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sadece açları doyurmak ya da muhtaçların 
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-
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-
ğu çok sayıda yaşanmış örnekle doludur. 

-
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-
-

sunuyoruz.
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bağış havuzumuza 5 TL bağışta

D

SEN ONLARI 

SİMALARINDAN
TANIRSIN

[BAKARA-273]
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Burkina Faso, Gazze, Moğolistan ve Suriye’deki 
Yetimlerimiz Bayrama Yeni Bayramlıkları ile Girdiler
Ramazan Bayramı’nda da İyilikder olarak, dünyanın dört bir yanında yetim giydirme organizasyonları 
düzenledik. Afrika’da Burkina Faso’da, Ortadoğu coğrafyası başta olmak üzere Filistin’den Moğolistan’a 
kadar binlerce yetimi bayramlıklarına kavuşturduk. Yüzlerindeki sevince ortak olduk. Binlerce kilometre 
öteden uzanan kardeşlik ve yardım eli kırık ve yaralı gönüllere rahmet oldu.

Suriye’de savaş, yıkım, vahşete tanık olan çocuklar için yetimhanelerde ve kamplarda binlerce yetime iftar 
programları düzenlendi. 

Ziyaretler ve yardım faaliyetleri, Müslüman coğrafyaların yalnız olmadığını, aradaki uzun mesafelerin 
kardeşlik bağını hiç zayıflatmadığını aksine daha da güçlendirdiğini gösterdi.
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDE  
YETİM SEFERBERLİĞİ

HATAY/ REYHANLI

-

-
-

-
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GAZİANTEP 

Gaziantep yetimlere yönelik faaliyetlerde bu sene içinde de binlerce yetime ulaştı. Geçen sene kasım 
ayında kurulan yardım mağazası bu sene de hummalı bir çalışmalara tanık oldu. Yetişkin bayan, 
yetişkin erkek, kız çocuk, erkek çocuk giyim ve ayakkabı ürünleri ile dolu mağazamızdan yardıma 
muhtaç kardeşlerimiz istedikleri ürünleri alabiliyorlar.
Yetim ve ihtiyaç sahibi kişiler gönüllülerimiz tarafından karşılanıyor ve istedikleri kıyafetleri seçmenin 
özgürlüğünü de yaşıyorlar. Gönüllülerimiz çok sayıda yetim aileye rutin ziyaretler düzenleyerek 
dertlerini dinliyor ihtiyaçlarını yakından izliyor, onlara moral ve manevi destek de veriyor. İyilikder 
Gaziantep Temsilciliği, yetim ailelere verdiği maddi destek yanında yetim çocuklar için evde değerler 
eğitimi, akademik destek yaz okulları, piknik ve seminerler düzenliyor.     
Bir diğer organizasyonda da İyilikder Gaziantep temsilciliğimiz, bedensel engeli bulunan 
15 vatandaşımıza tekerlekli sandalye yardımında bulundu. 4 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen yardım 
organizasyonunda İyilikder gönüllüleri muhtaç durumdaki engelli kardeşlerimizi evlerinde ziyaret 
ederek emanetleri sahiplerine ulaştırdı. Aralarında Suriyeli yetimlerin de bulunduğu ihtiyaç sahiplerinin
tekerlekli sandalyelerine kavuşma anı duygusal anlara sahne oldu. 
Bir diğer organizasyonda ise İyilikder Gaziantep Şubesi, ULİSYAR işbirliği ile ihtiyaç sahibi 5 bin 500 
aileye gıda yardımı yaptı.
İyilikder Gaziantep Şubesi yaklaşan Ramazan ayı öncesi IIROSA ve ULİSYAR işbirliği ile 5 bin 500 Suri-
yeli ve Türk aileye gıda yardımında bulunuldu.
Ailelere içinde 5 kg pirinç, mercimek, bulgur, şeker, salça, yağdan oluşan paketler dağıtıldı. Her yıl 
ortalama 15 bin çocuğa İyilikder Gaziantep Şubesi tarafından bayramlık kıyafet dağıtılıyor.
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ANKARA

VAN

OSMANİYE

İyilikder Ankara Temsilciliğimiz ile Şehir ve Medeniyet Derneği Ramazan ayının son günlerinde yetim-
leri ve engelli çocuklarımızı sevindirdi. Bayramda boyunları bükük kalmasın diye miniklerimizi alarak 
bir giyim mağazasına götüren ekibimiz, çocuklarımıza bayramlıklarını gönüllerince seçme imkânı 
tanıdı. Yaklaşık 50 çocuğun giydirildiği alışveriş bir hayli zevkli geçti.

Osmaniye İyilikder yardım faaliyetlerine 
aksatmadan devam ediyor. 20 yetim aileye 
gıda yardımında bulunan ekiplerimiz evleri 
tek tek dolaşarak gıda yardımlarını ailelerimi-
ze ulaştırdı.

Düzenlediği yetim giydirme programlarının yanı sıra gıda yardımları ve iftar programlarıyla da yüzleri 
güldüren Van Temsilciliğimiz kış ayları boyunca da yardıma muhtaç ailelere kömür ve kışlık kıyafet 
yardımında bulundu.
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AĞRI

ÇORUM MALATYA

BURSA/YILDIRIM

BİTLİS/TATVAN

 

-
-

-
-

çok duygulandırdı.

Anadolu Platformuna bağlı faaliyetlerini 
sürdüren İyilikder Tatvan temsilciliği 35 
yetim ve yoksul öğrenciye giyim yardımı 
yaptı.

bayramlıklar alarak bayramı dolu dolu geçir -
melerini sağladı. 
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KARDEŞ
AİLE
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-

nır. Mazlum ve muhtaç durumda 

-

-

-

-

-

yansımasıdır.

-

çocukların açlıktan ana kucağında can 

“Biz de varız!”

-

-

-

-

katılmak , katkı vermek.

Halka halka uzayan 
gönül köprüsü

İ
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AYDIN

YOZGAT

ADIYAMAN

ANTALYA

İyilikder’in Aydın Temsilciliği, Aydın merkezde bulunan muhtaç vatandaşlarımız başta olmak üzere 
Suriyeli ihtiyaç sahibi 36 aileye gıda yardımında bulundu. Aydın’da Kemer, Osman Yozgatlı ve Telsiz 
Tepe semtleri başta olmak üzere faklı yerlerde ikamet etmekte olan ihtiyaç sahibi ailelere 5 Ton kömür 
dağıtımını gerçekleştirdi.

Soğukların başlaması ile İyilikder Adıyaman 
Temsilciliği tarafından Adıyaman’da ihtiyaç sahibi 
aileler için kömür, odun ve soba yardımı yapıldı.

Alanya Temsilciliğimiz, Suriyeli mülteci kardeşle -
rimize 200 çift ayakkabı, çok miktarda çocuk 
maması ile 3 BİN TL nakit yardımında bulundu.

Dünya Yetimler Günü çerçevesinde 15 yetim aileye 
erzak yardımı yapıldı. Gönüllülerimiz yardımları 
ihtiyaç sahibi yetim ailelere kapı kapı dolaşarak 
teslim etti.
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İZMİR BATMAN  

OSMANİYE VAN

KIRIKKALE

Kurban bayramında temsilciliğimiz tarafından 
tespiti yapılan ihtiyaç sahibi 100 aileye bayram 
öncesi hediye çekleri dağıtıldı. Vekâlet verilen 5 
adet küçükbaş kurban eşit parçalara bölünerek 
muhtaç ailelere dağıtıldı.

Temsilciliğimiz, muhtaç durumdaki 70’i 
Suriyeli toplamda 100 aileye gıda kolisi 
dağıtımı yaptı. Dağıtımda görev alan 
ekibimiz emanetleri sahiplerine büyük bir 
özenle ulaştırdı.

İzmir’in Torbalı İlçesinde, zor şartlarda 
hayatlarını idame ettirmeye çalışan Suriyeli 
kardeş ailemizi, yaşadıkları çadırlarında ziyaret 
ettik. Kardeşlerimize ev eşyası,  gıda ve giyim 
yardımlarında bulunduk.

İyilikder Osmaniye/Düziçi Temsilciliği tarafından 
düzenlenen iftar programına ihtiyaç sahibi aileler 
ve kardeş aileleri katıldı. Ailelerin buluşturulduğu 
programa kardeşlik ve muhabbet havası hâkimdi. 

Van temsilciliğimiz Suriye’de savaşın gölgesinde 
hayatlarını sürdürmeye çalışan kardeşlerimize 25 
ton un ve çeşitli gıda malzemelerinden oluşan, bir 
TIR insani yardım malzemesi gönderildi.
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ÇANAKKALE

HAKKARİ İSTANBUL/SULTANGAZİ

ELAZIĞ

Çanakkale/Gelibolu'da ihtiyaç sahibi yüz aileye elektrikli soba dağıtımı yapıldı.
Yıl içinde diğer yardımlarını da sürdüren Temsilciliğimiz yüzlerce aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Elazığ Temsilciliğimiz, şehir merkezinde çeşitli 
mahallelerde zor şartlar altında yaşamaya 
çalışan Suriyeli sığınmacı kardeşlerimize ev 
eşyası, giyim, gıda yardımında bulundu.

2016 yılı Ramazan ayında Hakkâri merkez ve 
Yüksekova’da yüzlerce terör mağduru aileye 
gıda kolisi yardımı, Hakkâri Temsilciliğimizce 
ulaştırılmıştır.

İstanbul ilçesi Sultangazi’de İyilikder Temsilciliği 
tarafından düzenlenen gıda yardımı 
kampanyasında toplanan yardımlar, 40 ailenin 
evlerine kadar götürülerek teslim edildi.
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AFRİKA’DA MESCİD  
VE KÜLLİYE YAPIMI

-

-

-

-

-

-

P

17

-
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ÇAD İMİHAN MESCİDİ PROJESİ CEMAATİYLE BULUŞTU

-

ÇAD ARTUKARSLAN MESCİDİ DUALARLA HİZMETE AÇILDI

yaşamaktadır. 
-

-
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HİZMETE AÇILAN MESCİTLER



Burkina Faso’da Tintillou Köyünde 
Bir Mescid ve Bir Sınıflı Dini Eğitim Merkezi Projesi

-
maktadır.

183. sırada yer almaktadır. 
-

• Sınıfta 20 sıra, 1 öğretmen masası ve sandalye olması planlanıyor.

-
da bulunacaktır.



BABUMİ MESCİDİ

2

-

-

SENYANİ MESCİDİ

400 Müslümanın cemaatle namazla-

rını açıkta kıldıkları Gana Brunhavo 

100 m2 olarak plânlandı. Öngörülen 

BRİMAN MESCİDİ

Köyü’nde artık yıkılmak üzere olan 

ve tavanı yağmur sularını tutamayan 

olarak hesaplanmıştır.

KOMASİ ME

BAĞIŞ BEKLEYEN MESCİT PROJELERİ

SCİDİ

2

-

İMAMLARIN EĞİTİMİ

doğru öğrenme ve yaşama noktasın-

GANA

yoksulluk 

yaşanan 

yoksulluktur. 
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EĞİTİM
VE YAYIN

FAALİYETLERİ



 Bir Öğrenci Okut

24



-

-

kanlıklar, ahlâkî sorunlar ve buhranlar, en 

arasındadır. 

kurmak ve onla

m

ra, geleceğe hazırlamada 

-

-

-

-

burslarımızla çocuklarımıza 

nazar-ı

verilmektedir.

ve gençle-

-

-

-

-

-

-

-

G
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Suriye İyilik Okulları

İYİLİK OKULLARINDA BİNLERCE SURİYELİ ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

27

İyilikder, Suriye savaşının patlak verdiği ilk andan itibaren, Suriye’de kalan kardeşlerimize ve savaş 
sebebiyle ülkemize sığınan Suriyeli sığınmacı kardeşlerimize ayni ve nakdi yardımlarını sürdürüyor. 
Yapılan yardımların mahiyeti giyim, gıda, barınma, yakacak, sağlık harcamaları gibi geniş bir yelpaze 
de gerçekleştirilse de İyilikder olarak, asıl önem verdiğimiz konu Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin 
ve bu kardeşlerimizin okul çağındaki çocuklarının eğitimleridir.

Bu vesileyle İyilikder olarak İYİLİK OKULLARI adına verdiğimiz bir projeyle, Gaziantep’teki Suriyeli 
öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Sadece Türkiye sınırları içinde, kampların 
yoğun olarak bulunduğu Gaziantep’te değil, Suriye’nin içinde de İYİLİK OKULLARI’mız mevcuttur.

Okulların acil ihtiyaç listesine değinmek gerekirse bunlar; kırtasiye malzemesi, okul elbisesi temizlik 
malzemeleri, öğretmenlere ait okul ücretleridir. (Öğretmenler çok cüz’i maaşlarla, sırf öğrencilerin 
eğitimi aksamasın diye hizmet vermekteler.)

Şuan Suriye içinde Halep, İdlib ve Hama başta olmak üzere 100 okulun projesi ve ön çalışması yapıl-
mıştır. Bu okulların açılabilmesi için tamir ve tadilatın yapılması, çocuklara kırtasiye, kitap yardımı, 
önlük vb. kıyafet yardımı ve öğretmenlerin maaşları gibi konularda destek beklenmektedir.

İyilikder, değerli bağışçılarımızın desteğiyle, İYİLİK OKULLARI’nda okuyan öğrenciler ile onların 
öğretmenlerini desteklemektedir. Siz de İYİLİK OKULLARI’na katkı sağlamak isterseniz online bağış 
ekranından SURİYE İYİLİK OKULLARI sekmesini tıklayarak, bilgilerinizi eksiksiz doldurup kredi kartı-
nızla yüksek güvenlikli ödeme sistemimiz ile bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.     



İyilik Okulu Cerablus’da
eğitime başladı.

Çocukların eğitimden geri kalmaması için 
harekete geçen Keçiören Belediyesi ve İyilik 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Cerab-
lus'un en eski okulu, 43 yıllık eğitim yuvası 
Şehit Sadık Handavi Okulunun tadilatını 
tamamlayarak okulu eğitim öğretime açtı. 
Duvarları boyanan, tek kişilik renkli sıralarıyla 
özel okulu andıran okulda; tahtalar yenilendi, 
basketbol sahaları oluşturuldu. Öğrencilere de 
sürpriz hediyeler hazırlanırken tüm sıralara 
tişört, pantolon ve ayakkabının yanı sıra kırta-
siye malzemeleri kondu. Ekipler, öğrencilerle 
buluşması beklenen okulu balon ve Türk 
bayraklarıyla da süsledi.

28



-

a

,

ynı zamanda savaşın en büyük 

-

-

-

-

-

dan geleceğe hazırlanmaya devam 

-

Bombalardan  
Cehalet!
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-

-

retmenlerle mümkün olu

rına özel önem ve değer atfediyor.

r. Bu ger-

-

-

yen ve öğretmenler arasından uzun 

Müfredat çalışmasının ayrıntılı rapor-

dünyayı daha yaşanılır kılacağını, 

-
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A) Arapça

lere

2500 takım olarak basılmıştır.

-

sında İslâm” , İhsan Süreyya Sırma’nın 

-

landı. Sn. Cumhurbaş

üzerindeki çalışma-
larımız devam etmektedir.

kanımız Recep 

B) Kürtçe 

-

yapılıyor.

Basın-yayın çalışmaları 

dağıtılan gazete 5000 adet basılmak-

tadır. 

Fecr radyo 

-

3 saat Türkçe ve 3 saat Kürtçe olarak 

-

çadır kentlere de yayın yapmaktadır. 

Fecr radyo yayını, www.fecrradyo.

-

-

dan 6 saat canlı yayın yapma altyapısı 

kentlerde radyo yayıncılığı alanında 

yapılmaktadır.

Kürtçe radyo

-

nüfus tarafından kullanılmaktadır. 

-

çalışmaları tamamlanmış olup en kısa 

entelektüeller 

-

-
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AFRİKA  

SÜT  KEÇİSİ
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-

-

-

-

-

ve yaşam kaynağı olurken, zamanla çoğalan 

-

-

-

-

-

balık tutmayı 
öğretmek...

A

34
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Burkina Fasoya 775 süt keçisi
emanetlerinizi ulaştırdık...
İyilikder, Afrika’da su kuyusu, külliye projeleri, Kurban ve Ramazan organizasyonları, yetimlere sponsorluk-
lar yanında süt keçisi kampanyasını da sürdürmektedir. Süt keçisi projesi kapsamında Nijer’de geçtiğimiz 
sene her aileye üç adet süt keçisi dağıtmak suretiyle toplam 400 aileye bu keçilerin dağıtımını gerçekleş-
tirdik. Dağıtım, bayram havasında gerçekleşmişti. Bağışçılarımıza, dağıtım yaptığımız ailelerin bilgilerini 
paylaştığımızı da hatırlatmak isteriz.
Süt keçisi kampanyasıyla amacımız; Afrika’daki kardeşlerimizi elimizdeki imkânları kullanarak, üretime ve 
kendi gelirlerini sağlayacakları bir ortama ve imkâna kavuşturmaktır. Bu sebeple, Nijer’deki kardeşlerimiz, 
keçilerin sütünden ürettikleri ürünlerle geçimlerini sağlayabilecekler ve keçileri çoğaltarak ticaretini dahi 
yapabileceklerdir.
Bu sene Eylül ayında 4.Etap süt keçisi dağıtımı kapsamında 775 süt keçisi, dağıtımını gerçekleştirmek 
üzere Burkina Faso’ya giden ekibimizce başkente 250 km uzaklıktaki TOLO, OUİDİGUİ ve MONGOMBOULİ 
köylerinde ihtiyaç sahibi 258 yetim ve dul aileye dağıtım yapıldı.
Ayrıca Mart 2016 tarihinde dağıtım yapılan köylerde süt keçisi verilmiş olan aileler ziyaret edilerek süt keçi-
lerinin durumu hakkında bilgi alındı.
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Onlarca su kuyusu açtık

AFRİKA İÇİN 

SU KUYUSU

37
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KUMANYAMDA

İYİLİK VAR 

yaşayanlar,

kuru ekmeğe
muhtaç
olanlar”

-

-

G

75 75
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ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBANI

-

doğduğu günden bulûğ çağına kadar 

ADAK KURBANI

-

-

-

-

-

ŞÜKÜR KURBANI

-

-

-

Şükür Kurbanı 
H

Balkanlar 750 TL

Suriye 750 TL

Türkiye 750 TL

-

-

-

-

bağışçılarımız adına dağıtılır.

ADAK, AKİKA, 
ŞÜKÜR KURBANI

40



“İyilik, hiçbir zaman 
boşa gitmeyen 
bir yatırımdır. ”



ACİL 

YARDIMLAR



-

-

lerce müslüman çoluk, çocuk, kadın demeden 

-

-

-

ayrılıp yola çıkmanın da, orada kalmanın da çok 

-

ne gelenler soğuk ve sıcakla, açlık ve hastalıkla 

-

-

yardımına koşmuş ve 6 yıl boyunca yardımlarını 

-

SURİYE halkı için
umutlar yaşamalı!

SURİYELİ’LERE
YARDIM

43



250 Tır Acil İnsani Yardım Malzemesi 
Suriye’de Dağıtıldı

İyilikder ve Müsiad’dan Suriye’ye 11 Tır Yardım

İyilikder Gaziantep Temsilciliği ve MÜSİAD Gaziantep 
Şubesi iş birliği ile Suriye’ye 11 TIR insani yardım malzeme-
si gönderildi.
Yardımlar 10 Mayıs Salı günü MÜSİAD Gaziantep Şubesi 
önünde düzenlenen törenle Suriye’ye gönderildi. Törene 
Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, MÜSİAD Gaziantep Şube 
Başkanı Mehmet Çelenk, İyilikder Gaziantep Temsilcisi 
Talip Çelik, ANESİAD Gaziantep Şube Başkanı Yunus Atilla 
Hamallar, İl Müftü Yardımcısı Şaban Kondi ve çok sayıda 
davetli katıldı.
Törende konuşan MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı 
Mehmet Çelenk, Gaziantep’te 400 bin civarında Suriyeli-
nin yaşadığını belirterek bu olaya Ensar-Muhacir gözüyle 
baktıklarını belirtti. Paylaşmayı seven bir millet olduğumu-
za dikkat çeken Çelenk, sınırımızın öteki tarafındaki ölüm-
lere sessiz kalınamayacağını ve şimdilik 11 TIR ile oraya 
yardım gönderildiğini sözlerine ekledi.

İyilikder olarak tüm Temsilciliklerimize yapılan çağrılar 
neticesinde 2016 yılı içerisinde insani yardım malzemesi 
dolu 250 TIR Suriyeli mültecilere dağıtıldı. 
İyilikder Gaziantep Temsilciliği aracılığıyla dağıtılan 
malzemeler Suriyeli savaş mağdurlarına bir nebze de olsa 
yardımcı oldu. Madaya, Azez, Cerablus, İdlip başta olmak 
üzere geniş bir yelpazede gıda, giyim, soba, çocuk bezi, 
çocuk maması, ekmek, konserve vb. yardım malzemeleri 
dağıtıldı. Savaştan kaçarak bu bölgeye sığınan ve çadır-
larda, konteyner kentlerde yaşayan halka acil yardımlar 
ulaştırıldı. 
Suriye’de din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin 
yardım çalışmalarımız sürüyor.

TIRLARLA SURİYE YARDIMLARI
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HALEP için el ele

Samsun’dan Halep‘e iki tır insani yardım

İyilikder Van temsilciliği ve Şehit Kemal Görgülü İlk/Orta Okulunun birlikte gerçekleştirdiği 
“HALEP İÇİN EL ELE” kampanyası sonucu oluşan 1 TIR  (450 torba) un yardımı gönderildi.

İyilikder Samsun Temsilciliği ve Çareder’in Tekkeköy Belediyesi ve Çarşamba Belediyeleriyle ortak-
laşa düzenlediği organizasyon ile 2 TIR insani yardım malzemesi Suriye’de, Bayırbucak Türkmenle-
rine ulaştırıldı. İyilikder ile Samsun Tekkeköy Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi’nin ortaklaşa düzen -
lediği yardım organizasyonunda 1250 adet gıda kolisi Suriye içinde, Bayırbucak Türkmenlerine 
dağıtılmak üzere törenle Gaziantep’e uğurladı. Suriye’ye ulaşan ve dağıtımı gerçekleştirilen gıda koli-
lerinde; pirinç, bulgur, mercimek, kuru fasulye, sıvı yağ ve ekmek yapımı için un bulunmaktadır.    



RAMAZAN



Her bağışın ve yardımın, mazlum ve
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BİR YARDIM 

BİN  MUTLULUK!

-

-

-

yardımda bulunmak dolayısıyla Allah’ın 

üç

razı olduğu 

-

-

-

rına merhem olmaya çalıştı. Her bağışın ve yardımın 

-

-

-

-

RAMAZAN 2016
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günden bugüne 

kadar

sığınmacılara

yardımlarla en faal

olmuştur.

BAYIRBUCAK TÜRKMENİ KARDEŞLERİMİZE EKMEKLERİ ULAŞTIRILDI

İyilikder,  yakın uzak demeden, nerede ihtiyaç sahibi bir kardeşimiz varsa, nerede mahzun yetimimiz, 
insanımız varsa orada olmaya çalışıyor. İstanbul’da insani yardım alanında faaliyet gösteren Hayat Yolu 
Derneği ile İyilikder’in işbirliği ile 20 ton un, Suriye’nin Bayırbucak Türkmen bölgesindeki kardeşlerimize
ekmek yapıp dağıtılmak üzere ulaştırıldı.
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Gazze Aşevimizde Ramazan Bereketi

Makedonya İftar Programı

İYİLİKDER olarak 2014-2015 döneminde 
günlük 500 kişilik 2 öğün yemek dağıtımı 
gerçekleştiren ve yaklaşık 500 Bin TL bütçe 
ile Filistin/Gazzeli kardeşlerimize hizmet 
veren aşevimiz bu yıl da Ramazan ayı 
boyunca hizmette olacak.
İsrail tarafından yoğun baskı ve saldırı altın-
da bulunan Filistin/Gazze,yine İsrail 
tarafından uygulanan abluka ile yoksulluk ve 
yoksunlukla sınanmaya devam ediyor. 
Gazze’de hastaneler,okullar,evler yıkık 
durumda ve abluka ile birlikte bu yıkımlar 
onarılamamakta, iç üretimin yeterli 
olmaması sebebiyle de başta salgın hast-
alıklar ortaya çıkmakta,insanlar zor şartlarda 
yaşamlarını sürdürmektedirler.

500 kişilik kapasite ile sıcak yemek üretimi yapacak 
İyilikder Gazze Aşevinde çıkarılan yemekler her gün 
tespit edilen ihtiyaç sahiplerine, tek tek evlerine 
kadar götürülerek teslim edilecek ve iftar etmeleri 
sağlanacak. 

Sıcak iftar yemeği dağıtımının bağışçılarımızın da 
desteği ile Ramazan ayı boyunca sürdürülmesi 
öngörülmektedir.
Projeye katkı sağlamak isteyen bağışçılarımız iste-
dikleri tutarda zekât ya da farklı ad ve miktarda 
bağışlarıyla destek olabilirler.

Makedonya’nın Üsküp-Tetova şehrinde İyilik Başağı ve 
İyilikder ortak organizasyonuyla iftar programı düzen-
lendi.
İftar programına akademisyenler, imamlar, STK temsil-
cileri, sanatçılar ve öğrencilerden oluşan çok sayıda 
davetli katıldı.
İftar sonrası Araştırmacı-Yazar Ramazan Kayan 
tarafından “Sadaka ve Toplumdaki Rolü” konulu bir 
konferans gerçekleştirildi.
İftar ve ilim sohbetinin bir arada gerçekleşmesi hem 
mideleri hem de gönülleri doyurdu. Böylece iftar 
programının feyzi ve bereketinden tüm katılımcılar 
istifade etmiş oldu.
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Türkiye Suriye Halkları Kardeşlik İftarı

Ramazan Kolisi Dağıtımı Arakan

Türkiye, Filistin, Suriye Kardeşlik iftarı Gaziantep Bülbülzade Vakfında yapıldı.
Minber El Şam Derneği ve Bülbülzade Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye, 
Filistin, Suriye Kardeşlik iftarı 12 Temmuz Pazar günü Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet 
Merkezi avlusunda yapıldı. İftara Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, Suriye 
Geçici Hükümeti Başbakanı Ahmet Tuma, Sanayi ve İletişim Bakanı Yasin Neccar, Geçici 
Hükümet Genel Sekreteri Feyz El Dahir, Anadolu Platformu Suriye Koordinatörü Mahmut 
Kaçmazer, Minber El Şam Derneği Başkanı Cemal Mustafa, bakan yardımcıları, müsteşar-
lar, Filistin heyeti, STK temsilcileri, siyasi parti mensupları ve 500 civarında davetli katıldı.
Kur’an tilaveti ve dua ile başlayan programın açılış konuşması Minber El Şam Derneği 
Başkanı Cemal Mustafa tarafından yapıldı. Mustafa konuşmasında Suriye direnişinin 5. 
yılına girdiğini ve zor bir süreçten geçtiklerini belirterek; “Özgürlük isteyen sivil halka 
karşı birleştiler. Bizim tek kurtuluş yolumuz da gücümüzü birleştirerek, saflarımızı 
sıkılaştırarak birbirimizle yardımlaşmadan geçiyor. Kurtuluşumuz siyasi kanadın, sivil 
kanadın ve direniş kanadının birleşmesiyle olur. Biz birbirimizi kabullenmezsek bizi kimse 
kabullenmez. Âlimler, devlet adamları ve kanaat önderleri vereceğiniz mesajlar birliktelik 
ve barış içermeli. Şimdi kötülüğün yerine iyiliği ikame etmenin zamanı. Zaman hoşgörü 
ve bağışlama zamanıdır. İslam’ın öngördüğü toplum iyiliksever, yardımsever ve hayırse-
ver olmalıdır.” dedi.

2016 Ramazan döneminde ARAKAN(Myanmar)’da 2500 dolar tutarında gıda kolisi 
ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

51



52



DİĞER  FAALİYETLER

BURKİNA FASO

Zeliha Sarıcan-Burkina Faso’da Kur’an-ı Kerim 
Dağıtımı
Kurban ve süt keçisi projelerinden sonra Zeliha Sarıcan’ın bağışta bulunduğu mukaddes kitabımız 
99  adet Kuran’ı Kerim Burkina Faso’da dernek temsilcilerince hanım kardeşlerimize dağıtıldı.

Burkina Faso’da Zekât Dağıtımı
Burkina Faso’da İyilikder temsilcilikleri hem yurt içinde hem de yurt dışında Ramazan ayı zekât 
dağıtımlarına devam etti.
Ramazan kapsamında gıda kolisi dağıtımlarını gerçekleştiren temsilciliklerimizin gönüllüleri hem 
gıda kolisi dağıtımı hem de yetim giydirme organizasyonu gerçekleştirdi. 
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KURBAN



BURKİNA FASO

NİJER

ARAKAN
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FİLİSTİN

Gaziantep’te 750 Aileye Kurban Eti Dağıtıldı

İyilikder Gaziantep Temsilciliğimiz ve Uluslararası 
İslami Yardımlaşma Derneği (ULİSYAR) işbirliği ile 
Gaziantep’teki 750 Suriyeli ihtiyaç sahibi aileye 
kesilen kurbanlar dağıtıldı. Kurban Bayramı’nın 
ikinci günü gerçekleştirilen organizasyonda ihtiyaç 
sahipleri yararına kesilen kurbanların etleri 
paketler halinde İyilikder Gaziantep Yardım Depo-
larında Suriyeli ailelere dağıtıldı.

Yardımlarla ilgili konuşan İyilikder Gaziantep Tem-
silcisi Talip Çelik; din, dil, ırk, mezhep ayrımı yap-
maksızın bölgedeki tüm mazlumlara yardım 
etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.
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TÜRKİYE

SURİYE
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SOMALİ

ÇAD

MAKEDONYA
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ZİYARETLER



 

İyilik Başağı'ndan,
 İyilikder'e Ziyaret

Trt’den İyilikder’e Ziyaret
Türkiye’nin toplumsal olarak zenginliklerini ve renklerini ekrana taşıyan, TRT Kürdi İyilikder’in faali-
yetlerini ilk ağızdan öğrenmek için kurumumuza ziyarette bulundu.
İyilikder Genel Sekreteri Mustafa Çaylı kurumumuzda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye 
genelinde elliyi aşkın şehirde ortak paydaşları ile faaliyet gösteren İyilikder’in, terör mağduru bölge 
halkı, Suriyeli muhacirler için yapılan maddi yardımların yanında eğitim faaliyetleri için kurulan 
İYİLİK OKULLARI, Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde bulunan halk için gıda ve diğer yardım 
faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışındaki Kurban faaliyetleri hakkında TRT Kürdi’ye bilgi veren Mustafa 
Çaylı, yardım faaliyetlerinin devam edeceğini de belirtti.

Ramazan münasebetiyle ve Kurban dönemlerinde derneğimizle işbirliği içerisinde çalışmalar 
yapan dernek yetkilileri derneğimiz çalışmaları hakkında bilgi aldı ve kendi çalışmaları hakkında 
açıklamalarda bulundular. Ziyaret sırasında İyilikder Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Şe -
kerli ve Genel Sekreter Mustafa Çaylı hazır bulundu. Karşılıklı iyi niyet temennilerinin yanı sıra, 
bundan sonraki süreçte daha yoğun işbirliği ve Makedonyalı yetim, öğrenci yardımlarına yönelik 
maddi manevi daha çok katkı sağlanması yönünde mutabakat sağlandı.

Makedonya'da bulunan ve özellikle 
yetimlere yönelik yardım faaliyetleri 
yürüten İyilik Başağı İnsani Yardımlaş-

-ma Derneği genel başkanı Rufat Şerifi 
ve sekreteri Qenan İsmailini derneğimizi 
ziyarette bulundu. 
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Mavi Umut, Yetimlere 
Umut Oluyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrencilerinden 
Halep'e Destek Kampanyası

İstanbul Kız Anadolu İmam
Hatip Lisesi Öğrencilerinden 
Halep'e Destek

Yakın geçmişte Afrika Süt Keçisi projesi kapsamın-
da işbirliği yapılan Yenibosna Mavi Umut Koleji ile 
onlarca süt keçisi Afrika’nın Burkina Faso ülke-
sindeki yokluk içinde yaşayan minik yüreklere 
ulaştırılmıştı.Bu defa da yetimlerin yüreklerine 
dokunmak üzere yola çıkıyoruz.

İstanbul içerisinde birçok okulu bulunan, Yenibosna’da ana sınıfı ve ilkokul seviyelerinde eğitim 
veren Özel Yenibosna Mavi Umut Koleji'nin kendileri küçük fakat yürekleri kocaman öğrencileriyle, 
Yetim Kardeşime Hediyem Olsun sloganıyla gerek kendi ülkemizden gerekse Suriyeli ve diğer 
muhacir kardeşlerimizin yetimlerine yönelik hediye ve mektup kampanyası başlattık.
Kampanya kapsamında her öğrenci maddi ölçüsü önemli olmaksızın en sevdiği şeylerden bir 
hediye paketi hazırladı ayrıca hediyeyi alacak yetim kardeşine yine kendi yüreğinden bir mektup 
yazarak gönderdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Gönül-
lüleri Halep'teki kardeşlerinin acılarına kulak vererek 
yardım kampanyası düzenledi. Yapılan kampanyada 
toplanan yardım tutarı Halepli kardeşlerimize ulaştı-
rılmak üzere öğrenci konseyi adına Yahya Çamurlu-
oğlu tarafından Genel Sekreterimiz Mustafa Çaylı'ya 
teslim edildi. Görüşmede aynı zamanda önümüzdeki 
süreçte daha çok iyilik için Öğrenci Konseyi ile işbirli-
ği içerisinde çalışma yürütülmesi konusunda mutabık 
kalındı.

İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi iyilik 
gönüllüsü öğrencileri, Halep İçin Bir Tas Çorba 
kampanyası kapsamında kendi aralarında yaptıkları 
çalışmayla binlerce lira bağış topladı.Topladıkları bu 
yardımı Halep’te kış günlerinde bombalar altında 
kalan ve sonrasında tahliye edilen evsiz durumda 
olan kardeşlerine ulaştırılmak üzere bir heyet 
halinde bizleri ziyaret ederek derneğimize teslim 
ettiler.
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İYİLİKDER HEYETİ 
BURKİNA FASODA’Kİ 
TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNİ 
ZİYARET ETTİ

Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Öğrencilerinden Halep'e Destek

Burkina Faso Süt Keçisi dağıtımı seyahatinde Burkina Faso Türkiye Büyükelçisi Korkut Tufan, İyilikder 
Genel Sekreteri Mustafa Çaylı’yı makamında kabul etti. Görüşmeye İkinci Kâtip Talha YAĞCI da eşlik 
etti. Çaylı, İyilikder'in Afrika’da ve Burkina Faso'daki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Afrika Süt Keçisi 
projesini anlattı.Büyükelçi, İyilikder'in özellikle süreklilik arz eden yardım ve projeleri hakkında mem-
nuniyetini dile getirerek bu tür faaliyetlerin Türkiye'nin uluslararası alanda değerine katkı sağladığını, 
burada her türlü faaliyette destekçi olacaklarını dile getirdi. Ayrıca İkinci Kâtip Talha Yağcı’da İyilik-
der'in projelerinden etkilendiğini ifade ederek, özellikle sürdürülebilir projeler sebebiyle teşekkürleri-
ni dile getirdi.
Görüşme sırasında Burkina Faso'nun önde gelen kabile liderlerinden BELWET Derneği Başkanı 
Moogho Naabaile görüşen Çaylı,İyilikder’in Burkina Faso’daki çalışmaları ile fizibilite ve lojistik 
ihtiyaçlarına da tam destek vereceklerine dair hem Naaba’dan hem Büyükelçilikten söz alarak 
ziyaretini sonlandırdı.

Nurettin Topçu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitimci ve öğrencileri, Halepli kardeşlerini 
unutmadı. Halep’te yaşanan dram ve ardından kış ortasında evsiz kalan insanlara bir nebze 
destek olmak amacıyla gönüllü olarak katkı sağlamak isteyen öğrenci ve eğitimcilerin toplamış 
oldukları yardımları İyilikder merkezimize getirerek elden teslim eden okul eğitimci ve öğrenci 
temsilcileri, kardeşlerine yaşadıkları kötü ve zor günlerde destek oldu. Misafirlerimiz, 
Müslümanların kötü ve zor günleri tek vücut olarak birlik içinde geride bırakıp, iyi ve umutlu 
günlerin yakın olduğunu bir kez daha gösterdiler.Yapılan görüşmede ayrıca iyilik kampanyaları 
hakkında işbirliği yapma kararı alındı.
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 15 TEMMUZ

DARBE GİRİŞİMİ
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Saraçhane Şehidi Ramazan Sarıkaya’yı 
Rahmetle Anıyoruz
15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Saraçhane Parkı’nda vurulan ve 39 gün yoğun bakımda İstan-
bul Haseki Hastanesi’nde tedavi gören Ramazan Sarıkaya 241. şehit olarak Hakk’a yürüdü. Karnından ve 
kasığından vurulan Sarıkaya, Haseki Hastanesi’ne kaldırılmış ve burada 2 defa ameliyat olmuştu. Ailesi, 
sevenleri ve dava arkadaşları dua ederek endişeli bekleyişlerini sürdürüyordu. Biri erkek, dört çocuk babası 
olan Sarıkaya 52 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ülkesi, ailesi, çocukları için canını ortaya koyan koca 
yürekli adam, mekânın cennet olsun...
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MALATYA ADANA

OSMANİYE

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİK-
DER) Malatya Şubesi, 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişimi sonrası meydanlarda Demokrasi Nöbeti 
tutan vatandaşlara, ayran ikramında bulundu.

Meydanlarda bulunan 2 bin kişiye helva ikramında 
bulunan temsilciliğimiz, Adanalıların takdirini top-
ladı. İyilikder gönüllülerinin katkılarıyla hazırlanan 
helvalar İstasyon Meydanı ve Ak Parti Adana İl 
Başkanlığı önünde bulunanlara ikram edildi.

Düziçi İyilikder tarafından Şehitleri anmak, darbecileri lanetlemek, meşru ve seçilmiş iradenin yanında 
olunduğunu göstermek için bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe çok sayıda dernek üyesi ve gönüllüleri 
katıldı. Düziçi meydanındaki kalabalığın arasına giren dernek üyeleri ve gönüllüleri adına Ömer Faruk 
COŞKUN bir konuşma yaptı.
İyilikder Osmaniye Temsilciliğimiz Cumhuriyet Meydanı’nda Milli İrade Nöbeti tutan vatandaşlara çiğ 
köfte ikram etti. Gönüllülerimiz tarafından alın teriyle hazırlanan çiğ köfteler, meydanı dolduran insan-
lara büyük bir özenle dağıtıldı.
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        ralkucoç neyüşÜ -  
   rüya göremez!

ÇOCUKLARA
KIŞLIK YARDIMI

Yoksulluk ve yoksunluk 
en çok çocukları vurur.

120
ŞEFKAT PAKETİ

SOĞUK ÜŞÜTÜR

Kazak - Mont - Bot - Battaniye - Pantolon 

KUVEYTTÜRK        : TR12 0020 5000 0061 8751 7000 03
VAKIFBANK            : TR12 0001 5001 5800 7301 2169 83
ZİRAAT BANKASI : TR60 0001 0009 6075 8926 5250 01
PTT BANK               : 11653774 FATİH ŞUBESİ

Kış yaklaşıyor, havalar soğuyor. Bizler sıcak 
mekânlarımızda yaşarken ülkemizde ve dün-
yada aralarında yüzbinlerce çocuğun da 
bulunduğu milyonlarca mağdur ve muhtaç 
insan aç ve açıkta kışı karşılıyor. Gelin hazır-
ladığımız şefkat paketleriyle onları bir nebze 
olsun ısıtalım. İnsanlık adına onlara kol kanat 
gerelim. Unutmayalım, üşüyen çocuklar rüya 
göremez!
Yaşanan ekonomik ve sosyal travmalar, en çok 
çocukları sarsar. En çok minik kalplerde 
hissedilir ve derin izler bırakır. Savaşların, 
göçlerin, krizlerin ve ekonomik depremlerin 
altında en çok minik bedenler kalır. Yoksulluk 
ve yoksunluk en çok çocukları vurur. En çok 
onların geleceğini karartır. Onların umutlarını 
söndürür. Hele kış gelince en çok çocuklar 
üşür. Kar beyaz bir örtü gibi değil, soğuk ve 
kara bir toprak gibi yağar çocukların üzerine. 
Bu nedenledir ki, kış yüzünü gösterip soğuk 
rüzgâr mülteci çadırlarını yoklamaya 
başladığında İyilikder gecikmeden harekete 
geçmiş ve kış için büyük bir kampanya başlat-
mıştır. Geçen kış boyunca devam eden ve 
bir çok İyilikder Şube ve Temsilciliğinin etkili 
faaliyetlerle desteklediği bu kampanya ile 
binlerce battaniye, kışlık kıyafet, bot, binlerce 
ton yakacak malzeme, kış koşullarına 
dayanıklı çadır, toplanan ayni ve nakdi yardım-
larla temin edilmiş, tespit edilen yoksul ailel-
ere, yetimlere ve savaş mağduru sığınmacılara 
dağıtılmıştır.
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GIDA BANKACILIĞI

Kimsesizlerin kimi olmak için...

Gıda-Giyim-Yakacak ve Temizlik malzemelerinden gerek kendisi üretici ve satıcısı ise gerekse 
herhangi birini vermesi şartıyla yapılan bağış maliyetinin gider gösterilebilmesidir. Tarafımıza 
yapılacak bu bağış tamamen resmi kayıtlarla teslim alınmakta olup bağış ve dağıtım konusunda da 
derneğimiz İç İşleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından sürekli denetlenmektedir. Bu nedenle 
gönül rahatlığı ile bağışlarınızı iletebilirsiniz. Ancak Gıda Bankacılığı kapsamında yapacağınız 
bağışlarda direkt olarak online bağış ekranlarımızdan ya da havale/EFT ile bağışlarınız bu kapsamda 
değerlendirilemeyecek olup bağış yapılış şekli bir prosedüre bağlı olduğundan, gıda bankacılığı 
kapsamında bağış yapmak istemeniz halinde 0212 534 6825 nolu numaradan ya da muhasebe@iyi-
likder.org.tr adresinden e-mail ile bilgi aldığı mali müşavir/muhasebe sorumlusundan bilgi alabilirsin-
iz.
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Gelibolu İyilikder ile Gelibolu'da İyilik Var

İyilikder'den Gazze'deki Öğrencilere Gıda Yardımı

İyilikder Gelibolu Şubesi kurulduğu günden bu yana düşkünlere umut olmaya, yetimlere sevinç katmaya, 
fakirleri mutlu etmeye devam ediyor. Her geçen gün büyüyen, iyilik yolunda önemli adımlar atan ve 
gönüllü ekibiyle durmak bilmeden çalışan Gelibolu İyilikder, ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor.
Kış aylarının gelmesi ile birlikte hayat şartlarının daha da zorlaştığı bu günlerde İyilikder olarak aileleri -
mizin yüklerini biraz daha olsa hafifletmek adına yetim ve yaşlıları olduğu önceden tespit edilmiş aileleri-
mize gıda yardımında bulunduk.

Uzun zamandır Filistin/GAZZE'de sürdürülen  İyilikder“Aşevi  Projesi” kapsamında onbinlerce kişiye sıcak 
yemek yardımı ulaştırıldı. Gazze'de zor şartlar altında eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere günlük 
yemek ikramı ile eğitimlerine destek olduk. Proje ile aynı zamanda Gazze'deki olumsuz koşullar neden
ile işsizlik içerisinde olan kişilere istihdam imkanı sağlandı. Hergün 10 okulda tespiti yapılmış ihtiyaç 
sahibi 1000 öğrenciye özel paketlerde hazırlanmış, içerisinde Gazze'ye özgün yiyeceklerin bulunduğu 
kumanyalar  ulaştırıldı.
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ETKİNLİK VE 

TOPLANTILAR



Halep Halkına Destek Programı

Gaziantep’te Suriye Çalıştayı

-

-
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Adıyaman Bölge Toplantısı

İyilikder 3. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

İyilikder,3.Olağan Genel Kurulu Toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Anadolu Platformu üyesi İyilikder genel 
kuruluna, Anadolu Platformuna bağlı diğer üye kuruluş temsilcileri, İyilikder il/ilçe temsilcileri ve ülke gene-
linden gönüllülerin katılımı gerçekleşti.  İyilikder Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim BAHAR’ın konuşmasıyla 
başlayan program, Anadolu Platformu Başkanı Turgay ALDEMİR ve mütefekkir-yazar Ramazan KAYAN ‘ın 
konuşmaları ile devam etti. Programda ayrıca İyilikder’in ülke genelinde temsilciliklerini yürüten gönüllülerin 
duygu ve faaliyetlerine dair kısa konuşmalar gerçekleştirdiler. Geçmiş 3 yıllık döneme dair değerlendirmelerin 
de yapıldığı genel kurulda geleceğe dair hedeflerin yine kalıcı ve rehabilite edici nitelikte yardımlara yoğun-
laşılması olduğu ifade edildi.

İyilikder Akdeniz–Doğu–Güneydoğu bölge toplantısı, 
yoğun katılımıyla Adıyaman İyilikder Temsilciliğinin ev 
sahipliğinde 13/08/2016 Cumartesi günü Adıyaman’da 
yapıldı.
Açılış İyilikder Adıyaman Temsilcisi Murat Yıldırım’ın 
selamlama ve teşekkür konuşması ile başladı. Ardından 
İyilikder Adıyaman Temsilciliğinin faaliyetleri hakkında 
bilgilendirme yapıldı. İyilikder Genel Başkanı İbrahim 
Bahar’ın konuşması ile devam eden program Genel 
Sekreter Mustafa Çaylı’nın ve diğer İyilikder temsilcile-
rinin katılımlarıyla saat 17:00’ye kadar devam etti.
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UMUTELİ DERNEĞİ’NDEN 
HUZUREVİ ZİYARETİ
Iyilikder’in Kırıkhan’da temsilciliğini sürdüren Umuteli 
Derneği, huzurevi ziyaretiyle koca çınarları sevindirdi. 
Umuteli Derneği, yaşlıları unutmayarak onların hem 
tecrübelerinden faydalanmak hem de genç nesillere 
yaşlılarımızı unutmamak ve onlarla birlikte sosyal bir 
alan var etmeyi sağlamak adına bu tür sosyal sorumlu-
luk faaliyetlerini sürdürüyor.



İyilikder Bölge Toplantısı Malatya’da Yapıldı
İyilikder Akdeniz-Doğu-Güneydoğu Bölge İstişare Toplantısı Malatya Meşale Derneği ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.
Üç ayda bir gerçekleştirilen İyilikder Bölge İstişare toplantısına, HATAY, ADIYAMAN, GAZİANTEP, 
ADANA, MERSİN, AĞRI, MUŞ, ŞANLIURFA, YOZGAT, VAN, OSMANİYE, BİTLİS, ELAZIĞ illerinden il ve 
ilçe temsilcisi olarak çok sayıda gönüllü katıldı. Program Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Baş-
kanı Zekeriya ŞENGÖZ’ün konuşması ile başladı. Ardından İyilikder Malatya Temsilciliği tarafından yapı-
lan faaliyetlere dair kısa bir sunum gerçekleştirildi.
Daha sonra İyilikder Genel Sekreteri Mustafa ÇAYLI, oluşturulan yeni temsilcilik sistemine dair detaylı 
sunum gerçekleştirdi. Karşılıklı soru ve istişarelerin ardından program yemek ikramı ile son buldu.
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TEMSİLCİ

FAALİYETLERİ



İyilikder’den 5500 Aile’ye Gıda Yardımı

-
-
-
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Bursa Temsilciliğimi

Bursa’da Kardeşlik İftarı

zden Temizlik Seferberliği

Bursa'lı hayırseverlerin desteğiyle Halep'li 
kardeşlerimiz için yardım toplandı.
İyilikder Bursa temsilciği koordinasyonuyla 
hazırlanan yardım tırı Halep'li kardeşlerimize 
ulaştırılmak üzere yola çıktı. Gönüllülerin bağış-
larıyla toplanan ve dün yola çıkan yardım tırı, kış 
ortasında savaştan kaçarak Suriye/Azez ve 
Cerablus bölgelerine gelen Halep'li kardeşleri-

mize Gaziantep temsilciliğimizin koordinesinde 
dağıtılmak üzere Öncüpınar sınır kapısına yön-
lendirildi. Bursa'da adından söz ettiren sosyal ve 
ilmi faaliyetler gerçekleştiren Busayder derne-
ğinin de katkılarıyla hazırlanan yardım tırı içeri-
sinde 100 adet sünger yatak, 385 adet battani-
ye, çocuk bezleri, ayakkabılar, muhtelif gıda ve 
elbiseler bulunmaktadır.

BURSA Bursa'dan Halep'e Yardım Eli

İyilikder Bursa temsilciliğimiz, dinimizin temizliğe 
verdiği önemi yaptığı çalışmalarla ortaya koyuyor. 
Temsilciliğimiz muhtaç durumdaki 200 aileye 
temizlik seti dağıtarak onların sağlıklı bir ortamda 
barınabilmelerine vesile oldu. Bursa temsilciliğimiz-
den yapılan açıklamada; temizliğin tıpkı yeme, içme 
gibi vazgeçilemeyecek bir ihtiyaç olduğu belirtildi.

İyilikder Bursa temsilciliğimiz, gönüllülerimizle iftar 
yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından İyilik-
der olarak Bursa’da neler yapıldığının muhasebesi-
nin yapıldığı programda geleceğe dönük bir yol 
haritası çizilmeye çalışıldı. Kardeşliğin pekişmesine 
vesile olan iftar organizasyonu; daima insanlık 
uğruna, iyilik adına yolda olma temennisiyle son 
buldu.
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ANTALYA

AYDIN

ADIYAMAN

Antalya'nın Alanya ilçesinde Suriyeli muhacirlere 
yönelik yardım malzemesi dağıtıldı.
Ilıman bir iklime sahip olsa da soğuk kış şartlarının 
yinede hissedildiği Antalya'nın Alanya ilçesinde, 
ülkemizin her yerinde olduğu gibi savaşın karanlık 
yüzünden kaçıp kendilerine sığınan Suriyeli kardeş-
lerine ensar olmayı sürdürüyor.
Alanya temsilciliğimiz 20 muhacir aileye ayakkabı, 
elbise, battaniye, giysi yardımında bulunarak soğuk 
havalarda bir nebze de olsa ısınmalarına katkı sağ-
ladı.
Yıl boyunca geçim noktasında zorluk çeken ailelere 
yardımlar artarak devam edecek.

İyilikder’in Aydın Temsilciliği, Aydın merkezde 
bulunan muhtaç vatandaşlarımız başta olmak 
üzere Suriyeli ihtiyaç sahibi 36 aileye gıda yardı-
mında bulundu. Aydın Temsilciliğimiz ayrıca Söke 
ilçesinde yaşayan 3 aileye de gıda ve kömür yardı-
mında bulundu.

Adıyaman’daki muhacirler İyilikder Adıyaman temsilciliğimizin düzenlediği iftar sofrasında bir araya 
geldi. İftar programına çok sayıda Somalili, Afganistanlı, Suriyeli, Iraklı ve Türkmen bölgelerinden Müs-
lüman katıldı. İyilikder gönüllüsü Mustafa KİRİŞÇİ, yaptığı açıklamada kardeşliğimizi bozmak isteyenlere 
Rabbimizin fırsat vermemesini temenni etti. Düzenlenen program cemaatle kılınan namazın ardından 
sona erdi.

Adıyaman’da Muhacirler “İyilik”te Buluştu
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 Bir Bot Bir Mont  

 
Ağrı Doğubayazıt’ta Ramazan Öncesi Et Dağıtımı 
Yapıldı  

AĞRI

Ağrı/Doğubayazıt'ta aktif faaliyette bulunan aynı zamanda İyilikder temsilciliğini yürüten Gönüllü Dost-
lar Derneği,İyilikder'in“Kış Üşütür, İyilik Isıtır” kampanyasına destek olarak  ''Bir Bot Bir Mont'' sloganıy-
la yapılan duyuru sonucu gelen bağışlarla ilçede  eğitim görmekte olan ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye 
kışlık giyim yardımı gerçekleştirdi.
Yaklaşık 6 ay hissedilen kış soğuğuna rağmen eğitimin devam ettiği Doğubayazıt'da bu soğuk havalar-
da maddi imkansızlıklardan ötürü temel ihtiyaç olan bot ve mont alamayan çocuklara ve ailelerine 
destek olmak amacıyla tespiti yapılan ihtiyaç sahibi 350 öğrenci Bir Bot Bir Mont kampanyası ile giydi-
rilmeye başlandı ve yoğun talep üzerine bu rakamın artarak süreceği bildirildi. 
İyilikder Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah SEMETAY'ın da katıldığı, Doğubayazıt  İyilikder Yardım Koordi-
natörü Yakup Yardımcı'nın koordinasyonunda öğrenci giydirme yardım faaliyeti devam etmektedir.

Ağrı-Doğubayazıt İyilikder Temsilciliği ve Gönüllü Dostlar Derneği iş birliğiyle Ramazan ayı öncesi yardı-
ma muhtaç ailelere et yardımı yapıldı. Yılın çok büyük bir kısmında et yemekten mahrum kalan ailelerin 
Ramazan ayının birkaç gününde de olsa ocaklarının kaynamasının amaçlandığı yardım etkinliğine belki de 
en çok sevinen her zamanki gibi çocuklar oldu.
Kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardım sonrası Gönüllü Dostlar Derneği Başkanı Musta-
fa ARSLAN yardımlara Ramazan ayı içerisinde de hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.
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HATAY

İyilikder Anadolu Temsilci Ziyaretleri Sürüyor

-
-

-

-
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HATAY

Kırıkhan Yardımlarımız Hız Kesmiyor

 

İyilikder’den Bayırbucak Türkmenlerine Yardım

-

-

-

kurulu çadır kentte yardımlarımızı dağıttı.
-

-

90



KOCAELİ

MERSİN / TARSUS

SAMSUN

Kocaeli Temsilciliğimiz Yetimlerle Birlikte

Mersin Sel Felaketinde İyilik Eli Uzandı

-
malarını hızlandırdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde selden etkilenen çoğunluğunu Suriyeli 
muhacirlerin oluşturduğu 1783 kişinin okul, cami, spor salonu ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü yurtlarına yerleştirildi. Mersin-Tarsus temsil-
ciğimizin iyilik erleri, sabah akşam demeden kapalı spor salonuna 
alınan, pansiyonlara yerleştirilen halen çadırlarda sel ile mücadele 
edip hayatta kalmaya çalışan Suriyeli savaş mağduru muhacir 
kardeşlerimize ensar olma bilinci ve sorumluluğu ile var gücüyle 
iyilik eli uzatmaya devam ediyor.
Tarsus İyilikder, pansiyonda ve spor salonunda ağırlanan sel mağ-
duru muhacirlere kahvaltı ikramında bulundu. Ardından dernekte 
ağırlanan misafirlere kıyafet yardımında bulunuldu. Yardım 

-
-

-

bulunmaktadır.

faaliyetlerine temsilciliğimizin  yanı sıra
Anadolu Öğrenci Birliği gönüllüleri de katkı sağladı.
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ŞANLIURFA

VAN

YOZGAT

Şanlıurfa Temsilciliğimiz Yetimleri Sevindirdi

İyilikder’den 10 aileye tam boy fırın

Sorgun’da Elektrikli Isıtıcı Dağıtımı Yapıldı

İyilikder Şanlıurfa temsilciliğimiz, yapmış olduğu faaliyetlerle Suriyeli 
yetim çocukların mutluluklarına ortak oluyor. Şanlıurfa Genç İyilikder 
gönüllüleri 30 Temmuz Cumartesi günü illerinde bulunan Suriyeli minik 
yetimlere oyuncak yardımı yaptı. Aile şefkatiyle küçük yavrularımıza 
yaklaşan ekibimiz, onların sıkıntılarını unutturmaya çalıştı. Almış olduk-
ları hediyelerle mutluluktan ayakları yerden kesilen masum çocukların 
etrafa dağıttıkları tebessüm, etkinliğin amacına ulaştığını göstermiş 
oldu.

İyilikder'in Van Temsilciliğinden ihtiyaç sahibi 10 aileye 
tam boy fırın dağıtımı yapıldı.
Van temsilciliğimiz İyilikder tarafından tahsis edilen elekt-
rikli ve doğalgazlı büyük boy fırınları tespiti önceden 
yapılmış yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı. 
Van'ın merkez mahallerine cumartesi günü dağıtılan tam 
boy fırınlar ailelerimizin insan onuruna yakışan asgari bir 
yaşam düzeyi ve ortamı sağlamak hedefiyle Van merkez-
de ikamet eden yoksul vatandaşların evlerine kurularak 
kendilerine teslim edildi.

İyilikder Yozgat-Sorgun temsilciliğimiz yaklaşan kış 
mevsimi öncesi ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Temsilciliği-
miz kış aylarının çetin şartlarda geçtiği ilçede yirmisi 
Suriyeli olmak üzere toplamda 32 ihtiyaç sahibi ve yetim 
aileye elektrikli ısıtıcı dağıtımı yaptı. Kış mevsiminin sert 
soğuğundan bir nebze de olsa korunabilme imkanı sunan 
ısıtıcılar ailelerin yüzlerini güldürdü. Ekibimiz ihtiyaç 
sahibi ailelerin evlerini tek tek gezerek emanetleri sahip-
lerine ulaştırdı.
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Adana'da Kış Üşütüyor, İyilik Isıtıyor

Adana’da Yetimler Piknikte Buluştu

Yetimlere Yönelik Sosyal Etkinlik

ADANA

İyilikder kış aylarında da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında 
olmaya devam ediyor.
İyilikder Adana Temsilciliği tarafından, ihtiyaç sahibi 100 
aileye elektrikli soba dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım 
daha önce tespiti yapılmış ve soba ihtiyacı bulunan aile-
lere yönelik yapıldı. Havaların iyice soğuması ile birlikte 
iyilikder kış yardımları tüm Türkiye'deki temsilciliklerde 
ve Halepli ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yönelik olarak 
hız kazandı.

Ülfet Derneği Yetim Komisyonu ve İyilikder Adana 
Temsilciliği yetim ailelere yönelik aylık etkinlik prog-
ramlarını her yıl olduğu gibi bu yılda sürdürdü.
Ülfet Derneği Yetim Komisyonu ve İyilikder Adana 
Temsilciliği, yetim ailelerine periyodik olarak gerçekleş-
tirdiği aidat ve et dağıtımının yanı sıra çocuklara yönelik 
de “Sinema Gösterimi Etkinliği” düzenledi. Ülfet Derne-
ği ve Yetim Komisyonu yetkililerinin de hazır bulunduğu 
programlarda yetim ailelerle yakından ilgilenildi.

İyilikder Adana temsilciliğimiz ve Ülfet Derneği Yetim 
Komisyonu “3. Geleneksel Yetim Pikniği’ni” gerçekleş-
tirdi. Sarıçam Yörük Ormanı'nda gerçekleştirilen piknik  
renkli görüntülere sahne oldu. Adana temsilciliğimizin, 
yetim ailelerini kaynaştırmak ve yavrularımızın moti-
vasyonunu sağlamak amacıyla düzenlediği pikniğe 
Anadolu Platformu Teşkilat Başkanı ve Ülfet Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Kılıçparlar, Ülfet Derneği 
Genel Sekreteri Yakup Kölay, Yetim Komisyonu Başka-
nı Müge Kaya, Saki Der (Sarıçam Kardelen İzcilik Derne-
ği) Başkanı Yaşar Çıraklı ile İyilikder gönüllüleri ve 
yetim ailelerinden oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı. Piknik 
programında yapılan ikramların dışında ödüllü yarışma-
lar,  geleneksel oyunlar ve Nasreddin Hoca gösterisi 
düzenlendi. Hanımlara yönelik sohbet programı 
gerçekleştirildi.
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Adıyaman'dan Halep'li Kardeşlerimize 
1. Etap 4 tır İnsani Yardım Yola Çıktı

ADIYAMAN

İyilikder Adıyaman,Kahta ve Çelikhan temsilcilikleri olarak gerçekleştirilen, genelde Suriye özelde 
Halep'te bulunan kardeşlerimiz için toplanan yardımları bugün Halep'e gönderildi.
Basın mensuplarının yoğun ilgisi ile karşılaşılan törende temsilciliğimizin yaptığı açıklamada ''Rab-
bimizin yardımı ve değerli bağışçılarımızın katkısıyla içerisinde battaniye, makarna, bulgur, yağ, 
şeker ve giyim yardımından oluşan 4 tır yardım malzemesi hazırladık. Yardım tırlarını, yaptığımız 
basın açıklaması akabinde dualarla Suriye halkıyla buluşması için gönderdik. Bu yardımların toplan-
masında gerekli çabayı gösteren, Adıyaman, Kahta, Çelikhan, Besni Çakırhöyük beldesindeki 
kardeşlerimize ve az çok demeden bize destek olan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz, kendilerin-
den Allah razı olsun. Adıyaman'dan Suriye'ye, Halep'e, İdlip'e, Hama' ya kardeşlik elimizi uzatmaya, 
bu kardeşlerimizin ellerinden daha sıkı bir şekilde tutup bırakmamaya ve bu etapların sayısını 
arttırmaya devam edeceğiz inşallah'' denildi.
23 Aralık Cuma günü Adıyaman halkı ile birlikte toplanan ve dualarla gönderilen 4 tır dolusu yardım 
Cerablus'taki İyilikder kampına ulaştı. Yardımlar, Cerablus'ta bulunun İyilikder gönüllülerimiz tara-
fından ihtiyaca göre dağıtımı yapılmak üzere depoya alındı. İyilikder gönüllüleri, bir taraftan 
yardımları depoya alırken diğer taraftan daha önce toplanan yardımların dağıtımını yapıyor.Yüz 
binlerce aileye ulaşacak yardımların dağıtımı süresince takviye yardımlar önümüzdeki günlerde de 
gelmeye devam edecektir.
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Ankara Temsilciliğimiz Yetimlerin ve Engellilerin Yüreğine Dokundu

Suriyeli Öğrencilerle, Minik Gönüllülerin Kucaklaşması

Ankara Temsilciliğimiz Kobanili Minikleri Giydirdi

ANKARA

İyilikder Ankara temsilciliğimiz ile Şehir ve Medeniyet Derne-
ği Ramazan ayının son günlerinde yetimleri ve engelli çocuk-
larımızı sevindirdi. Bayramda boyunları bükük kalmasın diye 
miniklerimizi alarak bir giyim mağazasına götüren ekibimiz, 
çocuklarımıza bayramlıklarını gönüllerince seçme imkanı 
tanıdı. Yaklaşık 50 çocuğun giydirildiği alışveriş bir hayli 
zevkli geçti. Alışverişin her anında çocuklara yardımcı olan 
ekibimiz, onların bayramda yaşayacakları mutlulukta bir pay 
sahibi oldu.

İyilikder, alan ile veren el arası köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Ankara’da bulunan Suriye Eğitim 
Destek Merkezi’ndeki  140 Suriyeli öğrenciye (70 kız 70 erkek) Pınar Koleji öğrencilerinin kendi harç-
lıkları ile almış olduğu hediyeleri İyilikder aracılığıyla kendileri  verdiler. Minik öğrenciler hep bir ağız-
dan “Savaşa Hayır Kardeşliğe Evet” diyerek ülkemizde fitne yaymaya çalışan şer odaklarına gerekli 
mesajlarını iletmiş oldular.

İyilikder Ankara Temsilciliğimiz, Kobani ve 
Halep’ten Gölbaşı’na gelmiş sığınmacı Suriyeli 
minik kardeşlerimizi giydirdi. Ankara’daki hayır-
sever vatandaşlarımızın teşvikiyle Ankara temsil-
ciliğimiz, Gölbaşı’na gelmiş, Kobanili ve Halepli 
kardeşlerimize ve onların minik çocuklarına giyim 
eşyası ve gıda malzemesi dağıttı.
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ELAZIĞ

HAKKARİ

60 Yetim Aileye Gıda Paketi Dağıtıldı

Elazığ temsilciliğimiz, şehir merkezinde çeşitli 
mahallelerde zor şartlar altında yaşamaya çalışan 
Suriyeli sığınmacı kardeşlerimize ev eşyası, 
giyim, gıda yardımında bulundu. 
Genç İyilikder gönüllüleri ve hayırsever vatandaş-
larımızın katkısıyla gerçekleşti.

2016 yılı ramazan ayında Hakkari merkez 
ve Yüksekova’da yüzlerce terör mağduru 
aileye gıda kolisi yardımı, Hakkari temsil-
ciliğimizce ulaştırılmıştır.

GAZİANTEP

İyilikder, Merkezi Almanya’da bulunan Uzat Elini Yardım Derneği işbirliği ile 60 yetim aileye gıda 
yardımında bulundu. 10 Kasım Perşembe günü İyilikder Yardım Koordinasyon Merkezinden dağıtı-
lan gıda paketlerinin içerisinde; 5 kilogram şeker, 5 kilogram yağ, 5 kilogram pirinç, 2 kilogram nohut 
ve 2 kilogram fasulye bulunuyor.
İyilikder Gaziantep Şubesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, kutsal emanetlerimiz olan yetimle-
re özel önem verildiği belirtilerek, yetimlere dönük yardımların artarak devam edeceği vurgulandı.
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 Gaziantep İyilikder 850 Öğrenciyi İyilikle Isıttı  

Gaziantep İyilikder'den Bin Yetime Kıyafet Yardımı

GAZİANTEP

-

-

luluğunu yaşadılar.

İyilikder Gaziantep Temsilciliği, “Kış Üşütür, İyilik Isıtır” kampanyası kapsamında 1000 çocuğa kıyafet 
yardımında bulundu.
13 Aralık Salı günü başlayan yardımlar 16 Aralık Cuma günü sona erdi. Yardımlar İyilikder Gaziantep 
Yardım Koordinasyon Merkezi mağazasında gerçekleştirildi. Yardım mağazasına gelen yetim çocuklar 
alışveriş yapar gibi beğendikleri kıyafetleri seçerek almanın mutluluğunu yaşadılar.
İyilikder Gaziantep Temsilcisi Talip Çelik yaptığı açıklamada, gıda ve giyim kategorisinde yıl içinde 
büyük yardım organizasyonları yaptıklarını belirterek; “Geçen ay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği 
yaparak 21 okulda ihtiyaç sahibi olan öğrencileri tespit ettik. Bu öğrenciler okul idarecileri ve velileri ile 
beraber yardım mağazasına gelerek giyim yardımlarını aldılar. Bu ayda bin yetimi giydirdik. Yetimlere 
Suriyeli ve Türkiyeli ayrımı yapmadan yardım yapıyoruz. Ayakkabılarını, pantolonlarını, montlarını, 
kazaklarını verdik vermeye devam edeceğiz. Suriyeli ve Türk yetim öğrencilere üşümemesi bu şekilde 
eğitimlerine destek olmak, onlar bizim geleceğimiz. Yardımlarımız devam edecek” dedi.

97



Yunus Emre Enstitüsü İşbirliğiyle 
Cerablus'a Eğitim Desteği

Gaziantep'te 11 Yetim Aile Evlerinde Ziyaret Edildi

GAZİANTEP

-

-

İyilikder Gaziantep Şubesi ve Avrupa Yardım Vakfı 
gönüllüleri, kutsal emanetlerimiz olan yetimleri evler-
inde ziyaret ediyor. İyilikder Gaziantep Şube Başkanı 
Talip Çelik ve Avrupa Yardım Vakfı Genel Müdürü 
Ahmet Mihmat başkanlığındaki heyet ilimizin Şahinbey 
ve Şehitkâmil ilçelerinde bulunan 11 yetim aileyi evler-
inde ziyaret etti. 25 Ekim Salı günü gerçekleştirilen 
ziyarete; Saçaklı, Yavuzlar, Konak, Cumhuriyet, Düztepe 
mahallelerinde ikamet eden yetim aileleri evlerinde 
ziyaret edilerek maddi manevi destekte bulunuldu. 
Ziyarette yetimlerle özel olarak ilgilenip sorunlarını din-

-
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İyilikder Cerablus Yardım 
Koordinasyon Merkezi Açıldı

GAZİANTEP

-

-

Fırat Kalkanı harekatının başladığı günden bu yana Cerablus'da yıllarca DEAŞ'ın zulmüne maruz kalan 

olacak.
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 Malatya İyilikder'den Şehri Nuh'a İnsani Yardım  

İyilik-Der Malatya 441 Konutlarında Yardım 
Çadırı Açtı

MALATYA

İyilikder Malatya Temsilciliği, Toki 441 konutlarda açtığı yardım çadırı ile insanlık dramına sessiz 
kalmayarak sığınmacılara yardım toplandı. Halep’ten, başta İdlib bölgesi olmak üzere Halepli sığın-
macılara yardımın ulaştırılması amacıyla Malatya İyilikder temsilciliği, un, kuru gıda ve her türlü 
kışlık kıyafet ile nakdi (para) yardımı toplayıp Halepli ailelere gönderdi.
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HATAY

Reyhanlı’da Yetim Yalnız Değil

İZMİR Suriyeli Muhacirlere Kardeşlik Ziyareti

İyilikder Reyhanlı temsilciliğimiz ile Reyhanlı Ufuk Eğitim Derneğinin Dünya Yetimler Günü müna-
sebetiyle organize ettiği iftar programları kapsamında 13 yetim ailenin iftar sofrasına temsilciliği-
miz üye ve gönüllüler çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Ailelere marketten alışveriş yapabilmeleri 
için hediye kartlarının takdim edildiği program savaşın yetim bıraktığı küçük yetimlerin tatlı tebes-
sümleriyle son buldu.
İyilikder Reyhanlı Temsilciliği ile Reyhanlı Ufuk Eğitim Derneği, Dünya Yetimler Günü çerçevesinde 
daha önce bir iftar yaptığı yetimleri "Bir Yetim de Sen Giydir" kampanyasıyla bayramlık kıyafetlerle 
sevindirmeye başladı. Yetimlerin anlaşmalı özel bir mağazadan diledikleri kıyafeti seçerek aldıkları 
programda 150’si Suriyeli muhacir olan yetim çocuklara ayakkabı ve kıyafet yardımı yapıldı. Prog-
ramda konuşan İyilikder Reyhanlı Temsilcimiz Serdar ÇİFT, yetimlerin ihtiyaçlarını karşılayarak 
yalnız olmadıklarını onlara hissettirmeye gayret ettiklerini söyledi. Programa ayrıca Ufuk Eğitim 
Derneği Başkanı Mustafa ŞANVERDİ, Hatay Milletvekili Fevzi ŞANVERDİ ve Reyhanlı Belediye Baş-
kanı Hüseyin ŞANVERDİ de katıldı.

Tire İyilikder Temsilciliği olarak İzmir’in Torbalı ilçesinde zor şartlarda hayatlarını idame ettirmeye 
çalışan Suriyeli kardeşlerimizi yaşadıkları çadırlarında ziyaret ederek sorunlarını dinledik. İlkel 
şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalışan kardeşlerimize ev eşyası,  gıda ve giyim yardımla-
rında bulunduk.
Paylaşmanın mutluluğunu gözlerindeki ışıltıları ile bizlere gösteren minik yüreklerin samimi 
kucaklaşmalarını yüreklerimizde hissettik. 
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Reyhanlı Temsilciliğimizden Halep'e Destek

Elbistan’da Kıyafet Yardımı

-

HATAY

KAHRAMANMARAŞ

-

-
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Malatya İyilik Sofrası tarafından selamlama konuşmaları yapıldı.

-

-
lerde bulunuldu.

amaçlı kullanılacak.

Hatay İçin İyilik Vakti

İyilikder Dörtyol'da 165 aileye Kışlık Kıyafet Yardımında Bulunuldu.

Malatya İyilikder Hanımlar Komisyonu Toplantısı

HATAY
İyilikder Hatay temsilciliği Ramazan ayında da yardım 
faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Hatay’ın ilçeleri 
olan İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin’de Ramazan 
öncesi 2350 gıda kolisi dağıtımı yapan temsilciliğimiz; 
Ramazan ayında da muhtaç ailelere 500 adet gıda kolisi 
dağıtımı yaptı. İçerisinde pirinç, mercimek, bulgur, şeker, 
salça ve yağ bulunan gıda kolileri ihtiyaç sahibi ailelere 
bizzat teslim etti. 
Bazı yetim çocuklara bayramlık kıyafet yardımı yapan 
temsilciliğimiz toplayacakları zekat ve fitrelerle beş yüz 
yetim çocuğu daha giydirmeyi hedeflediğini belirterek 
miniklere yaşayacağı mutluluğa ortak olmak istediklerini 
belirtti.

Önceden tespiti yapılan Dörtyol'da bulunan 165 aileden toplam 500 kişi olmak üzere çocuk, genç, 
yetişkinlere bayan kıyafetleri dağıtıldı. Temsilciliğimiz, daha önce tespiti yapılan dul, yetim ve ihtiyaç 

-

-
-
-

-

MALATYA
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KİLİS

Borsa İstanbul Lisesi Öğrencilerinden KermesADIYAMAN

-
-
-
-

dü.

-
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BİTLİS

İyilikder Tatvan Genç Zihinlere Işık 
Tutmaya Devam Ediyor

MERSİN

105

-

-
sı başlatmıştı.

-

-

-
-

İyilikder Mersin’den yeni doğan bebeklere yardım seti
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Daha detaylı

0212 534 68 25
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Merkez   /  Adana 

Çelikhan  / Adıyaman 

Kahta   / Adıyaman 

Merkez   / Adıyaman 

       Doğubeyazıt   / Ağrı 

Merkez   / Ağrı 

Merkez   / Aksaray 

Kızılay   / Ankara 

Alanya   / Antalya 

Merkez   / Antalya 

        Efeler  / Aydın 

Merkez  / Aydın 

Tatvan  / Bitlis 

Gelibolu  / Çanakkale 

Merkez  / Kilis 

Merkez  / Kırıkkale 

Yıldırım  / Bursa 

Merkez  / Çorum 

Merkez  / Elazığ 

Dörtyol  / Hatay 

Sahinbey  / Gaziantep 

Sehitkamil  / Gaziantep 

Merkez  / Hakkari 

       Merkez   / Çankırı 

Payas   / Hatay 

İskenderun   / Hatay   

Kırıkhan   /  Hatay 

Erzin   /  Hatay 

Reyhanlı   /  Hatay 

Merkez   /  Iğdır 

Merkez   /  Isparta 

Bağcılar   /  İstanbul  

Esenyurt   /  İstanbul 

Halkalı   /  İstanbul 

Küçükçekmece   /  İstanbul  

Maltepe   /  İstanbul  

Manisa  / Merkez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yenibosna   /  İstanbul  

Merkez   /   İstanbul  

Battalgazi   /  Malatya

Merkez   / Malatya

Karatay   /  İstanbul 

Merkez   /  Sivas  

Merkez   /  Muş 

Merkez   / ŞanlıUrfa 

Merkez   / Trabzon 

       Merkez   /  Uşak 

Merkez   /  Van 

Erciş   /  Van 

Sorgun   /  Yozgat 

Merkez   /  Diyarbakır 

Islahiye   /  Gaziantep  

Nizip    /  Gaziantep  

Erzin   /  Hatay 

SultanBeyli   /  İstanbul 

Sultangazi   /  İstanbul 

Zeytinburnu   /  İstanbul 

Yenisahra   /  İstanbul 

Maltepe   /   İstanbul 

Ataşehir   /  İstanbul 

Pendik   /  İstanbul 

Kartal    /  İstanbul 

Tuzla   /  İstanbul 

       Ümraniye   /  İstanbul 

Kahramanmaraş   /  Elbistan 

Kahramanmaraş   /  Dulkadiroğlu 

Kocaeli   /  Derince 

Kocaeli   /  Merkez 

Mersin   /  Merkez 

Mersin   /  Tarsus 

Osmaniye   /  Merkez 

Osmaniye   /  Düziçi 

Kayseri  / Merkez 

İzmir   /  Tire 

 

Temsilcilikler



+90 (212) 534 68 25ONLİNE BAĞIŞ

“İNSANLIK UĞRUNA”
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