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Moro Yaşam
Kompleksi

Filipinler’e bağlı Mindanao adasında
projelendirilen yaşam kompleksi bölgenin
en büyük sorunlarından olan eğitim, sağlık,
ibadethane ve sosyal alan ihtiyacını karşılayacak.

Ramazan
Gönülden
Gönüle Temastır’’
Ramazan çalışmaları
kapsamında başta Türkiye
olmak üzere 27 ülkede
yüzbinlerce ihtiyaç sahibine
yardım ulaştırıldı.
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32 ülkede
Kurban Bayramı
Sevinci
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Bu yıl kurban organizasyonunu
Türkiye ile birlikte 32 ülke
ve yüzün üzerinde bölgede
gerçekleştirdik. Kesimini
yaptığımız 18.193 hisse
kurban, 775 binin üzerinde
kardeşimize ulaştırıldı.

İçindekiler
Bu bayramda yapacağınız bağışlarla iyiliği yaşatın.
Kurban hisselerinizi kardeşlik için paylaşın.
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Ramazan
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‘‘Ramazan Gönülden
Gönüle Temastır’’

Ramazan çalışmaları kapsamında başta
Türkiye olmak üzere 27 ülkede yüzbinlerce kişinin sofraları bereketlendirildi.

Katarakt

‘‘Gözler Görsün,
Yüzler Gülsün’’

12-13

‘‘Gözler Görsün, Yüzler Gülsün’’ çağrısıyla
başlattığımız katarakt projesi kapsamında
2020 yılında Sri Lanka ve Mali’de yapmış
olduğumuz ameliyatlarla 1186 kişi göz
sağlığına kavuştu.

Kurban

8-9-10-11

32 ülkede Kurban
Bayramı sevinci

Bu yıl kurban organizasyonunu Türkiye
ile birlikte 32 ülke ve yüzün üzerinde bölgede gerçekleştirdik. Kesimini yaptığımız
18.193 hisse kurban, 775 binin üzerinde
kardeşimize ulaştırıldı.

Su Kuyusu

‘‘İyilik Dolu
Su Kuyusu’’
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2020 yılı içerisinde bağışçılarımızın destekleriyle 732 su kuyusunun açılışını gerçekleştirdik.
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‘‘2020-2021
Kış İyilik Koleksiyonu’’

Kış çalışmaları kapsamında ekiplerimiz
tarafından Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar’da yaşayan on binlerce aileye yardım ulaştırıldı.

Gelir Getirici Faaliyetler

‘‘Gelir Temini
Projeleri’’

20-21

Bangladeş’te bulunan Arakanlı mülteci
kamplarında, Sri Lanka’da ve Yemen’de
gerçekleştirdiğimiz ‘‘Gelir Temini Projeleri’’ ile ihtiyaç sahipleri gelir elde ediyor ve
meslek öğreniyorlar.
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Adak, Akika ve
Şükür Kurbanları

27

Lübnan’da ki Filistinli
Mültecilere Destek

23

Türkiye Acil
Yardım Çalışmaları
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Lübnan’ı
Yalnız Bırakma

İbadethane

Tanzanya’nın Zanzibar bölgesinde, cami
yetersizliği sorununun çözümüne katkı
sağlamak amacıyla projelendirdiğimiz
Sultan Abdülhamid Han Camisi ibadete
açıldı.

Barınma

2550
Briket Ev

26

Sri Lanka’ya
Berlin Sultan Ahmet
Anaokulu

29

İdlib İyilikle
Barınıyor

24

Sultan Abdülhamid Han
Camisi İbadete Açıldı

31

İdlib’de yaşanan kriz sonrası T.C. İçişleri
Bakanlığı öncülüğünde, STK’ların katılımıyla ‘‘Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız’’
çağrısıyla başlayan yardım kampanyası
kapsamında, bölgede 2550 briket evin
inşaatını gerçekleştirdik.
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‘‘Ramazan Gönülden
Gönüle Temastır’’
Ramazan çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede yüzbinlerce ihtiyaç sahibine
yardım ulaştırıldı.
‘‘Ramazan Gönülden Gönüle
Temastır’’ çağrısıyla Ramazan yardımlarımız dünyanın
dört bir tarafında gerçekleştirildi. Yardıma muhtaç ailelere ve pandemiden etkilenenlere kumanya, zekât, fitre,
iftarlık yemek kumanyası,
pide ve bayramlık kıyafet çeki
dağıtımları gerçekleştirildi.

27 ülkede
yapılan
yardımlar
Ramazan
sofralarını
şenlendirdi.
Yüzlerde
eskimeyecek
tebessümlere
vesile oldu.
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Zekât ve Fitre Dağıtımları
Yetimlere, yoksullara ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen ailelere zekât ve fitre dağıtımları gerçekleştirdik. Dağıtımlardan 2 bin aile yararlandı.

21 Bin Ramazan
Kumanyası

15 Bin
Kişiye İftar

Ramazan ayı ile birlikte dünyanın dört bir tarafındaki mazlum coğrafyalarda yardımlarımızı
‘‘Ramazan Gönülden Gönüle Temastır’’ çağrısıyla gerçekleştirdik. Bu yıl Ramazan yardımları kapsamında 21 bin aileye gıda kumanyası
ulaştırarak sofraları bereketlendirdik.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bu yıl iftar sofraları kurulmazken, bunun yerine
15 bin kişinin evine sıcak iftarlık kumanya dağıtımı
gerçekleştirildi.

Arakanlı Mültecilerin
Yüzleri Güldü
Ülkeleri Myanmar’da yaşadıkları soykırımdan kaçarak komşu ülke
Bangladeş’te bulunan mülteci kamplarına sığınan ve derme çatma
bambu evlerde yaşamlarını sürdüren Arakanlı mülteciler bu Ramazan’da unutulmadı. 1050 aileye Ramazan kumanyası, 100 çocuğa
bayramlık, 200 aileye ise fitre ve zekât ulaştırıldı. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle iftar sofraları kurulmadı. Bunun yerine yaklaşık
2 bin kişiye iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Yapılan yardımlarla
bölge halkının Ramazan ayını bir nebze de olsa mutlu geçirmeleri sağlandı.

Yurtiçi Yardımları
Bu yıl Ramazan yardımlarını Türkiye’de 59 ile ulaştırdık. Dağıtımlar
kapsamında 3.500 ihtiyaç sahibi aileye un, makarna, pirinç, konserve
gıdalar, tuz, çay, şeker ve kahvaltılık gıdalardan oluşan Ramazan kumanyası dağıtımı yapıldı.
8.500 aileye marketlerden alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım
kartı dağıtıldı. Ekiplerimiz 400 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.
Yaklaşık 20 bin aileye Ramazan pidesi ulaştırıldı.

Suriye Unutulmadı
Ramazan ayını savaşın gölgesinde geçiren İdlib ve çevre bölgelerde
yaşayan 2 bin aileye Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.
1.500 kişiye iftarlık kumanya dağıtıldı. Yardımların devamında ihtiyaç
sahibi 250 aileye fitre ve zekât dağıtımı gerçekleştirildi.
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Bu Ramazan’da
Neler Yaptık?
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek için tüm gücümüzle
seferber olduk. Başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede yüz binlerce ihtiyaç sahibine
yardım ulaştırdık.

Bayram sevinci
tüm İslam
coğrafyasında
eşit yaşansın
düşüncesiyle
yola çıkıldı
ve muhtaç
durumdaki
binlerce çocuğa
bayramlık
kıyafetler,
ailelere
ise yardım
kumanyaları
dağıtıldı.

Yemen’de Ramazan Sevinci Nerelere Yardım Yapıldı?
Yemen’de 2015 yılında başlayan iç savaş ile birlikte başta sağlık, gıda ve eğitim olmak üzere birçok konuda insani
kriz yaşanıyor. Bu Ramazan’da Yemen’de 1200 aileye gıda
kumanyası, 4.200 kişiye iftarlık yemek kumanyası, 120 çocuğa bayramlık kıyafet ve 250 aileye fitre ile zekât dağıtımı
gerçekleştirildi.

Afrika; Burkina Faso, Çad, Kenya, Mali, Somali, Nijer, Sudan
ve Tanzanya

Kumanya

İftar

Fitre/Zekât

Kişi Sayısı

21.000

15.000

Bayramlık

1.100

Asya; Kırgızistan, Vietnam, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka, Filipinler (Moro), Bangladeş, Myanmar ve Afganistan

Çocukların bayram sevinçlerini dolu dolu yaşamaları için
Türkiye, Filistin, Yemen, Sri Lanka, Lübnan ve Bangladeş’te
yaşayan 1100 yavrumuza ekiplerimiz tarafından bayramlık
kıyafet hediye edildi.
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Balkanlar; Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan ve Makedonya

Orta Doğu; Suriye, Irak, Yemen, Filistin (Gazze, Kudüs) ve
Lübnan

Bayramın Sevinci
Çocuklarla Yaşandı

6

Başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede Ramazan yardımları
gerçekleştirdik.

Genel Başkanımız Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Dünyada yardımseverliği ve cömertliği ile bilinen ve bunu misyon haline dönüştürmüş bir medeniyete sahibiz. Zor günler
geçiren İslam coğrafyası için gerçekleştirdiğimiz Ramazan
yardımları ile bir nebze de olsa yüzleri güldürmenin ve sevinçlere ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli bağışçılarımıza yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür
ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

2.000

133.528
BÜLTEN2020
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Çocuklar
Unutulmadı

‘’İyilikte
Hisseniz 0lsun’’

Kurban Bayramında İslam coğrafyasında ümmet şuuruyla hareket eden ekiplerimiz, gönüllülerimiz ve partner kuruluşlarımız tarafından
faaliyet yapılan 32 ülkede, 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi.

Bu yıl kurban organizasyonunu Türkiye ile
birlikte 32 ülke ve yüzün üzerinde bölgede
gerçekleştirdik. Kesimini yaptığımız 18.193
hisse kurban, 775 binin üzerinde kardeşimize ulaştırıldı.
Kurban çalışmalarını ‘‘İyilikte Hisseniz Olsun’’ çağrısıyla
dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdik, Bağışçılarımızdan vekaletlerini almış olduğumuz 18.193 hisse
kurbanın kesim ve dağıtımını yaparak kardeşlerimizin
bayram mutluluklarına ortak olduk.

Bu bayramda yapacağınız bağışlarla iyiliği yaşatın.
Kurban hisselerinizi kardeşlik için paylaşın.

Ekiplerimiz, hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını Türkiye, Afrika, Ortadoğu,
Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu ve Balkanlar’da gerçekleştirdi.

Bu yılki kurban
çağrımızla
birlikte
vekaletlerini
almış olduğumuz
hisseleri
dünyanın dört
bir tarafına
ulaştırdık.
Kurban
Bayramının
sevinci tüm İslam
coğrafyasına
yayılarak
gönüller
şenlendi.
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Nerelerdeydik?
Kurban faaliyetlerimiz Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarında yer alan
32 ülkede gerçekleştirildi.
Afrika; Mali, Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Benin, Togo,
Sudan ve Tanzanya

Öncelik Savaş ve Kriz
Bölgelerine

Türkiye’de 30 Bin Kişiye
Ulaşıldı

Asya; Filipinler (Moro), Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti ve Hindistan

Kurban organizasyonunda öncelik mülteci kampları,
savaş, doğal afet ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler ve okullara verildi. Bu kapsamda
Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş ve Arakan ön planda tutuldu.

Yurtiçi kurban çalışmalarımız on ilde gerçekleştirilirken, 704 hissenin kesimi yapıldı. Kurban ekiplerimiz
tarafından önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 30 bin
kişiye kurban eti ulaştırarak bayram sevinçlerine ortak
olduk.

Avrupa; Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Bulgaristan ve
Makedonya

Orta Doğu; Suriye, Irak, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan ve Yemen

BÜLTEN2020
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“Kurban Bayramı
Sevinci’’
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Bu Kurban Bayramı’nda
Neler Yaptık?
Bu yıl kurban organizasyonunu Türkiye ile birlikte 32 ülke ve yüzün üzerinde
bölgede gerçekleştirdik. Kesimini yaptığımız 18.193 hisse kurban, 775 binin
üzerinde kardeşimize ulaştırıldı.

Toplam Hisse

18.193

Bayramlık

3.000

Genel Başkanımız Kemal Özdal, yaptığı açıklamada;
“Başta Türkiye olmak üzere 32 ülke ve 100’ün üzerinde
bölgede kurban organizasyonunu gerçekleştirdik. İslami
usüllere uygun kesilen 18.193 hisseyi, 775 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu bayramda önceliği mülteci kampları, savaş, doğal afet,
açlık ve yoksulluk yaşayan bölgelere verdik’’ dedi.
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Özdal açıklamalarının devamında; ‘‘İyilikte Hisseniz Olsun’’ 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’’ ifadelerini kullandı.

Kişi Sayısı

777.875
BÜLTEN2020
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‘‘Gözler Görsün,
Yüzler Gülsün’’
‘‘Gözler Görsün, Yüzler Gülsün’’ çağrısıyla başlattığımız katarakt projesi kapsamında 2020 yılında
Sri Lanka ve Mali’de yapmış olduğumuz ameliyatlarla 1186 kişi göz sağlığına kavuştu.
Mali’nin Sikasso ve Sri Lanka’nın Puttalam bölgelerinde önceden tespit edilen 1186 katarakt hastasının ameliyatları gerçekleştirildi.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz
kalma, 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, ameliyat olamadığı için kör olabiliyor.

Sağlık
ekiplerimizin
denetiminde
Mali ve Sri
Lanka’da
1186 katarakt
hastasının
ameliyatları
yapılarak göz
sağlıklarına
kavuşturuldu.

Mali’de 900
Katarakt Ameliyatı
Sağlık ekibimiz denetiminde Mali’nin Sikasso bölgesinde gerçekleştirilen katarakt projesi kapsamında, hayırseverlerin yardım ve
destekleriyle, görme sıkıntısı yaşayan 900 hastanın gözleri katarakttan kurtarıldı.
Bölgede bulunan yönetim kurulu üyemiz Recep Çelik yaptığı açıklamada; “Dünya genelinde her yıl binlerce insan katarakttan dolayı
görme yetisini kaybediyor. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak
için düzenli katarakt ameliyatları yapıyoruz. Mali’de gerçekleştirdiğimiz 900 katarakt ameliyatı ile kardeşlerimizi göz sağlıklarına
kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı.
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Sri Lanka’da
286 Katarakt Ameliyatı
Sri Lanka’da gerçekleştirilen katarakt projesi
kapsamında, görme problemi yaşayan, günlük
ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan, maddi imkânsızlıklarla boğuşan 286 hastanın gözleri
ameliyat edildi.
Ocak ve şubat aylarında Puttalam bölgesinde gerçekleştirilen
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.
Katarakt çalışmaları kapsamında kurulduğumuz tarihten itibaren Mali, Somali, Etiyopya, Tanzanya, Sri Lanka ve Pakistan’da yapmış olduğumuz ameliyatlarla yaklaşık 4000 kişiyi
göz sağlığına kavuşturduk.

BÜLTEN2020

13

Her İyilik Bir Sadakadır

‘‘İyilik Dolu Su Kuyusu’’
Dünyada yaklaşık 750 milyon insan temiz suya erişemiyor. Altyapı hizmetlerinin yetersizliği, yokluk, kuraklık, kirlilik, hızlı nüfus artışı, küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı, hızlı ve aşırı tüketim gibi nedenler
temiz su kaynaklarının ömrünü kısaltıyor. Temiz
suyun kullanılamamasının neden olduğu katarakt,
kolera, ishal, tifo gibi hastalıklardan dolayı her yıl
yüzbinlerce insan yaşamını yitirmektedir.
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. Su yardımlarımızım başında ihtiyaç bölgelerinde su dağıtımları ve özellikli su kuyusu açmak
geliyor.
Alt yapı sistemlerinin yetersiz olduğu, imkansızlıkların, kuraklığın
hüküm sürdüğü topraklarda ve temiz içme suyu bulmakta zorlanan
Asya ve Afrika ülkelerinde su kuyusu açılışları gerçekleştirerek susuzluk probleminin çözümüne katkı sağlıyoruz.
Bağışçılarımızdan aldığımız destek ile açtığımız su kuyuları, zor
şartlar altında yaşayan ve temiz içme suyu bulamayan İnsanların
en temel ihtiyacını karşılamış oluyor.
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2020 Yılı İçerisinde
Açtığımız Su Kuyuları
Bangladeş

Yararlanan Kişi Saysı

3
9.000

Yararlanan Kişi Saysı

65
200.000

Kenya

Mali

Nepal

SU
KUYUSU

SU
KUYUSU

SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı

9
27.000

Yararlanan Kişi Saysı

10
35.000

Yararlanan Kişi Saysı

88
91.500

Nijer

Sierra Leone

Somali

SU
KUYUSU

SU
KUYUSU

SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı

6
15.000

Yararlanan Kişi Saysı

7
23.000

Yararlanan Kişi Saysı

21
64.000

Sri Lanka

Sudan

Tanzanya

118
102.000
SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı

Togo

18
57.000
SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı
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Çad

369
360.500

SU
KUYUSU

14

Burkina Faso

SU
KUYUSU

5
14.000
SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı

SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı

13
34.000
SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı

Toplam

732
1.032.000
SU
KUYUSU

Yararlanan Kişi Saysı
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Yemen
Acil Yardımları
Sürüyor
İç savaş, ekonomik sorunlar ve kıtlık yaşanan Yemen’de acil yardım çalışmaları kapsamında binlerce aileye destek ulaştırıldı.

Acil Yardımlar
Yemen’de 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz yardım faaliyetleri kapsamında 1500 aileye gıda kumanyası, 50 bin aileye
ekmek, 1090 hijyen kolisi, 71 tanker içilebilir temiz su, 250 aileye fitre ve zekât dağıtımı, 800 kişiye kıyafet, 370 hisse kurban
kesimi ve binlerce kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.
Gelir temini projeler kapsamında ise 5 aileye insan ve yük taşımacılığında kullanılan Tuk-Tuk dağıtımı gerçekleştirildi.

İç savaşla birlikte, kıtlık ve salgın hastalıkların yaşandığı, binlerce
insanın hayatını kaybettiği Yemen’de acil yardımlar kapsamında
El Hudeyde, San’a, Sei-yun, Taiz, Marib, Al-Ghaydah ve Aden’in
merkezleriyle çevre bölgelerinde gıda, fitre, zekât, hijyen paketi,
et ve içilebilir temiz su dağıtımları gerçekleştirildi.
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Adak, Akika ve Şükür Kurbanları
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.
Adak, akika ve şükür kurbanlarının alımlarını yaptığımız bölgelerde kardeşlerimize ekonomik anlamda destek sağlıyoruz. İhtiyaç sahiplerine
kurban etlerini ulaştırarak onlara yalnız olmadıkları duygusunu veriyoruz.
2020 yılı içerisinde kesmiş olduğumuz 4698 hisse kurbanı geri kalmış coğrafyalarda yaşayan on binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırdık.

Yıl içerisinde Gerçekleştirdiğimiz Adak, Akika-Şükür Kurban Kesim ve Dağıtımları

Ocak
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23 Milyon Kişi
Yardıma Muhtaç
Yemen’de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam
can kaybı 70 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. 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 75’ini oluşturan 23 milyon
kişi insani yardıma ve korumaya muhtaç durumda yaşamlarını
sürdürüyor.
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Şubat
Tanzanya
Yemen

Haziran

166 Yetime El Uzatıldı
Ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle binlerce çocuk yetim kaldı. Bu
sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sana’a, Aden, Marib
ve İbb bölgelerinde yaşayan 166 yetimin tüm ihtiyaçları düzenli
olarak karşılandı. Ayrıca ulaştırdığımız acil yardımlardan binlerce
yetim dolaylı olarak yararlandı.

387

Çad
Türkiye
Moğolistan

Kasım

431

Türkiye
Çad

277

Burkina Faso
Suriye

Temmuz

574

Burkina Faso
Türkiye

Aralık

405

Kenya
Moğolistan

Mart

332

Nisan
Türkiye
Çad

290

Ağustos

291

Mali
Moğolistan

Mali
Çad
Türkiye

Eylül

608

Mayıs

372

Nijer
Türkiye

Ekim
Sudan
Tanzanya

464

Nepal
Suriye

Toplam

4698

HİSSE
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‘‘2020-2021 Kış İyilik
Koleksiyonu’’
Kış mevsiminin ülkemizle beraber
Orta Doğu, Kafkasya ve Balkanlar’ı
da etkisi altına almasıyla yardıma
muhtaç coğrafyalarda kış yardım
çalışmalarımızı gerçekleştirdik.
Kış aylarıyla birlikte; mülteciler, evsizler, kimsesizler ve muhtaçlar zor günler geçirdi. Yüz
binlerce kişinin sığındığı mülteci kampları, bu
zorluğu en şiddetli şekilde yaşayan yerlerin
başında geliyor.
Ülkemizde ve yardıma muhtaç İslam coğrafyalarında 2020 kış yardımı çalışmalarımızı
gerçekleştirdik. Çetin kış koşullarının yaşandığı yerlerde battaniye, atkı-bere, eldiven, mont,
bot, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda yardımlarını kardeşlerimize ulaştırdık.

Türkiye Kış Yardımları

Bot

3200

6 Ülke ve Onlarca Bölgeye
Kış Yardımı
Kış yardımları kapsamında Türkiye başta olmak üzere, Lübnan,
Suriye, Macaristan, Kırgızistan ve Filistin’de kışlık kıyafet, bot, battaniye, soba ve yakacak malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Öncelikli olarak milyonlarca insanın sığındığı ve yaşam şartlarının
oldukça çetin olduğu mülteci kamplarına kış yardımları ulaştırıldı.
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3200

Kumanya

2400

Kömür

50 TON

Atkı, Bere
ve Eldiven

1900

Yurtdışı Kış Yardımları

Soba

Battaniye

Yatak&Yastık

310

3240

Mont

Bot

Atkı, Bere
ve Eldiven

Kışlık Kıyafet

1197
669

18

Mont

18.669
10.901

2134

Yakıt

LT.

Odun

51 TON

300.000
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‘‘Gelir Temini Projeleri’’
Bangladeş’te bulunan Arakanlı mülteci kamplarında, Sri Lanka’da ve Yemen’de gerçekleştirdiğimiz ‘‘Gelir Temini Projeleri’’ ile ihtiyaç
sahipleri gelir elde ediyor ve meslek öğreniyorlar.
Mülteci kamplarında yaşamlarını sürdüren Arakanlılara, Sri Lanka’da azınlık olarak yaşayan Müslümanlara ve kıtlık yaşanan Yemen’e düzenli olarak
ulaştırdığımız insani yardımla birlikte, iş olanağı ve
ekonomik getiri sağlayan ‘‘Gelir Temini Projesiyle’’
destek olmaya devam ediyoruz.

20
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Bangladeş’te bulunan mülteci kamplarında yaşayan ailelerin geçimlerini sağlamaları ve ev ekonomisine katkıda bulunmaları için insan taşıma aracı
olan rikşa, yük taşıma aracı olan van ve kadınların
ev ekonomilerine katkıda bulunmaları için dikiş
makinaları dağıtımları yıl boyunca yapıldı.
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Dikiş Makinası

Rikşa ve Van

Hanımların el becerileriyle tekstil ürünleri üretip bunları
satarak aile ekonomisine katkıda bulunmalarını amaçlayan Gelir Temini Projesi kapsamında 87 dikiş makinası
dağıtımı gerçekleştirildi.

Ülkenin coğrafi şartlarına uygun olarak tasarlanan ve
insan taşımacılığında kullanılan rikşa ve yük taşımacılığında kullanılan van tarzı 62 araç Arakanlı ailelere teslim edildi. Bölgede zorlu şartlar altında yaşayan Arakanlı
mülteci aileler bu projeler ile geçimlerini sağlamaktadır.

Balıkçı Teknesi

Yemen’de Tuk-Tuk
Dağıtımı

Ada ülkesi olan Sri Lanka’da balıkçılık insanların geçimlerini sağlamalarında önemli bir yer teşkil ediyor. Yoksul
bölge halkının gelir elde etmesi için 10 aileye balıkçı
teknesi ve gerekli ekipmanlar ulaştırıldı.

Yemen’de başlayan iç savaş sonrası bozulan ekonomi
ve yaşanan kıtlık nedeniyle milyonlarca insan yardıma
muhtaç şekilde yaşamlarını sürdürüyor. İhtiyaç sahibi
5 aileye maddi getiri sağlayabilmesi için yük ve insan
taşımacılığında kullanılan 3 tekerli, motorlu Tuk-Tuk dağıtımları gerçekleştirildi.

Sri Lanka’da balıkçı teknesi ve Yemen’de ulaşımda
kullanılan Tuk-Tuk araçları yoksul ailelere teslim
edildi.

BÜLTEN2020
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Ana Baba Olamayız Ama
Yetime Kardeş Oluruz

Türkiye Acil Yardım
Çalışmaları

Savaş, yoksulluk ve doğal afetler gibi sebeplerle ailesini kaybeden yüz binlerce çocuk korumasız ve savunmasız bir durumda hayatlarını sürdürüyor. Bu durumun çözümüne katkı sağlamak amacıyla ‘‘Ana Baba Olamayız
Ama Yetime Kardeş Oluruz” çağrısıyla dünyanın dört bir tarafında yüzlerce yetimi geleceğe hazırlıyoruz.

Yıl içerisinde İzmir ve Elazığ’da yaşanan deprem ile Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası kriz bölgelerine ulaşan ekiplerimiz yardım dağıtımları ve arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi.
2020 yılında yurtiçinde gerçekleşen deprem ve sel gibi doğal afetler sonrası ekiplerimiz tarafından arama kurtarma ile acil yardım çalışmaları gerçekleştirilerek vatandaşlarımıza destek ulaştırdık.

Yetimleri Yarınlara Hazırlıyoruz
Mülteci kamplarında, savaşların yaşandığı coğrafyalarda, afet bölgelerinde ve güvensiz yerlerde hayata tutunmaya çalışan küçük kardeşlerimize el uzatıyoruz. Yapılan yardımlarda yetim kardeşlerimizin öncelikli olarak sağlık, gıda ve eğitim ihtiyaçları karşılanıyor. Ailelerinden
hayatta kalan varsa onların yanına yoksa temin ettiğimiz güvenilir bölgelere nakillerini sağlayarak yetimleri güvence altına alıyoruz.
Savaş, doğal afet ve kriz bölgelerinde her türlü istismara karşı, kalıcı konutlar yaparak yetimleri güvence altına alıyoruz. Yakınları bulunana
dek tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca yetimlerin konaklayacağı ve eğitim görebilecekleri yetimhaneleri inşa ediyoruz.
Hayırseverlerin destekleri ile inşa edilen yetimhane ve eğitim komplekslerinde okuttuğumuz yetimlerimize, mesleki yeterlilik kazandırarak, iş
sahibi yapıyor ve kendi kendine yetebilecek bir birey haline gelmesi sağlıyoruz.
Düzenli olarak bakımlarını üstlenilen yetimleriz dışında, yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz Ramazan, Kurban, gıda dağıtımları, katarakt, zekât,
hijyen ve acil yardımlarla birlikte yüzbinlerce yetime dolaylı yoldan yardım ulaştırıldı.

Yetimlerimiz;
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Bangladeş

Burkina Faso

Filistin

Lübnan

Mali

78

87

147

51

26

Somali

Sri Lanka

Suriye

Türkiye

Yemen

151

104

55

51

190
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İzmir’de 6,6
Şiddetinde Deprem
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından bölgeye acil yardım ekipleri ve
mobil büfe ulaştırıldı. Ekiplerimiz tarafından depremzedelere
sıcak yemek, içecek ve battaniye dağıtımları gerçekleştirildi.

Giresun’da Sel Felaketi
Giresun’un Dereli ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası
arama kurtarma ve yardım çalışmaları için ekiplerimiz bölgeye
ulaştı. Yapılan yardımlar kapsamında 680 adet el feneri ve düzenli sıcak yemek dağıtımları gerçekleştirildi.

Elazığ’da 6,8
Büyüklüğünde
Deprem
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan ve civar bölgelerde de
hissedilen 6,8 şiddetinde ki deprem sonrası bölgeye acil yardım ekiplerimiz ve mobil büfe ulaştırıldı. Depremden etkilenen
ve çadırlarda yaşamlarını sürdüren ailelere acil yardım ekiplerimiz tarafından, 1100 battaniye, 90 soba ve çocuklar için bebek
bezi, süt ve bebek bisküvisi dağıtımları gerçekleştirildi. Ayrıca
gönüllü doktorlarımız depremzedelerin sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

BÜLTEN2020 23

Her İyilik Bir Sadakadır

Sultan Abdülhamid Han
Camisi İbadete Açıldı
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Moro Yaşam Kompleksi

Tanzanya’nın Zanzibar bölgesinde,
cami yetersizliği sorununun çözümüne
katkı sağlamak amacıyla projelendirdiğimiz Sultan Abdülhamid Han Camisi
ibadete açıldı.
Hayırseverlerin desteği ve derneğimizin öncülüğünde Tanzanya’da inşa ettiğimiz cami ile birlikte, ibadethane bulma konusunda sıkıntı yaşayan
kardeşlerimizin sorunu Sultan Abdülhamid Han
Camisi ile birlikte bir nebze olsun giderildi.
500 kişi istifade edecek
Yapımı 4 ay süren cami 156 metrekare alan üzerine inşa edildi. İçerisinde şadırvanın da yer aldığı
camide 180 kişi birlikte ibadet edebiliyor. Camiden bölgede yaşayan 500 kişi istifade edebilecek.

Endülüs Camisine Destek
İspanya’nın Endülüs bölgesindeki Granada şehrinde
bulunan La Vega Camisi bölgede yaşayan Müslümanlar
tarafından taksitle satın alındı. İmkansızlıklar nedeniyle taksitleri ödeyemeyen cami derneğine 92 bin Euro
destek sağlandı.
Toplam bedeli 300 bin euro olan yapının, cami derneği tarafından 150
bin euro ödemesi yapıldı. Geriye kalan borcun 65 bin euroluk kısmı dünyanın dört bir tarafından hayırseverler tarafından karşılandı. 92 bin euro
ise derneğimiz tarafından cami derneğine teslim edildi.

24

Camide sosyal faaliyetler de düzenleniyor
Haftanın belirli günlerinde çocuklara ve gençlere yönelik kaligrafi, tezhip, geometrik desenler ve seramik atölyeleri kurulmaktadır. Camide
ayrıca okçuluk ve tarım eğitimleri verilmektedir. Cami, faaliyette olduğu
yıllar içerisinde yetişkinlere yönelik de siyer, tasavvuf, ahlak, tefsir, psikoterapi gibi dersler düzenlemiştir.
La Vega Camisinin 60 kişilik kapasitesi bulunurken, ibadethaneden sadece bölgede yaşayan 250 Müslüman istifade etmiyor. Çevre bölgelerden gelen Müslümanlarla bu sayı çok daha yukarılara çıkıyor.

Filipinler’in Moro özerk bölgesinde projelendirilen, içerisinde 200 öğrencinin ilköğretim düzeyinde eğitimin
göreceği okul, sağlık ocağı, cami ve sosyal alanların bulunduğu Moro Yaşam Kompleksi’nin projelendirilmesi
yapıldı.

Moro’da bulunan kompleksin açılışıyla birlikte bölgede yaşayan Müslümanların en büyük sorunları olan eğitim, ibadethane, sağlık ve sosyal
alanlar konusunda önemli bir eser hizmete geçmiş olacak.

Moro Eğitim Kompleksi’nin inşa edildiği Kuzey Cotabato’ya bağlı Kidapawan bölgesi adanın orta bölümlerinde yer almaktadır.

Bölgedeki bir şirketin 2010 yılında, daha önce konut olarak kullanılan
binayı kiralamayı düşünmesi ve şu anki cami imamı Zekeriya Bey’in
yapının bir cami olduğunu fark etmesi sonrasında satın alma şartı ile
kiralandı. 2011 yılında kullanıma açılan binanın camiye dönüştürülmesi
için iç dizaynında değişiklikler yapılmış ve namaz, Kur’an eğitimi ve diğer faaliyetler için alanlar oluşturuldu.

8 bin metrekarelik alan üzerine projelendirilen kompleks kızlar ve erkekler için ayrı ayrı okul ile yatakhane, idare binası, yemekhane, cami, sağlık ocağı ve sosyal alanlardan oluşacak. Kompleksten bölgede yaşayan
binlerce insan faydalanacak.

Caminin bulunduğu Atarfe bölgesinde yaşayan 250 Müslümanla birlikte çevre bölgelerde yaşayanlarda camiden istifade ediyor. Cami sadece
ibadet merkezi olarak rol almamakla birlikte bölge Müslümanlarının
eğitimi ve kültürel faaliyetlerinde de kullanılmaktadır. Ramazan ayının
toplu sofraların kurulduğu, Kurban Bayramının coşkusunun beraber yaşanması, akika kurbanlarının kesilmesi, düğünlerin yapılması gibi İslamiyette caminin hayati merkez oluşunu görünür kılan her türlü faaliyet
cami bünyesinde yapılmaktadır.

Yoksul durumda olan ailelerin çocukları ile yetimlerin eğitim göreceği
okulun projesi tamamlandı. Okulda yatılı olarak okuyacak olan 200 öğrenci dini ve ülke müfredatını içeren eğitim görecek. Komplekste öğrenciler için spor sahaları da bulunuyor.
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dapawan bölgesinin bir diğer önemli sorunu ise yetersiz sağlık hizmetleridir. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla yaşam merkezi
içerisinde 20 yatak kapasiteli sağlık ocağının inşası gerçekleştirilecek.

200 kişilik eğitim merkezi

Moro’ya cami ve sağlık ocağı
Bölgede yaşanan ibadethane eksikliğini giderebilmek için 300 kişinin
birlikte ibadet edebileceği caminin projelendirilmesi yapıldı.
Ki-
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Sri Lanka’ya Berlin
Sultan Ahmet Anaokulu
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Lübnan’daki Filistinli
Mültecilere Destek
Lübnan’daki kamplarda yaşayan Filistinli mülteciler için iyileştirme ve kalkındırma projelerini
hayata geçiriyoruz.

Berlin Sultan Ahmet Derneği ile birlikte Sri Lanka’nın Puttalam bölgesine bağlı Palavi köyünde projelendirdiğimiz anaokulunun yapımı tamamlanarak
eğime açıldı.

Lübnan’daki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi için Sadakataşı Derneği olarak, 22 STK ile birlikte Filistin Kampları Kalkınma ve İyileştirme Kampanyası’nı başlattık.
Kampanya kapsamında ilk olarak aydınlatma ve uzaktan eğitim
projeleri hayata geçirdik.

Sri Lanka’nın Puttalam bölgesinde temeli atılan Berlin Sultan Ahmet Anaokulunun yapımı tamamlanarak eğitim faaliyetlerine başladı.
Bölgede azınlık olarak yaşayan Müslümanların en büyük problemlerinden olan eğitim sorununun giderilmesi için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu doğrultuda inşa ettiğimiz okulda 50 öğrenci anaokulu seviyesinde eğitim görmektedir.

Aydınlatma Projesi

120 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projenin yapımı 9 ay sürdü. İki sınıf, idare odası ve parktan oluşan anaokulunda öğrenciler
İslami ve ülke müfredatını içeren eğitim görmektedir.

Tanzanya’ya
Musab Bin Umeyr Okulu

Filistinli mültecilerin yaşamış olduğu Burj-el Barajne mülteci
kampına günde sadece 5-6 saat elektrik verilmektedir. Birçok
evde ise yetersiz altyapı nedeniyle elektrik kullanılamamaktadır. Aydınlatma projesinin ilk etabında 5 evin tesisatları yenilenerek elektrik probleminin çözümü sağlandı.

Lübnan’da yaşamlarını sürdüren Filistinli mültecilerin en
büyük problemlerinden birisi de eğitimde yaşanan aksaklıklar. Yaşanan pandemi sürecinin de etkisiyle kamplarda
uzaktan eğitime geçildi. Burj-el Barajne mülteci kampında
bulunan eğitim merkezine 40 dizüstü bilgisayar ile teçhizatları, masa, sandalye ve jeneratör alınarak uzaktan eğitime başlandı. Dönüşmeli olarak eğitimin sürdürüldüğü
projeden 3 bin civarında üniversite ve ortaöğretim öğrencisi istifade etmektedir.

Dört derslik, idare odası ve parktan oluşan okulda öğrenciler İslami ve
ülke müfredatını içeren eğitim görmektedir.
Zanzibar’da ikinci eğitim merkezi
Musab Bin Umeyr Okulunun inşası ile birlikte bölgede ikinci eğitim merkezimiz faaliyete geçmiş oldu. 2017 yılında eğitime açılan 15 Temmuz
Şehitler Külliyesi’nde 250 öğrenci eğitim görmektedir. Külliyede ayrıca,
kütüphane, bilgisayar odası, derslikler ve 350 kişi kapasiteli Hacı Osman Var camisi bulunmaktadır.

Tanzanya’nın Zanzibar bölgesine bağlı Kiyunga köyünde projelendirdiğimiz Musab Bin Umeyr okulu eğitime
açıldı.
Zanzibar’da yaşayan Müslümanların en büyük problemlerinden biriside
eğitim sorunu. Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla inşa ettiğimiz okulda 180 öğrenci ilkokul seviyesinde eğitim görmektedir.
360 metrekarelik alan üzerine inşa edilen projenin yapımı 6 ay sürdü.
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Uzaktan Eğitim
Projesi

Hakan Çakıl;
‘‘Bu Projeleri Çok
Önemsiyorum’’
Yardım faaliyetlerine katılan Lübnan Büyükelçisi Sayın Hakan
Çakıl Beyefendinin yapmış olduğu açıklamada; Sadakataşı
Derneği tarafından gerçekleştirilen bu projeleri çok önemsiyorum. Bazı altyapı eksiklikleri nedeniyle herkesin evinden
uzaktan eğitime erişim imkânı olmayabilir. Dolayısıyla bir merkezden uzaktan eğitim hem çok daha verimli hem de çok kolay
yapılmaktadır. Sadakataşı Derneği’ne ve Lübnanlı partnerlerine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.
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Lübnan’ı
Yalnız Bırakma
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük çaplı patlamanın ardından ekiplerimiz tarafından ülkeye yıl boyunca düzenli gıda, hijyen ürünleri,
kıyafet ve acil yardımlar ulaştırıldı.
Ekonomik kriz, pandemi, siyasal istikrarsızlıklar ve Beyrut limanında yaşanan patlama sonrasında Lübnan’a ekiplerimiz tarafından
yıl boyunca düzenli olarak insani yardım ulaştırıldı.
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Gıda Yardımı

Acil Yardımlar

Beyrut limanında yaşanan patlama, pandemi ve ülkede
yıllardır var olan ekonomik kriz en çok mülteci kamplarında yaşayanları etkiledi. Hayat pahalılığı ve alım gücünün zayıf olduğu kamplarda yaşayan 2 bin aileye gıda
kumanyası ve 450 aileye sebze kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Acil yardımlar kapsamında 10 binden fazla kişiye sıcak yemek, 9 bin aileye içme
suyu, 1.200 aileye hijyen kolisi ve binlerce aileye düzenli ekmek dağıtımı gerçekleştirerek toplamda 50 binden fazla kişiye yardım ulaştırdık. Ayrıca 100 hisse kurbanın kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine pay edildi.

Bin Çuval Un

Lübnanlı 250 çocuğa kıyafet ve oyuncak hediye edildi. Ayrıca 500 aileye gıda ve
hijyen ürünlerinden oluşan çocuk kolisi dağıtımı yapıldı.

Beyrut Limanı’nda yer alan Osmanlı Döneminden kalma 250 yıllık tahıl ambarının patlama sonrası kullanılamaz hale gelmesiyle birlikte, ülkede yaşanan ekmek
krizinin çözümü için bölgeye bin çuval un gönderildi.

Genel Başkanımız Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Lübnan’da resmi olarak çalışma imkânı olmayan ve büyük bir kısmı dışarıdan gelen yardımlarla geçinen
mülteciler ile ekonomik kriz nedeniyle ülke genelinde milyonlarca insan çok zor
şartlarda yaşamlarını sürdürüyor. Salgına karşı yetersiz imkanlar ve işsizlik sebebiyle kamplarda yaşayan insanlar için acil yardım ihtiyacı giderek artıyor. Dernek
olarak bu durumun bilinciyle tüm ülkede gerçekleştirdiğimiz yardımlarda mülteci
kardeşlerimize de destek olmayı sürdüreceğiz’’ İfadelerini kullandı.

BÜLTEN2020

Çocuklar Unutulmadı
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İdlib İyilikle Barınıyor
Yaşanan saldırılar sonrası sınırımıza yakın bölgelere göç eden İdlibli mültecilere yıl boyunca düzenli acil yardım ulaştırıldı. Mültecilerin en büyük sorunu olan barınma krizinin çözümü için kalıcı
konutlar inşa edildi.
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.

Suriye’de yaşanan
saldırılar sonrasında
sınırımıza yakın
kamplara yerleşen
İdlibli mültecilere
yıl boyunca insani
yardımlar yapıldı.
Kış aylarında
bölgedeki çocukların
üşümemesi için
gerekli kışlık
yardımlar ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı.

Kışlık Kıyafet
Yardımı
Bölgede gerçekleştirmiş olduğumuz acil yardımlar kapsamında 11
bin çift bot, bin çocuğa mont, 20
bin battaniye ve 500 bin adet muhtelif kıyafet dağıtımı gerçekleştirildi.
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2550 Briket Ev

Gıda Yardımı

İdlib’de yaşanan kriz sonrası İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, STK’ların katılımıyla ‘‘Bir
Aradayız İdlib’in Yanındayız’’ çağrısıyla başlayan yardım kampanyası kapsamında bölgede briket ev inşaatlarını yıl boyunca gerçekleştirdik.

Mültecilerin gıda sorunun
çözümü için, içerisinde; tuz,
makarna, pirinç, yağ, salça,
konserve et ürünleri, süt, bebek
maması, bulgur ve yağdan oluşan 2 bin adet gıda kumanyasının dağıtımı gerçekleştirildi.
Ayrıca mültecilerin ekmek ihtiyaçlarını karşılamak için 170
ton un dağıtıldı.

Yaşanan saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınan İdlibli mültecilerin yaşamış olduğu barınma sorununun çözümü için, 13 farklı bölgede toplamda
2550 briket evin inşaatı tamamlanarak ailelere teslim
edildi. Briket evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Ayrıca toplu konutların ihtiyaçları doğrultusunda camiler,
okullar ve oyun parkları inşa edildi.

Bölgedeki
gıda ihtiyacını
karşılayabilmek için
seferber olundu.
Derneğimize gelen
bağışlar, gıda
kumanyaları ve un
çuvalları şeklinde
ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıldı.

Çocuk Kolisi
Dağıtımı

Hijyen Malzemeleri
Desteği

100 Ton Yakıt
ve 1200 Soba

Salgın hastalıkların oluşabileceği, hijyenik olmayan koşulların
yaşandığı kamplardaki 1500 aileye, temizlik ve hijyen kolisi
ulaştırıldı.

Bölgede yaşanan çetin kış koşulları nedeniyle en önemli ihtiyaç malzemelerinden olan soba ve yakacak sorunun çözümü
için 1.200 aileye soba ve 125 ton yakacak dağıtımı gerçekleştirildi.

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.
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İdlib’de yaşanan çatışmalardan dolayı,
sınırımıza yakın bölgelere göç eden mülteciler için
desteklerinizle kalıcı konutlar inşaa ediyoruz.

ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI / MERKEZ ŞUBESİ
SADAKA TAŞI DERNEĞİ / HESAP NO: 1672029-57
IBAN: TR78 0020 3000 0167 2029 0000 57
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