
dünyanın dört bir tarafında
gerçekleştirerek yardıma
muhtaç ailelere kumanya,
zekât, fitre ve bayramlık
kıyafet dağıtımları
gerçekleştirirken, kardeşlik
sofralarında binlerce kişi ile
bir araya geldik.

b ül t e n
2 0 2 1

49 bin kişiye
iftar

İhtiyaç sahipleri için yardım çalışmalarını ‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz’’ çağrısıyla gerçekleştiren derneğimiz, bu yıl 25 bin aileye Ramazan
kumanyası ulaştırarak sofraları bereketlendirdi.

Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dünyanın dört bir tarafında kardeşlik sofraları
kuran ve iftariyelikler dağıtan ekiplerimiz yapmış
olduğu organizasyonlar kapsamında 49 bin kişiye
iftar yemeği verdi.

s adakatasi .org.tr

25 bin Ramazan
kumanyası
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30 ülkede yapılan yardımlar Ramazan sofralarını şenlendirdi. Yüzlerde
eskimeyecek tebessümlere vesile oldu.

Zekât ve fitre
dağıtımları
İslam coğrafyalarındaki yardım çalışmalarımız kapsamında yoksul ve yetim ailelerine öncelik vererek zekât ve
fitre dağıtımlarını gerçekleştirdik. Yapılan dağıtımlardan
9.100 aile istifade etti.

Bayramın sevinci
çocuklarla
yaşandı
Bayram sevincini en fazla yaşayanlar olan çocukları da
unutmayan ekiplerimiz, Türkiye ile birlikte 30 ülkede 3
bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti. Tanzanya, Çad,
Burkina Faso ve Nepal’de 2412 çocuğa Kur’an-ı Kerim
dağıtımı yapıldı.

b ül t e n
2 0 2 1
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Filistin’e
destek
İşgal altında bulunan Filistin’e, Ramazan yardımları
kapsamında zekât, gıda kolisi ve iftarlık kumanya ulaştırıldı. Ramazan ayının son günlerinde İsrail saldırıları
altında geçiren Kudüs ve Gazze’de ekiplerimiz tarafından
toplamda 1550 aileye gıda kolisi, 1200 aileye zekât ve
11 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtımı yapıldı.

Türkiye
yardımları
Ramazan yardımlarını Türkiye’nin 51 ilinde gerçekleştirdik. Yardımlar kapsamında 1500 ihtiyaç sahibi aileye
gıda kumanyası, 6548 aileye ise 200 TL’lik market kartı
dağıtımı yapıldı. Çocukları da unutmayan gönüllülerimiz
784 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti. Askıda ekmek
uygulaması kapsamında yüzlerce aileye düzenli olarak
Ramazan pidesi ulaştırıldı.
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RAMAZANDA BIRIZ

BU
RAMAZAN
NELER
YAPTIK?
6.548

3.000

9.100

Kur’an-ı
Kerim

2.412

İftar

49.000
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Bayramlık

Zekât Ve
Fitre
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25.000

Market
Kartı

b ül t e n

Kumanya

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin yüzünü
güldürmek için
tüm gücümüzle
seferber olduk.
Başta Türkiye
olmak üzere
30 ülkede yüz
binlerce ihtiyaç
sahibine yardım
ulaştırdık.
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İyilik Isıtırsa
Kış Üşütmez
2021 yılı kış çalışmalarımızı
‘‘İyilik Isıtırsa Kış Üşütmez’’
çağrısıyla başta Türkiye
olmak üzere 11 ülkede
gerçekleştirdik. Çalışmalar
kapsamında belirlemiş
olduğumuz ihtiyaç sahibi
ailelere kış yardımları
ulaştırdık.
Kış aylarıyla birlikte; mülteciler,
evsizler, kimsesizler ve muhtaçlar
zor günler geçirdi. Milyonlarca
kişinin sığındığı mülteci kampları,
bu zorluğu en şiddetli şekilde
yaşayan yerlerin başında geliyor.
Kış yardımları kapsamında mülteci
kamplarına ve ihtiyaç sahibi
ailelere gıda, yakacak, soba ve
kışlık kıyafet yardımları ulaştırdık.

b ül t e n
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Türkiye kış
yardımları

11 ülkeye kış
yardımı

Yurt içi kış yardımları kapsamında ekiplerimiz
tarafından 15 ilde yaşayan 1696 çocuğa bot, 1746
çocuğa mont hediye edildi. Yardım çalışmalarının
devamında 1150 aileye gıda kumanyası, 720 soba
ve 185 ton kömür dağıtımı gerçekleştirildi.

Kış yardımları kapsamında Türkiye başta olmak
üzere, Lübnan, Suriye, Macaristan, Kırgızistan, Filistin / Gazze, Moğolistan, Arnavutluk, Bosna Hersek,
Kosova ve Yemen’de gıda kumanyası, kışlık kıyafet,
bot, battaniye, soba, yakacak ve kumaş ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.
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İYİLİK ISITIRSA

8061
BOT

1820
GIDA
KOLİSİ

537 TON
KÖMÜR

5924 METRE
KUMAŞ

7303 ADET
MUHTELİF
GİYİM
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5470
MONT
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450
BATTANİYE

b ül t e n

870
SOBA
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İyilik Dolu
Su Kuyusu
Su kuyusu projeleri
kapsamında geri kalmış ve
kurak coğrafyalarda 2021
yılında 1020 su kuyusunun
açılışını gerçekleştirerek 1
milyondan fazla insana temiz
su desteği sağladık.

Başta Afrika ve Asya olmak üzere
dünyanın birçok noktasında su kuyusu
projelerimiz devam ediyor. 2021 yılında
bağışçılarımızın destekleriyle 1020 su
kuyusunun açılışını gerçekleştirdik.
Açılan kuyulardan 1 milyondan fazla
insan faydalandı.

b ül t e n
2 0 2 1
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Yetersiz alt yapı hizmetleri, kuraklık,
düzensiz yağışlar, kirli ve durağan
sular gibi nedenlerden kaynaklanan hastalıklardan dolayı
her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Temiz suya
ulaşmada yaşanan zorluklar insanların gündelik
ihtiyaçlarıyla birlikte tarım ve hayvancılık olanaklarını da
engelliyor.
Temiz su kaynaklarının azalmaması için ciddi ve
uygulanabilir önlemler alınmazsa insanların karşı karşıya
olduğu tehlikeler daha da artacak. Dünya üzerinde
su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın her
türlü ihtiyacını giderebileceği temiz ve içilebilir suya
ulaşabilmesi için çalışmalar yapıyoruz.

1020 su kuyusu
2021 yılında 1020 su kuyusu açılışı gerçekleştirdik.
Hizmete giren su kuyuları insanların içme suyu ile
gündelik ihtiyaçlarını karşılarken tarım ve hayvancılık gibi faaliyetlere de destek oluyor.

2021 yılında
1020 su kuyusunun
açılışını
gerçekleştirdik.
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2021 Yılı İçerisinde
Açtığımız Su Kuyuları
Bangladeş

Burkina Faso

Benin

433
392.000
Yararlanan Kişi Saysı

3
16.500

Yararlanan Kişi Saysı

3
9.300

Çad

Gana

Kenya

SU
KUYUSU

SU
KUYUSU

SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı

86
270.800
Yararlanan Kişi Saysı

19
36.600

Yararlanan Kişi Saysı

8
23.600

Mali

Nepal

Nijer

SU
KUYUSU

SU
KUYUSU

SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı

11
23.000
Yararlanan Kişi Saysı

306
78.800

Yararlanan Kişi Saysı

7
16.100

Somali

Sri Lanka

Tanzanya

SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı

76
32.900

12
42.000

Toplam

1020
1.062.000

SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı

28
56.000
Yararlanan Kişi Saysı

SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı

SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı
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Togo

SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı
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SU
KUYUSU

SU
KUYUSU
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28
64.400

SU
KUYUSU

15

Adağınız Var
Unutmayın
Yıl içerisinde bağışlanan adak,
akika ve şükür kurbanlarını
her ayın sonunda belirlemiş
olduğumuz ülkelerde
kesimlerini gerçekleştiriyoruz.
Kurban etlerinin dağıtımlarını
yetimhanelerdeki yetimlere,
mülteci kamplarına ve dünyanın
dört bir tarafında hayat
mücadelesi veren ihtiyaç sahibi
kardeşlerimize gerçekleştiriyoruz.
Yıl içerisinde bağışçılarımızın
ulaştırmış olduğu 6073 hisse
kurbanın kesim ve dağıtımını
gerçekleştirdik.

b ül t e n
2 0 2 1
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Adak, akika ve şükür kurbanlarının alımlarını
yaptığımız bölgelerde kardeşlerimize ekonomik
anlamda destek sağlıyoruz. İhtiyaç sahiplerine
kurban etlerini ulaştırarak onlara yalnız olmadıkları
duygusunu veriyoruz.

2021 yılı içerisinde kesmiş olduğumuz 6073
hisse kurbanı geri kalmış coğrafyalarda
yaşayan on binlerce ihtiyaç sahibine
ulaştırdık.

Her

Ocak

421

Şubat

Burkina
Faso ve
Moğolistan

Nisan

Temmuz

564

Haziran

Nepal ve
Suriye

Ağustos

468

Çad ve
Suriye

Kasım
Tanzanya ve
Moğolistan

467

Eylül

496

Nepal ve
Türkiye

Aralık

Burkina
Faso ve
Yemen

Toplam

6073

474

Tanzanya ve
Türkiye

HİSSE

379

Somali ve
Türkiye
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Gözler Görsün,
Yüzler Gülsün
‘‘Gözler Görsün, Yüzler Gülsün’’ çağrısıyla
başlattığımız katarakt projesi kapsamında
2021 yılında Suriye’de ve Nepal’de yapmış
olduğumuz ameliyatlarla 1170 kişi göz
sağlığına kavuştu.
Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayan
mülteciler ile Nepal’in Siraha bölgesinde
önceden belirlenen katarakt hastasının
ameliyatları ekiplerimizin denetiminde
gerçekleştirildi.

b ül t e n
2 0 2 1

Kataraktın
sebepleri
s adakatasi .org.tr
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Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı;
yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa
maruz kalma, kirli su kullanımı ve göz travmaları gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Teknik ve maddi imkânsızlıklar
nedeniyle özellikle Afrika ve Asya’nın güney bölgelerinde
çok sık görülen hastalıktan dolayı her yıl on binlerce kişi
görme yetisini kaybediyor.

Her

Suriye’de 540
katarakt ameliyatı
Sağlık ekibimiz denetiminde Suriye’nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen katarakt projesi kapsamında,
hayırseverlerin yardım ve destekleriyle, görme
sıkıntısı yaşayan 540 mülteci hastanın gözleri
katarakttan kurtarıldı.

Bir

Sadakadır

Nepal’de 630 kişi
göz sağlığına
kavuştu
Nepal’in Siraha bölgesinde gerçekleştirilen katarakt
projesi kapsamında, görme problemi yaşayan, günlük
ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan, maddi imkânsızlıklarla yaşayan 630 hastanın gözleri ameliyat edildi.

2 0 2 1

Nepal’de gerçekleştirilen katarakt ameliyatları için
bölgede bulunan yönetim kurulu üyemiz Ömer Faruk
Yıldız yaptığı açıklamada; “Her yıl on binlerce insan katarakttan dolayı görme yetisini kaybediyor. Bu sorunun
çözümüne katkı sağlamak için bağışçılarımızın destekleriyle düzenli olarak katarakt ameliyatları yapıyoruz.
Yıl içerisinde Nepal’de gerçekleştirdiğimiz 630 katarakt
ameliyatı ile kardeşlerimizi göz sağlıklarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

b ül t e n

Ameliyatlardan 2 hafta önce başlayan duyurularla
katarakt hastalarının ameliyat yeri ve tarihinden
haberdar olmaları sağlandı. Gezici doktor ekibiyle
göz muayenesi yapılarak, hastalar tespit edildi.
Ambulanslarla hastaneye taşınan hastalar daha
sonra ameliyat edildi.

iyili k
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İyilik Gelir
Hep Kalır
Ekonomik sorunlar yaşayan ve
işsizlik oranlarının yüksek olduğu
bölgelerde gerçekleştirdiğimiz Gelir
Temini Projelerini bu yıl Sri Lanka,
Çad, Suriye, Lübnan ve Yemen’de
sürdürdük.
‘‘İyilik Gelirse Hep Kalır’’ çağrısıyla
gerçekleştirdiğimiz Gelir Temini Projeleriyle
ihtiyaç sahipleri ailelere sunduğumuz
imkanlarla onları mesleki eğitimle birlikte
gelir elde etmelerini sağlıyoruz.

b ül t e n
2 0 2 1
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Yemen’de
Tuk-Tuk dağıtımı
Yemen’de başlayan iç savaş sonrası bozulan ekonomi ve
yaşanan kıtlık nedeniyle milyonlarca insan yardıma muhtaç
şekilde yaşamlarını sürdürüyor. İhtiyaç sahibi 6 aileye maddi
getiri sağlayabilmesi için yük ve insan taşımacılığında kullanılan motorlu Tuk-Tuk dağıtımları gerçekleştirildi.

Sri Lanka’da
20 aileye balıkçı
teknesi
Ada ülkesi olan Sri Lanka’da balıkçılık insanların
geçimlerini sağlamalarında önemli bir yer teşkil
ediyor. Yoksul bölge halkının gelir elde etmesi için
20 aileye balıkçı teknesi ve gerekli ekipmanlar
ulaştırıldı.

Her
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Suriye’de 8
dükkân açıldı

Lübnan’a gelir
temini desteği

Yaşanan iç savaş nedeniyle milyonlarla insanın mülteci
durumuna düştüğü Suriye’nin İdlib bölgesinde yaşayan
ihtiyaç sahibi 8 aileye dükkân açarak destek sağladık.
Gelir Temini Projeleri kapsamında bölgede yaşayan 4
aileye kuaför salonu, 4 aileye ise bakkal dükkanı açarak
gelir elde etmelerine katkıda bulunduk.

Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz en fazla Suriyeli
ve Filistinli mültecileri etkiledi. Yıl içerisinde bölgede
gerçekleştirdiğimiz Gelir Temini Projeleri ile maddi olarak
zor durumda olan 8 aileye iş imkânı sağladık.

b ül t e n

Ekiplerimiz 1’er aileye telefon tamir dükkânı ve kuaför
salonu açarak destek sağladı. Burj el Barajne mülteci
kampında yaşayan 6 aileye ise 3 tekerlekli Tuk-Tuk
dağıtımı yapılarak gelir elde etmeleri sağlandı. 10 kadına
da dikiş makinası dağıtımı yapıldı.

2 0 2 1

Çad’da bulnan ekibimiz, başkent N’Djamena’da yaşayan
yoksul durumda olan 6 aileye bakkal dükkanı açarak
destekte bulundu. Çalışmaların devamında 4 kişiye
insan ve yük taşımacılığında kullanılan Tuk-Tuk dağıtımı
yapıldı.

s adakatasi .org.tr

Çad’a 6 bakkal
ve 4 Tuk-Tuk
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İdlib’e
Acil Yardım
Yaşanan saldırılar sonrası sınırımıza yakın
bölgelere göç eden İdlibli mültecilere yıl
boyunca düzenli acil yardım ulaştırdık.
Mültecilerin en büyük sorunu olan barınma
krizinin çözümü için başlattığımız briket
evlerin açılışı bu yılda devam etti.
Büyük bir insanlık dramının yaşandığı
İdlib’de mülteci ailelere yıl boyunca düzenli
olarak kışlık kıyafet, soba, yakacak, gıda,
hijyen malzemeleri ve çocuk paketi
dağıtımları gerçekleştirildi.

b ül t e n
2 0 2 1
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Kış
yardımları

Gıda
yardımı

Ekiplerimiz kış çalışmaları kapsamında bölgede yaşayan
mültecilere 11 bin çift bot, bin çocuğa mont, 20 bin battaniye ve 500 bin adet muhtelif kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.
Bölgede yaşanan çetin kış koşulları nedeniyle en önemli
ihtiyaç malzemelerinden olan soba ve yakacak sorunun
çözümü için 1200 aileye soba ve 125 ton yakacak dağıtımı
gerçekleştirildi.

Bölgede yaşayan mültecilerin gıda ihtiyacının karşılamak amacıyla içerisinde; tuz, makarna, pirinç,
yağ, salça, konserve et ürünleri, süt, bebek maması,
bulgur ve yağdan oluşan 2 bin adet gıda kumanyasının dağıtımı gerçekleştirildi.

Her
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Briket
evler

Cami ve okul
projeleri

İdlib’de yaşanan kriz sonrası İçişleri Bakanlığının
öncülüğünde başlayan yardım kampanyası kapsamında
bölgede briket ev inşaatlarını yıl boyunca devam ettik.
Geçtiğimiz yıldan itibaren başlattığımız projede toplamda 21 bölgede 5 bin evi tamamlayarak mülteci ailelere
ulaştırdık.

Briket evlerde yaşayan insanların ihtiyaçları doğrultusunda bölgede yıl içerisinde 3 okul ve 3 caminin açılışını
gerçekleştirdik.

b ül t e n

Ülkelerinde yaşadıkları saldırılar sonrası Türkiye sınırına
yakın bölgelere sığınan İdlibli mültecilerin yaşamış olduğu barınma sorununun çözümü için, 21 farklı bölgede
toplamda 5 bin briket evin inşaatı tamamlanarak ailelere
teslim edildi. Briket evler 24 metrekarelik alandan
oluşuyor.

2 0 2 1

İdlib’de yaşanan insanlık dramından en fazla çocuklar
etkileniyor. Mülteci kamplarında yaşayan çocukların
ihtiyaçlarını karşılamak için şampuan, ıslak mendil,
ikişer paket bebek bisküvisi ve bebek bezinden oluşan
5000 adet çocuk kolisi ile 40 ton süt ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıldı.
Salgın hastalıkların oluşabileceği, hijyenik olmayan
koşulların yaşandığı İdlib’de ki mülteci kamplarında
hayatlarını sürdüren 1200 aileye, temizlik ve hijyen kolisi
ulaştırıldı.

s adakatasi .org.tr

Acil yardımlar
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Yemen’de İnsanlık
Ölmesin
İç savaş, ekonomik sorunlar ve kıtlık
yaşanan Yemen’de acil yardım çalışmaları
kapsamında binlerce aileye destek
sağladık. ‘‘Yemen’de İnsanlık Ölmesin’’
çağrısıyla başlattığımız çalışmalarla bölge
halkına yıl boyunca gıda, sağlık, barınma ve
gelir temini yardımı ulaştırdık.
İç savaşla birlikte, kıtlık ve salgın
hastalıkların yaşandığı, binlerce insanın
hayatını kaybettiği Yemen’de acil yardımlar
kapsamında El Hudeyde, San’a, Taiz,
Marib ve Aden’in merkezleriyle çevre
bölgelerinde gıda, fitre, zekât, hijyen
paketi, et ve içilebilir temiz su dağıtımları
gerçekleştirildi. Mülteci kamplarında
hizmete sunduğumuz mobil klinik ile
düzenli olarak hastalara ilaç desteği ve
tedavi imkânı sunduk.

b ül t e n
2 0 2 1
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24 milyon kişi
yardıma muhtaç

Acil
yardımlar

Yemen’de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam
can kaybı 150 bini aştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok
alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın
olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki
eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün
daha da artıyor. Ülkede nüfusun yüzde 80’ini oluşturan 24
milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda yaşamlarını
sürdürüyor.

Yemen’de 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz yardım
faaliyetleri kapsamında 890 aileye gıda kumanyası, 20 bin
aileye ekmek, 350 hijyen kolisi, 629 tanker içilebilir temiz
su, 250 aileye fitre ve zekât dağıtımı, 600 çocuk paketi, 800
kişiye kıyafet, 210 hisse kurban kesimi ve binlerce kişiye
sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Her
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sağladık. Gelir Temini projeleri kapsamında Marib ve Taiz
bölgelerindeki mülteci kamplarında yaşayan 21 kadına
dikiş makinası, 6 aileye arıcılık ekipmanları ve arı kovanı,
5 kişiye ise insan ve yük taşımacılığında kullanılan TukTuk dağıtımı gerçekleştirildi.

Sağlık
yardımları
Marib ve Taiz bölgelerinde bulunan mülteci kamplarında
yaşayan ve sağlık hizmetinden mahrum durumdaki
Yemenliler için mobil klinik hizmete açarak, her gün
yüzlerce insanın tedavisi ve sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Hastane ve sağlık merkezlerine düzenli olarak
ilaç desteği ekiplerimiz tarafından sağlandı. Yardımların
devamında 50 kişiye tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı.
b ül t e n

İşsizlik ve yoksulluğun ülke geneline yayıldığı Yemen’de
gerçekleştirdiğimiz Gelir Temini projeleri ile bölge
halkına meslek öğretiyor ve düzenli gelir elde etmelerini
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Gelir Temini
Projeleri

Yaşanan iç savaş nedeniyle 5 milyon civarında insanın
mülteci durumuna düştüğü Yemen’de en büyük sorunlardan biriside barınma. Taiz bölgesinde projelendirdiğimiz
Sadakataşı Çadır Kenti ile birlikte 50 mülteciyi bölge
şartlarına uygun yuvalara kavuşturduk. Kampta yaşayan
mülteci ailelere ekiplerimiz tarafından yıl boyunca
düzenli olarak yardım ulaştırıldı.

2 0 2 1

Sadakataşı
Çadır Kenti
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Kalıcı
Eserler
Mescid-i
Aişe Camii
hizmete açıldı
Arakanlı mültecileri için kalıcı
projeler inşa etmeye devam ediyoruz.
Bangladeş’in Bandarban kırsalında
projelendirdiğimiz Mescid-i Aişe
Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.

b ül t e n

Mescid-i Aişe Camii
Bangladeş’in Chittagong bölgesine bağlı Bandarban kırsalında
160 metrekarelik alan üzerine projelendirilen, 200 kişinin birlikte
ibadet edebileceği Mescid-i Aişe Camii’sinin açılışı gerçekleştirildi. Bölge halkının katılım sağladığı açılışta yemek ikramı yapıldı.

2 0 2 1

Yapımı 1 yılda tamamlanan proje ile birlikte bölgede yaşayan
insanlar ibadet edebilecekleri modern bir camiye kavuşmuş oldu.
Ayrıca camide Kur’an-ı Kerim dersleri verilmektedir.

Mali’ye Osmanlı
Kur’an Okulu
s adakatasi .org.tr
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Mali’nin Kolo bölgesine bağlı Sotokouli köyünde projelendirdiğimiz Osmanlı Kur’an Okulu eğitime açıldı.
Mali’de yaşayan Müslümanların en büyük problemlerinden
biriside eğitim sorunu. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla inşa ettiğimiz okulda 120 öğrenci ilkokul
seviyesinde eğitim görmektedir.
210 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projenin yapımı
6 ay sürdü. Dört derslik, idare odası ve parktan oluşan
okulda öğrenciler İslami ve ülke müfredatını içeren eğitim
görmektedir. Okul ile birlikte bölge halkı ülke şartlarına göre
modern bir eğitim alanına kavuşmuş oldu.

Her
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Somali’ye
2 cami
Medrese-i Yusufiye
Okulu Zanzibar’da
eğitime açıldı

Zanzibar’da üçüncü eğitim merkezi
Medrese-i Yusufiye Okulu’nun inşası ile birlikte
bölgede üçüncü eğitim merkezimiz faaliyete geçmiş
oldu. 2017 yılında eğitime açılan 15 Temmuz Şehitler Külliyesi’nde 250 öğrenci eğitim görmektedir.
Geçtiğimiz yıl açılışını gerçekleştirdiğimiz Musab Bin
Umeyr Okulu’nda 180 öğrenci eğitim görmektedir.

Somali’nin Baidoa bölgesinde 120 metrekarelik alan üzerine
projelendirilen, 200 kişinin birlikte ibadet edebileceği Merhum
Muhammed El Badi Camii 1’in açılışı gerçekleştirildi. Camide
bölgede yaşayan 5 bin kişi istifade etmektedir.
Merhum Muhammed El Badi Camii 2
Somali’nin Mogadişu bölgesinde 130 metrekarelik alan üzerine
projelendirilen, 210 kişinin birlikte ibadet edebileceği Merhum
Muhammed El Badi Camii 2’nin açılışı gerçekleştirildi. Camide
bölgede yaşayan 7 bin kişi istifade etmektedir.

s adakatasi .org.tr

672 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projenin yapımı 6 ay sürdü. Beş derslik, idare odası ve
parktan oluşan okulda öğrenciler İslami ve ülke
müfredatını içeren eğitim görmektedir.

Merhum Muhammed El Badi Camii 1

2 0 2 1

Tanzanya’da ilkokul çağında olan çocukların eğitim
görmesi için temelini attığımız Medrese-i Yusufiye
Okulu hizmete açıldı. Okulda 180 öğrenci ilkokul
seviyesinde eğitim görmektedir.

Somali’de temelini attığımız Merhum Muhammed El Badi 1 ve
Merhum Muhammed El Badi 2 camileri ekiplerimiz tarafından
ibadete açıldı. Camilerle birlikte Somali halkı 2 modern ibadethaneye kavuştu.
b ül t e n

Tanzanya’nın Zanzibar bölgesinde projelendirdiğimiz Medrese-i Yusufiye Okulu eğitime
açıldı. Okulda 180 öğrenci eğitim görmektedir.

Somali’de cami açılışlarımız 2021 yılında da sürdü. Merhum Muhammed El Badi 1 ve Merhum Muhammed El Badi
2 camileri ekiplerimiz tarafından yıl içerisinde ibadete
açıldı.
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Türkiye Acil Yardım
Çalışmaları
Yıl içerisinde Kastamonu, Sinop
ve Van’da yaşanan sel felaketi ile
Akdeniz’de yaşanan yangınlar sonrası
kriz bölgelerine ulaşan ekiplerimiz
yardım dağıtımları ve arama kurtarma
faaliyetleri gerçekleştirdi.
2021 yılında yurt içinde gerçekleşen
deprem ve sel gibi doğal afetler sonrası
ekiplerimiz tarafından vatandaşlarımıza
destek ulaştırıldı. Ülke genelinde ihtiyaç
sahibi 6104 aileye ise gıda kumanyası
dağıtımı gerçekleştirdik.
Akdeniz’de yangın
Antalya ve Muğla’da yaşanan orman
yangınları nedeniyle ülke olarak zor
günler geçirdik. Zor durumda olan bölge
halkına acil yardım ekibimiz aracılığıyla
hijyen kolisi, mobilya ve mutfak malzemesi
yardımları ulaştırdık. Ülke genelinde başlatılan fidan kampanyasına 30 bin tohum
desteği sağladık.
b ül t e n
2 0 2 1
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Van’a
sel yardımı

Kastamonu ve
Sinop’ta sel felaketi

Van’da 31 Temmuz’da meydana gelen sel felaketi sonrası
Sadakataşı Arama Kurtarma ekibimiz bölgeye acil yardım
ulaştırdı. Ekibimiz tarafından yapılan yardımlar kapsamında
150 aileye gıda kumanyası ve battaniye, 200 aileye ise
hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketi
sonrası arama kurtarma ve yardım çalışmaları için
ekiplerimiz bölgeye ulaştı. Yapılan yardımlar kapsamında 7750 kişiye sıcak yemek, 700 çizme, 400
hijyen kolisi ve 709 adet elektronik cihaz dağıtımı
gerçekleştirildi.
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Eşya
yardımları

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması sonrasında ekiplerimiz tarafından 14 ilde 1400 çocuğa çanta, kırtasiye
seti ve okuma kitabı hediye edildi.

Ülkemizin birçok noktasında yaşayan ihtiyaç sahibi
ailelere bu yılda ev eşyaları yardımları ulaştırdık. Ekiplerimiz 170 aileye ihtiyaçları doğrultusunda eşya yardımı
gerçekleştirdi.

Burs çalışmaları

Gıda desteği

Yurt içi eğitim yardımları kapsamında ilkokul, lise ve
üniversitelerde eğitim gören toplamda 350 öğrenciye
düzenli olarak burs yardımı yapıldı.

İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırdığımız gıda yardımları bu
yılda düzenli olarak sürdü. 51 ilde ekiplerimiz tarafından
toplamda 6104 aileye gıda kumanyası ulaştırıldı.

b ül t e n

1400 çocuğa
kırtasiye seti
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Şimdi İyilik Zamanı
Afganistan Yardım Bekliyor
Zor günler geçiren Afganistan için
‘‘Şimdi İyilik Zamanı Afganistan
Yardım Bekliyor’’ çağrısıyla yıl
boyunca insani yardım ulaştırıldı.
Afganistan’da yaşanan gelişmeler ve
ekonomik kriz nedeniyle yıl içerisinde
ekiplerimiz tarafından bölgeye gıda, hijyen
ve kış yardımları ulaştırıldı.
Afganistan’da yaşanan olaylardan en
çok siviller etkileniyor. 38 milyon insanın
yaşadığı ülkede nüfusun 3’te 1’i yeteri
kadar gıda bulamıyor. Kuraklık nedeniyle
bölgede gıda temin etmede yaşanan
sorunlar gün geçtikçe artıyor. Bu gelişmeler
sonrası bölge için acil yardım çağrısı
başlatarak kardeş Afganistan halkına
destek sağladık.

b ül t e n
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800 aileye gıda
yardımı

Acil
yardımlar

Afganistan acil yardımları kapsamında başkent Kabil’in
kırsal kesimlerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 800 aileye sıvı
yağ, pirinç, şeker, çay, tuz, bulgur ve konserve gıdalardan
oluşan erzak dağıtımı gerçekleştirildi. Bölgede bulunan
ekiplerimiz tarafından 50 hisse kurbanın kesimi yapılarak
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bölgede yaşanan soğuk kış ayları nedeniyle
ekiplerimiz tarafından 500 aileye battaniye dağıtımı
gerçekleştirildi. Yardımların devamında 200 aileye
hijyen kolisi dağıtımı yapıldı.
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Paylaşmak
Lübnan’ı İyileştirir
Lübnan’da yaşanan
ekonomik kriz nedeniyle
başta Filistinli ve
Suriyeli mülteciler
olmak üzere milyonlarca
insan yardıma muhtaç
durumda yaşamlarını
sürdürüyor. Lübnan
için yıl içerisinde
gerçekleştirdiğimiz
yardım çalışması ile
binlerce kişiye destek
sağladık.

Gıda
yardımı
b ül t e n

Ülkede yıllardır var olan ekonomik kriz en çok mülteci kamplarında yaşayanları etkiledi. Hayat pahalılığın yaşandığı ve
alım gücünün zayıf olduğu kamplarda yaşayan 1187 aileye
gıda kumanyası ve 450 aileye sebze kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.
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Acil
yardımlar

Sağlık hizmetlerinin mülteci kampları ile birlikte ülke
genelinde yetersiz olduğu bölgeye yıl boyunca ilaç desteği
ulaştırdık. Ekiplerimiz sağlık merkezilerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2021 yılı içerisinde 15 bin dolar değerinde ilaç
desteği sağladı. Yardımların devamın Filistinli mültecilerin
yaşadığı Burj-el Barajne kampındakine sağlık merkezine
odyometri cihazı hediye edildi.

Acil yardımlar kapsamında 2 binden fazla kişiye sıcak
yemek, 9 bin aileye içme suyu, 200 aileye hijyen kolisi ve
binlerce aileye düzenli ekmek dağıtımı gerçekleştirerek toplamda 50 binden fazla kişiye yardım ulaştırdık. Acil yardım
çalışmalarının devamında 2 evin tadilatı ile tefrişatı ve 10
evin aydınlatması yapıldı. 5 bin öğrencinin düzenli olarak
eğitim gördüğü projenin işletmesi yapıldı.

s adakatasi .org.tr

Sağlık
yardımları
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YAPACAĞINIZ BAĞIŞLARLA SU KUYULARI
AÇARAK BU HASRETE SON VERELiM.
iYiLiK DOLU BU KUYULAR; INSANLIĞA
HAYAT, GELECEĞE UMUT OLSUN.
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