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İbrahim BAHAR
İyilikder Yönetim Kurulu Başkanı

Daha mutlu, daha adil ve huzurlu bir dünya istiyorsak; kötülüğü azaltmak, iyiliği çoğaltmak 
zorundayız. Bu bilinçle başlattığımız iyilik hareketinin her yıl daha fazla katılım ve katkı ile 
büyüdüğünü görmek, her geçen gün daha fazla yardıma muhtaç mağdur ve mazluma dokun-
mak, şüphesiz umutlarımızı da heyecanımızı da daha diri tutuyor.

2017 yılı da yine gönüllülerimizin sayısının arttığı, Balkanlardan Güney Asya’ya uzanan bir 
coğrafyada milyonlarca insanın acılarına ortak olmak, yaşadıkları mağduriyetleri bir nebze 
olsun hafifletmek için yoğun gayretler sergilediği bir yıl oldu. 

İnsan, kendi müreffeh dünyasından çıkıp büyük trajedilerin yaşadığı alanlara inince, dün-
yada yaşanan adaletsizliklerin ve zulümlerin boyutunu çok daha derinden idrak edebiliyor. 
Şahit olduğunuz her acı, çaresizlik içinde yardım bekleyen insanlarla yaşadığınız her temas, 
sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bizlere tekrar tekrar hatırlatıyor.

İyilikder destekçi ve gönüllüleri, işte bu kardeşlik hukukunu ve insanlık değerlerini hayatının 
merkezine koymuş insanlardan oluşuyor. Her yıl susuzluktan, açlıktan, başlarına yağdırılan 
bombalardan ve daha pek çok insan eliyle yapılan zulümlerden ölen, yaralanan, sakat kalan 
milyonlarca insanı kuru bir istatistik, ruhsuz bir gazete haberi olarak görmeyen; tersine bu 
gidişata karşı çıkan, “bir yaraya nasıl merhem olabilirim” diye dertlenen gönül erlerinden 
oluşuyor.

5. yılımızda 5. sayısını yayınladığımız bu bülten, iyilik gönüllülerimizin küçük büyük deme-
den ortaya koyduğu bağış ve gayretlerin nasıl bereketlendiğini, mazlum ve mağdur yüzlerde 
nasıl bir gülümsemeye ve umuda dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kalbinde iyilik, vicdanında merhamet taşıyan; yaşanan acılara ve kardeşlerinin mağduri-
yetlerine kayıtsız kalmayan bu gönüllü ve hayırseverlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. 
Zira onlar olmasaydı Afrika sıcağında bir su kuyusu, bir yoksulun sofrasında aş, bir yetime 
bayramlık, bir muhacire barınak olamaz; bu bültende ancak bir kısmını paylaşabildiğimiz 
nice iyilikleri yapamazdık. Onlar Cenab-ı Allah’ın Al-i İmran Suresinin 134. ayetinde tarif et-
tiği insanlar olsa gerek: “Onlar ki, bollukta ve darlıkta (mallarını Allah yolunda) sarf ederler, 
(kızdıkları zaman) öfkelerini yenerler ve insanları (kusurlarından dolayı) affederler. Allah, 
iyilik yapanları sever.”

Allah’ın sevdiği kullar arasında yerimizi almak dua ve temennisiyle…

İyilik Gönüllülerimiz 
olmasaydı, Afrika 

sıcağında bir su 
kuyusu, bir yoksulun 

sofrasında aş, bir 
yetime bayramlık, 

bir muhacire 
barınak olamazdık.
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Dünya’da her yıl tabii afetler, savaşlar, 
yetersiz beslenme, hastalıklar ve ölüm-
ler nedeniyle anne babasını kaybeden 
milyonlarca çocuk var. Türkiye’de de 
binlerce yetim ve öksüz çocuğumuz 
kendilerine sahip çıkılmasını bekliyor. 
Sosyal devlet ilkesi gereğince yetim 
çocuklara çeşitli sosyal ve ekonomik 
haklar sağlansa da, bu destekler çocuk-
larımız için yeterli seviyede değildir. Bu 
sebeple İyilikder olarak yetim çocukla-
rımızın hayata yeniden tutunması, yeni 
başlangıçlar yapabilmesi için onlardan 
ilgi ve şefkati esirgememek gerektiğine 
inanıyoruz. Yıllardır uyguladığımız 
yetim sponsorluk programının hede-
fi de, bize Allah’ın bir emaneti olan 
bu yetimlerin korunması ve iyilikle 
desteklenmesi üzerinedir. Ülkemizde 
bulunan yetimlerin yanı sıra Gazze’den, 
Balkanlar’a , oradan Suriye’ye ve zulme 
maruz kalmış dünyanın birçok ülke-
sinden yetimlerin bilgileri derneğimi-

zin veri havuzunda toplanmaktadır. 
Derneğimiz aracılığı ile bir yetime 
hami olmanın aylık bedeli sadece 100 
TL’dir. İstenirse 6 aylık ya da 1 yıllık 
peşin bağış yapılabildiği gibi, yalnızca 
1 aylık tutar ile de yetimlerimize destek 
olunabilmektedir. Birden fazla yetime 
sponsor olabilir, yetimlere genel bağışta 
bulunabilirsiniz. Yetimlerimiz için 
aylık sponsorluk dışında dilerseniz web 
sitemizdeki genel bağış ekranımızdan 
(yetim yardımı açıklamasını ekleyerek) 
istenilen tutarda havale/eft de yapabi-
lirsiniz. Bu yolla yetimlerimizin gelece-
ğe güvenle ve gülen gözlerle bakmasını 
sağlayabilirsiniz. Ayrıca tüm telefon 
operatörleri üzerinden YETIM yazıp 
4025’e SMS göndererek yetim bağış 
havuzumuza 10 TL bağışta da buluna-
bilirsiniz. Telefonla bizlere ulaşabilir 
ya da bağış@iyilikder.org.tr adresine 
e-mail gönderebilirsiniz.

SPONSORLUĞU
YETİM

“Sana neyi infak edeceklerini 
sorarlar. De ki: Hayır olarak 
infak edeceğiniz şey, anne-

babaya, yakınlara, yetimlere, 
yoksullara ve yolda kalmışadır. 
Hayır olarak her ne yaparsanız, 

Allah onu şüphesiz bilir.”  
 Bakara Suresi, 215



Sürekli Yapılan Faaliyet ve Projeler

Onlar aslında  
bizim çocuklarımız. 
Sahip çıkarsak  
“yetim” kalmayacaklar!
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BURKİNA FASOLU YETİMLERE TATLI BİR İYİLİK
İstanbul’da genç bir çift nikâh mera-
simlerinde dağıtacakları şekerlerin 
bedeli ile Afrika’nın yoksul ülkesi Bur-
kina Faso’da 25 yetimi giydirdi. Nuran 
& İbrahim Halil BAHAR çifti örnek 
bir girişime imza atarak, küçük bir 
fedakârlık ve iyi niyetle uzak bir ülkede 

25 yetimin hayatına güzel bir dokunuş 
gerçekleştirdiler. Bu olay hayatımızda 
sıradan bir harcama kalemi olan ve 
aslında birçok insan için fazla bir değer 
taşımayan bir geleneğin nasıl iyilik ve 
mutluluğa dönüşebileceğini de gözler 
önüne serdi.

GAZZELİ YETİMLERİMİZLE COŞKULU BULUŞMA 

2017 yılı yine 
Balkanlar’dan Güney 
Asya’ya uzanan bir 
coğrafyada milyonlarca 
insanın acılarına ortak 
olmak, yaşadıkları 
mağduriyetleri bir 
nebze olsun hafifletmek 
için yoğun gayretler 
sergilediğimiz bir yıl oldu. 

İyilikder ve Gazze çalışmaları kardeş 
kuruluşu olan Filistin Halkı Dostları 
Derneği, İyilikder tarafından destekle-
nen tüm yetim ailelerinin davet edildiği 
bir etkinlik düzenledi. Program, dernek 
yetkililerinin selamlama konuşmaları 
ile başladı. Ardından çocuklara yö-
nelik eğlence programları, oyunlar ve 

hediyelerin dağıtımına geçildi. Derneği-
mizce sponsor bağışçılarımız aracılığıyla 
düzenli olarak onlarca yetime ulaştırılan 
aylık ödemeler de programda ailelere 
teslim edildi. Gazze’nin sahipsiz olmadı-
ğının belirtildiği etkinlikte, çalışmaların 
ailelerin ve yetimlerin ihtiyaçları gözeti-
lerek sürdürüleceği ifade edildi.



Sürekli Yapılan Faaliyet ve Projeler

DÜNYA’NIN DÖRT BİR YANINDA
EMANETE SAHİP ÇIKTIK !

İyilikder Adana Temsilciliği tarafından 
geleneksel hâle getirilen ve her bayram 
öncesi çok sayıda yetim ile ihtiyaç sahibi-
nin buluştuğu yetim giydirme projesi 2017 
yılında da devam etti. 

Daha önce belirlenen yetim çocuklar ve 
ihtiyaç sahibi gençlere bayramlık kıyafet 
hediye etme çalışması İyilikder Adana 
Yardım Mağazasında gerçekleşti. Ücret-
siz hizmet sunan ve ihtiyaç sahiplerine 
yönelik çalışan giyim mağazasında, 
bayram öncesi program kapsamında 
150’den fazla çocuk ve yetişkin giydirildi. 
Bu yolla yoksulluğun ve yoksunluğun 
pençesinde güzel bir bayram özlemi 
çeken çocuklar âdeta bayramdan önce 
bayram yapma fırsatı buldular.

ADANA

Özellikle güzel ve yeni kıyafetleriyle 
ayna karşısına geçen çocukların mut-
luluğu ve enerjisi, dağıtım boyunca 
tüm mağazayı doldurdu. İyilik yapma-
nın asil ve güzel bir usulünü ortaya ko-
yan İyilik Mağazamızda aynı zamanda 
gıda yardımı da yapılmakta olup; ihti-
yaç sahibi hayırseverlerin destekleriyle 

raflara dizilen ürün ve kıyafetlerden 
kendi ihtiyaçlarına göre hiçbir ücret 
ödemeksizin temin ettiler. İyilikder 
olarak ihtiyaç sahiplerine kendi zevk 
ve ihtiyaçlarına göre istedikleri kıyafeti 
seçebilme imkânı sunan İyilik mağa-
zalarının sayısını daha da arttırmayı 
hedefliyoruz.
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Adıyaman temsilciliğimizin yetim 
çocuklar için düzenlediği ve 35 yetim 
çocuğun anneleriyle birlikte katıldığı 
sosyal etkinlik renkli anlara sahne 
oldu. İyiliği genç yaşta hayatlarının 
bir parçası hâline getirmiş Üniversite 
öğrencilerimiz tarafından yetimler 
için düzenlenen programda, çocuklar 

gönüllerince eğlendi.Yetimlerle çeşitli 
oyunlar oynayan ve onlara ikramlar-
da bulunan iyilik elçilerimiz minik 
kardeşlerimizi bağrına bastı. Program 
sonunda ayrıca yavrularımıza kıyafetler 
ve oyuncaklar hediye edildi. Etkinlikte 
yetimler kadar hayırseverlerin de mut-
lu olduğu gözlemlendi.

ADIYAMAN İSTANBUL / Bağcılar

Bursa’da temsilciliğimiz genel faaliyetleri 
kapsamında tespit ettikleri bir yetim 
ailesini ziyaret etti. Babalarını inşaatta 
çalışırken elim bir kaza sonucu kaybe-
den yetimlerin anneleri ise hastalıkla 
mücadele ediyor. En büyük çocuğun 
askere gitmeye hazırlandığı 8 çocuklu 
ailenin herhangi bir gelir kaynağı yok. 
Hasta anne bir yandan da hasta hâliyle 
8 aylık bir bebeği yaşatmaya çalışıyor. 
Maddi ve manevi yardıma muhtaç aileyi 
ziyaret ederek ihtiyaçlarını bir nebze de 
olsa gidermeye çalışan temsilciliğimiz, 
benzer zorluklar yaşayan çok sayıda aile 
bulunduğunu, bu yardımları daha da 
arttırmak için daha fazla desteğe ihtiyaç 
olduğunun altını çiziyor.

BURSA

Geleceğimizin teminatı olan gençler ve 
çocuklarımız için çalışmalarımıza ara ver-
meden devam ediyoruz. Eğitim ve sosyal 
olanaklar kapsamında her yıl on binlerce 
öğrenciye destek sağlamaya devam ediyo-
ruz. Bu desteklerin bir yenisi de İstanbul 
Bağcılar’da Kadir Kuş İmam Hatip Orta 
Okulu’nda okuyan öğrenciler için gerçek-
leştirildi. Eğitim gören yetim ve ihtiyaç 
sahibi 22 çocuğa ilçe kaymakamının da 
katılımıyla kahvaltı programı düzenlendi.

İyilikder, Bülbülzade Vakfı Yetim 
Komisyonu ile yetimler ve ailelerine dö-
nük iftar programı düzenledi. Avrupa 
Yardım Vakfı işbirliği ile Gaziantep’te 
yaşayan 150 yetim aileye gıda yardı-
mında bulundu. 

GAZİANTEP



Sürekli Yapılan Faaliyet ve Projeler

ANKARA HATAY / Kırıkhan KAHRAMANMARAŞ
Ankara temsilciliğimiz, hayırseverle-
rin desteğiyle Gölbaşı Mogan Par-
kı’nda etkinlik düzenledi. Ankara’da 
yaşayan Türk, Somali, Afganistan, 
Kırgızistan, Suriye ve Özbekistan 
uyruklu 55 yetimimiz için düzenlenen 
etkinlikle çocuklarımıza moral vermiş 
olduk.

Ankara Temsilciliğimizin Gölbaşı Mogan 
Parkı’nda gerçekleştirdiği piknikte 

muhacir yetim çocuklar moral buldu.

Hatay/Kırıkhan Umut Eli Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği ve İyilikder Kı-
rıkhan Temsilciliği işbirliğiyle Belediye 
Sosyal Tesislerinde yetim çocuklara iftar 
ikramında bulunuldu. Tasavvuf müziği 
ve Hacivat Karagöz gösterilerinin ardın-
dan okunan duayla program son buldu.

Elbistan temsilciliğimiz ve Elbistan 
Şurader “Bir Yetim de Senin Elinden 
Tutsun” sloganı ile geçen yıl Rama-
zan’ın 15’inde Elbistan Pınarbaşı 
mesire alanında yaklaşık 200 yetim 
kardeşimizin katıldığı bir iftar organi-
zasyonu gerçekleştirdi. Yetim kardeşle-
rimize ayrıca kıyafetler hediye edildi.
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İyilikder Mersin Temsilciliği düzenlediği 
“Siz de Bir Yetim Giydirin” kampanyası 

ile bu Ramazan’da 111 yetim ve muhtaç 
çocuğa giyim yardımı yaptı.

MERSİN

OSMANİYE

MALATYA

VAN

YOZGAT

Yaklaşan bayramların heyecanını en çok 
çocuklar hisseder. Bayram ziyaretleri, 
anne babaların bayram tatili boyunca 
çocuklarla daha yakından ilgilenmeleri, 
alınan hediye ve harçlıklar bayramları 
çocukların gözünde farklı kılar. Yetim 
çocuklara da bir bayram sevinci yaşat-
mak isteyen Yozgat-Sorgun temsilciliği-
miz, 42 yetim çocuğa giysi ve ayakkabı 
yardımı yaptı. Bir mağazaya götürülen 
çocuklar buradan istedikleri bayram-
lıkları almakla kalmadılar, kendilerine 
verilen bayram harçlıklarıyla da erken 
bir bayram yaşadılar.

Osmaniye temsilciliğimizin ev sahipli-
ğinde, Anesiad ve Akadder teşkilatlarının 
desteği ile yetimler yararına dayanışma 
günü ve piknik düzenlendi. 250 kişilik 
yetim dayanışma etkinliğine hem Osmani-
yeli kardeşlerimiz hem de Suriyeli kardeş 
ailelerimiz katıldı. Osmaniye Belediye-
si’nin araçlarıyla ulaşım desteği sağladığı 
etkinlikle yetim çocuklar çeşitli oyun ve 
aktivitelerle keyifli bir gün geçirdi. Savaşın 
ve babalarını kaybetmenin acısını yaşamış 
olan çocuklar kardeş ailelerin yakın ilgi ve 
şefkati sayesinde sahipsiz ve yalnız olma-
dıklarını hissetmiş oldular.

Malatya temsilciliğimizce geleneksel hâle 
gelen ve bayram öncesi yüzlerce yetimin 
bayramlık kıyafet ihtiyacının karşılandığı 
bir yetim giydirme programı düzenledi. 
200 çocuğumuza giyim yardımı yapılan 

etkinlik süresince yetim çocuklar birlikte 
oldukları kardeş aile ve hayırseverlerin 
sevgi ve şefkatiyle karşılaştılar. Özlemini 
hissettikleri bu duyguları tatma fırsatı 
buldular. Çocuklar kadar yetim destek-
çilerinin de mutlu olduğu bu programın 
yanı sıra temsilciliğimiz, her ay düzenli 
olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardı-
mında bulunuyor.

İyilikder Van Temsilciliği ile Gökku-
şağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma 
Derneğimizin birlikte organize ettikle-
ri 2. geleneksel iftar programını ihtiyaç 
sahibi ailelerin ve bağışçılarımızın 
katılımlarıyla gerçekleştirdi. Program 
vesilesiyle temsilciliğimize ulaşan fitre 
ve zekâtlar da bayram öncesi muhtaç 
ailelere dağıtıldı.



Sürekli Yapılan Faaliyet ve Projeler

KİLİS

Suriye’de 7 yıldır devam eden savaş, 
milyonlarca kişiyi evinden ve yurdundan 
ederken, yüzbinlerce kişiyi de dul, öksüz 
ve yetim bıraktı. Savaşın mağdurlarından 
biri olan ve 9 ay önce geldikleri Kilis’te 
temsilciliğimiz tarafından kendilerine 
tahsis edilen evde kalan Sabah Mattar, 
anne ve babaları ölen torunlarına sahip 
çıkıyor. Torunlarına anne babalarının 
yokluğunu hissettirmeden kederini içine 

gömen gözü yaşlı kadın, oğullarının 
emaneti için ayakta kalmaya çalışıyor. 
En büyüğü 12 yaşında olan, 11 toru-
nuyla acılarını unutmaya çalışan Sabah 
Mattar, Suriye’de devam eden savaşta ai-
lesinin birçok üyesini kaybetti. Önceden 
çok zengin olduğunu ve mallarını Allah 
yolunda harcamanın huzurunu taşıdı-
ğını dile getiren Mattar, “Şu anda hiçbir 
şeyimiz kalmadı. Önce Allah, sonra İyi-
likder’in yardımlarıyla ayaktayız. Allah 
onlardan razı olsun. Torunlarım onların 
sayesinde yokluk çekmiyor” dedi. Suri-
ye’deki savaşın bitmesini temenni eden 
nine Sabah Mattar, “Allah Türkiye’den ve 
İyilikder’den razı olsun’’ diyerek duygu-
larını ifade etti.

Nine Sabah Mattar: 
“Önce Allah’ın 
sonra İyilikder’in 
yardımlarıyla 
ayaktayız.” 

Kardeşlik birbirini 
hatırlamak, 
diğeri açken tok 
yatmamaktır.
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İyilik, bu dünyada kişinin söyleyecek 
bir sözünün olmasıdır. Ulaşabilece-
ğiniz en ücra topraklara ve oralarda 
yaşayanlara selam götürmek, onlara 
bir yardım eli uzatmaktır. İnsanlık 
ailesinin ilgi ve merhamet bekleyen 
mağdurlarının başında çeşitli sebep-
lerle yetim kalmış çocuklar gelmek-
tedir. Bu nedenledir ki, İyilikder’in 
en çok önemsediği konulardan biri 
de yetimlerin daha elverişli koşullara 
kavuşturulması ve yüzlerinin gül-
mesidir. Bu amaçla gerçekleştirilen 
etkinliklerden biri olan “Kardeşlik 
Sofrası”, İyilikder ve Anadolu Öğren-
ci Birliği’nin çabalarıyla on binlerce 
yetimi ve destekçilerini aynı sofrada 
buluşturmuştur. 

İslam Dünyası Yetimler Günü’nde 15 
farklı ülkede gerçekleşen etkinlik, iftar 
sofralarının bereketini ve sevincini dört 
kıtaya yayarak, birbirlerinden binlerce 
kilometre uzaktaki ümmetin çocuklarını 
aynı iftar sofrasında bir araya getirmiştir. 
Bosna Hersek, Arnavutluk, Halepçe, İd-
lib, Somali, Kosova, Kırgızistan, Burkina 
Faso, Yemen, Bangladeş, Makedonya, 
Nijer, Kudüs , Gazze, Kıbrıs ve Erbil’de 
kurulan yetim iftar sofralarında eller 
aynı dileklerle duaya durmuş, sofradaki 
herkes aslında aynı insanlık ailesinin bir 
mensubu olduğunu bir kez daha hisset-
miştir. Amacımız, bağışçılarımızın artan 
destekleriyle her yıl Kardeşlik Sofralarını 
daha fazla ülkede kurarak, kardeşlerimi-
zin gönlünde yer edinmektir.

SOFRASI
KARDEŞLİK

Dünya Yetimler Günü
olan Ramazan ayının 
15’inde, 15 ülkede 
kardeşlik sofraları
kurduk.
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KIRGIZİSTAN

KOSOVA

YEMEN

Birbirlerinden binlerce kilometre uzaktaki 
ümmetin çocukları aynı iftar sofrasında bir araya 
geldi.

SOMALİ
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SURİYE

GAZZETÜRKİYE
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ARNAVUTLUK

IRAK
Erbil

IRAK
Halepçe

BANGLADEŞ

MAKEDONYA
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BOSNA HERSEK

KIBRIS

BURKİNA FASO

KUDÜS
NİJER
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İnsanlık iyilikle sınanır, iyilikle yaşanır. 
Mazlum ve muhtaç durumda yaşam 
mücadelesi veren insanların dramına 
kayıtsız kalmak, İslam’ın kardeşlik hu-
kukuna da, diğer emir ve tavsiyelerine 
de uymaz. İnsan ve Müslüman olma-
nın gereği, Türkiye’de ve yeryüzünün 
neresinde olursa olsun insan onurunu 
koruma ve insanca yaşama hakkının 
tesisi için çalışmak ve çabalamaktadır. 
Kalbinde iman, vicdan ve iyilik duygusu 
taşıyan herkes için bu, temel ve vazge-
çilmez bir ödevdir.

Dünyanın neresinde olursa olsun, 
dinine, diline ve soyuna bakmaksızın 
çeşitli felaketlere düçar olmuş insanları 
kendi hâllerine terk etmek, “Komşusu 
açken tok yatan bizden değildir” diyen 
bir Peygamberin ümmetinin inanç ve 
değerleriyle bağdaşmaz. Mağdurların 
yardım çığlığı kulaklarımızda yankıla-
nırken kendimizden memnun ve mutlu 
şekilde yaşantımızı sürdüremeyiz. Ya-
şananlara gözümüzü kapayıp, “yok mu 
bizim sesimizi duyacak kimse” haykırış-
larına kulağımızı tıkayamayız. 

 İyilikder’in “Kardeş Aile Kampanyaları” 
bu bilincin ve sorumluluk duygusu-
nun bir yansımasıdır. Bir kardeş aileye 

sahip çıkmak milyonların bir imdat eli 
beklediği, sığınacak bir barınak, tadacak 
bir lokma istediği, çocukların açlıktan 
ana kucağında can verdiği bir dünyaya 
kayıtsız kalmamak ve sorumlulukları-
mızı hatırlamaktır. Bizim görmediğimiz 
ve duymadığımız her gün ya bir anne, 
ya bir baba veya çocuk yoksulluktan ve 
yoksunluktan can vermekte; nice aileler 
her gece keder yumağına sarılmaktadır. 

Bu çağrımızın ve çabalarımızın karşı-
lıksız kalmaması; kardeşlik bilincinin 
ve dayanışmasının her geçen gün 
büyümesi ise çok şükür hem insanlık 
hem de mağdurlar açısından bir umut 
ışığıdır. İyilikder olarak bütün gayreti-
miz bu ışığı çok daha parlatmak, daha 
fazla insana ve daha geniş coğrafyalara 
yaymaktır. Bu insanlık davamıza ortak 
ve destek olmak için tüm iyilikseverleri 
bu kardeşlik kervanına katılmaya davet 
ediyoruz. Bunun için aşağıdaki yardım 
türlerinden birini seçmek kâfi olacaktır: 
Barınma (kira ve yakacak), eğitim, sağ-
lık (ilaç/muayane), gıda, giyecek, reha-
bilitasyon hizmetleri (yaşlı ve özürlüler 
için), kamplara ve mağdur bölgelere 
yapılan moral ve yardım ziyaretlerine 
katılmak, katkı vermek… 

KARDEŞ AİLE

Mağdurların yardım çığlığı 
kulaklarımızda yankılanırken, 
kendimizden memnun ve 
mutlu bir şekilde yaşantımızı 
sürdüremeyiz.
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22

KARDEŞ AİLELERİMİZLE BÜTÜNLEŞTİK

Kardeş Aile projesi kapsamında, Adıyaman 
temsilciliğimiz ve Borsa İstanbul Anadolu 
Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi aileleri 
ziyaret ederek gıda ve nakdî yardımda bu-
lundular. Yardım yapılan bir evin geçimini, 
ailenin dedesi sokaklarda tartıdan elde 
ettiği gelir ile temin etmeye çalışıyordu. 
Aynı evde birlikte barınmaya çalışan iki 
aileye desteklerini devam ettirme kararı 

alan temsilciliğimiz, Iraklı ve Suriyeli mu-
hacir kardeş ailelere de gıda ve beyaz eşya 
yardımı yaptılar. Temsilciliğimizin bir diğer 
faaliyetinde ise bir tanıtım standı açarak 
yardım imkânlarını genişletmeye çalıştı.

Gönüllülerimiz 500 savaş mağduru Su-
riyeli aileye gıda yardımında bulundular. 
6 yıl içerisinde 400 binden fazla kişinin 
öldüğü Suriye’de savaş, ülke nüfusunun 
yarısını evlerinden etti. 4.8 milyon kişi, 
başta Türkiye olmak üzere başka ülkelere 
sığındı. Kilis ülkemizde en fazla muhacir 
ağırlayan şehirlerden biri hâline geldi.

KİLİS’TE 500 SAVAŞ 
MAĞDURU AİLEYE 
YARDIM

ADIYAMAN KARDEŞ
AİLELERİYLE KOL KOLA
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KARDEŞ AİLELERE  
ERZAK DESTEĞİ

Ağrı Doğubayazıt temsilciliğimiz kar-
deş aile projemiz kapsamında ihtiyaç 
sahibi aileleri ziyaret ederek temel gıda 

MUHACİRLER ARTIK
ÜŞÜMEYECEK!

180 AİLENİN DAHA
YÜZÜ GÜLDÜ
İstanbul Sultangazi ilçesi İyilikder 
temsilciliği tarafından düzenlenen gıda 
yardımı kampanyasında toplanan yar-
dımlar 40 aileye teslim edildi. Muhtaç 
durumda olan ailelerin durumlarını 
ön bir araştırma ve incelemeyle tespit 
eden gönüllülerimiz; içinde yağ, salça, 

mercimek, un, şeker, zeytin, pirinç gibi 
temel tüketim malzemeleri bulunan 
yardım paketlerini ailelere teslim 
etti. Gönüllülerimiz tarafından satın 

MALATYA  
PAYLAŞMAYI SEVİYOR

Malatya’da “yetim”, “kardeş aile”, “bir 
öğrenci okut”, “süt keçisi” ve “gıda ban-
kacılığı” gibi çeşitli İyilikder projelerini 
büyütmek için yoğun gayret gösteren 
temsilciliğimiz bunun son bir örneği 
olarak şehrin farklı mahallelerinde ika-
met eden 60 aileye gıda yardımı yaptı. 
Yardımlarda yetim ve yaşlıların olduğu 
ailelere öncelik verildi. Çalışmalarıyla 
daha fazla insana ulaşmaya gayret göste-
ren temsilciliğimiz, kardeş ailelerimizin 
de hayır dualarını alıyor.

maddeleri ve kahvaltılıklardan oluşan 
erzak kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.
Sürekli yapılan yardımlar kapsamında 
desteklenen aileler sadece gıda ve ben-
zeri yardımlar için ziyaret edilmiyor. 
Gönüllülerimiz, bu ailelerin en çok 
ihtiyaç duydukları şeylerden birinin 
de kopmayan bir diyalog ve iletişim 
olduğunun farkında. Bu nedenle 
muhtelif sıklıklarla kardeşliklerini ve 
muhabbetlerini geliştirmek amacıyla 
bu evleri ziyaret etmekte, sakinleri 
ile sohbet edip, hatırlarını sormakta-
lar. Yine bu ziyaretlerde çocuklar da 
unutulmuyor. Gönüllülerimiz onlarla 
özel olarak ve yakından ilgileniyorlar. 
Çünkü evlerinden ve yurtlarından 
sürülmüş çocukların büyüklerden çok 
daha fazla manevi desteğe ve ilgiye 
ihtiyaçları oluyor. 

alındıktan sonra özenle poşetlenerek 
ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürü-
len gıda paketleri her ay düzenli olarak 
dağıtılıyor. Ayrıca 2017 Kurban Bayra-
mı vesilesiyle Sultangazi’de 140 aileye 
de et dağıtımı yapılarak zor şartlarda 
İstanbul’da yaşayan kardeş ailelerimizin 
sofralarına et girmesi sağlandı.

Türkiye’nin hızla büyüyen İyilik hareketi 
İyilikder, geçen yıl Türkiye’nin kalbi 
Ankara’da da çalışmalarıyla muhtaç 
ailelerin yeni umudu olmaya devam etti. 
Temsilciliğimiz bir yandan bünyesinde 
bulunan yardım mağazası reyonlarından 

zor durumdaki ailelere her ay düzenli 
olarak giyim ve gıda yardımında bulun-
maya devam ederken, ağır kış şartlarını 
ve Ankara’nın sert soğuğunu dikkate 
alarak kardeş ailelere kuzineli soba da-
ğıtımı yaptı. Bu yardımlarla gönüllüle-
rimiz Ankara’da soğukların iyiden iyiye 
kendini hissettirmesi ile güç şartlarda 
yaşam süren ailelerin imdadına yetiş-
miş oldu. 35 Afgan, Özbek, Suriyeli ve 
Türkmen aileye kuzineli soba yardımı 
yapan temsilciliğimiz, sobaların kuru-
lumunda da ailelere yardım etti. Sadece 
gıda değil ısınmanın da acil ihtiyaç ol-
duğu bu günlerde verilen bu yardımlar, 
hem karşılıklı olarak kalpleri ısıttı hem 
de kardeş aileler ve destekçileri arasın-
daki bağları güçlendirdi.
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KÜLLİYE YAPIMI

AFRİKA’DA
MESCİD ve
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Ecdadımız bir beldeyi fethettiğinde öncelikli 
olarak oraya bir camii inşa eder; o beldelerde 
İslam’ın esenlik sesi olan ezanın minarelerden 
yükselmesini sağlardı. Bu düşünceyle, yıllarca 
sömürüye ve misyonerlik faaliyetlerine maruz 
kalmış Afrikalı kardeşlerimize dokunmak ve 
kalplerini kazanmak için camii ve mescitler 
yapmayı çok önemsiyoruz. Bilindiği gibi me-
deniyetimizde cami ve mescitler, sadece birer 
ibadet mekânı değil, aynı zamanda eğitim, kültür 
ve sosyal paylaşım mekânlarıdır. Hayırseverler 
için öldükten sonra da hayrı/sevabı kendisine 
ulaşacak bir sadaka-i cariye olan Cami ve Mescit 
projelerimizi geliştirirken önceliğimiz; yakınında 
yöresinde mescit olmayan ya da imkânsızlıklar 
yüzünden onarılamamış ve aktif kullanılamayan 
mekânların bulunduğu yerlerdir.
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Burkino Fasolu Müslümanlar için önemli 
bir adım daha atıldı. İçinde 50 yatak ka-
pasiteli yetimhane, 100 öğrenci kapasiteli 

okul, 100m2 camii ve yetişkinlere yönelik 
mesleki eğitim sınıflarının bulunacağı bir 
külliye inşası için İyilikder Yönetim Kuru-
lu Başkanı İbrahim Bahar ile Burkina Faso 
merkezli OSEH Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Nuh Sawadogo arasında iş birliği 
protokolü imzalandı. Külliyenin 2018 yılı 
içerisinde tamamlanarak hizmete sunul-
ması planlanmaktadır.

Burkina Faso’da Yeni 
Bir Camii ve Külliye İçin 
İmzalar Atıldı.Gana’nın Aşanti bölgesinde, 450 nü-

fuslu Doğu Ekim Babumi Köyü’nde 
100m2 alan üzerine yapılacak mesci-
din toplam maliyeti 16.500 Amerikan 
dolarıdır.

Brunhavo Bölgesi – Senyani – Sika 
Man Köyü’nde inşa edilmesi dü-
şünülen Mescit yine 100m2 olarak 
planlandı. Öngörülen maliyet 16.500 
Amerikan  dolarıdır.

Gana’nın Batı Bölgesi Tako - Briman 
Köyü’nde artık yıkılmak üzere olan 
ve tavanı yağmur sularını tutamayan 
Mescidin yerine yenisini yapıp 500 
kişilik cemaate daha nezih ve güzel 
bir mekânda ibadet yapma imkânı 

Mescid, Aşanti bölgesi, Komasi 
Atbabo Kof Can köyü için planlan-
maktadır. Köyde yıkılmış bir mescit 
bulunuyor. 200m2 alana inşa edilecek 
ve yaklaşık 1000 kişilik bir cemaate 
hizmet verecek  olan bu mescidin 
maliyeti 33.000 Amerikan dolarıdır.

İmamların Eğitimi
Afrika’da yaşanan bir diğer yoksulluk 
da manevi yoksulluktur. İyilikder, bu 
gerçeği dikkate alarak sadece Mescit 
ve Cami inşasını değil, İslam’ı doğru 
anlayıp, doğru anlatacak ve temsil 
edecek kaliteli ve bilinçli imam ve 
müezzin yetiştirilmesini de Afrika’ya 
yönelik faaliyet programına almıştır.

Burkina Faso’nun Tintillou Köyündeki 80 
m²’lik mescit ve 42m²’lik eğitim merkezi 
tamamlanarak dünyanın en yoksul ülke-
lerinden birinde yaşayan kardeşlerimizin 
istifadesine sunuldu. Bay-bayan tuvaletle-
ri ve abdesthanesi olan, zemini halı döşeli 
mescidin yanındaki eğitim sınıfında ise 
20 adet sıra, öğretmen masası, sandalye 
vs. müştemilatlar yer almaktadır. Bu pro-
je köy ve civarındaki 4000 Müslüman kız 
ve erkek çocuklarının, hem dini hem de 
genel eğitim alarak yetişmesine önemli 
katkılar sağlayacaktır.

BURKİNA FASO

verecek olan projemiz 120m2 olarak 
planlanmış olup maliyeti 19.800 Ameri-
kan doları olarak hesaplanmıştır.

Senyani Mescidi

Komasi Mescidi

Briman Mescidi

Tintillou Mescidi ve 
Eğitim Merkezi
İbadete Açıldı

Babumi mescidi

GANA’DA DESTEK 
BEKLEYEN 
PROJELERİMİZ
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Hayırseverlerin bağışları ve İyilikder 
organizasyonu ile 300m² alanda inşa 
edilen ve 100 bin dolara mal olan 
Artukaslan Camii tamamlanarak Çadlı 
kardeşlerimizin hizmetine sunuldu. 
Çad’ın başkenti N’Djamena’ya 200 km 
uzaklıkta bulunan Artukaslan Camii, 
Afrika şartlarına göre lüks sayılabilecek 
imkânlara sahip. Klimaları, tuvaletleri, 
su kuyusu ve şadırvanı bulunan Camii, 
aynı zamanda çocukların Kur’an Kerim 
eğitimi göreceği şekilde inşa edilerek 
2016 yılı Mayıs ayında yönetim kurulu 
üyelerimizin katıldığı bir törenle açıldı. 
Bölge halkının da katıldığı törende 
dualar edildi. Ziyaretçilere yemek, 
çocuklara hediyeler verildi.

Çad’ın başkenti N’Djamena’ya 250 km 
uzaklıkta mescidi bulunmayan köylerin 
arasına inşa edilen 100m² alana sahip 
İmmihan Mescidi’nin 2017 başında 
açılmasıyla, çevresindeki köylerin halkı 
temiz ve nezih bir ibadet alanına kavuş-
tu. Mescitte aynı zamanda çocuklara yö-
nelik Kur’an-ı Kerim eğitimi de veriliyor.

İBADETE AÇILAN 
MESCİTLER

ÇAD

Afrikalı kardeşlerimiz 
için rahat, temiz ve nezih 
ibadet alanları yapmaya 

devam ediyoruz.

Artukarslan Mescidi 
Dualarla Hizmete Açıldı

İmmihan Mescidi Projesi 
Cemaatiyle Buluştu
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Bugün yoksunluk ve yoksulluk yüzün-
den çok sayıda öğrencimiz diğerleriyle 
eşit koşullarda eğitim görme ve kariyer 
yapma şansına sahip değildir. 

“Bir öğrenci de sen okut” kampan-
yamız, fakir aile çocuklarına iyi bir 
eğitim fırsatı sunduğu kadar, onlarla 
sağlıklı bir iletişim kurmak, özgü-
venlerine katkı sağlamak ve onlara 
güvenilir bir rehberlik yapma imkânı 
sunuyor. İyilikder olarak, kampanya 
ile hedefimiz; gençlerimizi sahipsiz 
bırakmamak, burslarımızla onlara iyi 
bir gelecek sağlamak, maddî sıkıntı 
yaşamadan kendilerini geliştirmeye ve 
ilme odaklanmalarını sağlamaktır.

Öğrenci başvuruları incelenirken tüm 
talepler değerlendirilmekte, öğren-
cilerin başarı ve maddî durumlarını 
gösterir belgeler, temsilcilerimiz ile gö-
nüllülerimizden gelen bilgiler titizlikle 
incelenmektedir.

Ardından başta ülkemiz olmak üzere 
dünyanın birçok yerinden seçilen 
ihtiyaç sahibi öğrencilere Ekim/Hazi-
ran döneminde aylık bursları gönde-
rilmektedir. İsteyen bağışçılarımız, bir-
den çok öğrenciye burs verebilmekte 
ve hangi öğrenciye destek verdiklerini 
öğrenebilmektedir.

OKUT
BİR ÖĞRENCİ

Hedefimiz; yoksul 
gençlerimize de iyi bir 
gelecek sağlamak,maddî 
sıkıntı yaşamadan kendilerini 
geliştirmelerine imkân 
tanımaktır.
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İyilikder olarak çok önem verdiğimiz 
konulardan biri de Suriyeli sığınmacı 
kardeşlerimizin okul çağındaki çocuk-
larının eğitimleridir. İyilik Okulları bu 
amaçla geliştirilmiş olup, İyilikder’in 
başarıyla yürüttüğü ve etkin sonuçlar 
aldığı projelerden biri olmuştur. Kısa 
zamanda Suriye’de açılan iyilik okulları-
nın sayısı Gaziantep’te 18’e, Suriye’de ise 
11’e ulaşmıştır. 

Suriye’deki İyilik Okulları’nın 4’ü 
Halep’in Kuzeyinde, 4’ü Batısında, 2’si 
Halep’in içinde yer almaktadır. 1 okul 
ise Katme Mülteci Kampı’ndadır. Sadece 
Halep çevresindeki okullarda okuyan 
öğrenci sayısı yaklaşık 5000’dir. Sayıları 
200’ü bulan öğretmenlerinin tamamı 
Suriyelilerden oluşmaktadır.

Gaziantep’te ve Nizip ilçesindeki kamp-
larda yer alan 18 İyilik Okulu ise, ilko-
kuldan başlayarak 8. sınıfa kadar okuyan 
öğrencilere hizmet vermektedir.

Bu okullardaki toplam öğrenci sayısı 
10.000’dir. Okullarda eğitim veren 350 
öğretmenin tamamı Suriyelidir. Şu an 
okullarda Suriye Geçici Hükümetinin 
müfredatı okutulmaktadır. Okulların 
acil ihtiyaç listesine değinmek gerekir-
se; kırtasiye malzemesi, okul elbisesi, 
temizlik malzemeleri, öğretmenlere ait 

okul ücretleridir. (Öğretmenler elbette 
çok cüzi maaşlarla, sırf öğrencilerin 
eğitimi sekteye uğramasın diye hizmet 
vermekteler.)

Derneğimiz İyilik Okulları kapsamında 
Suriyeli çocuklarımızın eğitimlerini 
yakından takip etmektedir. Okullarda 
eğitim veren / verecek olan öğretmenle-
re aylık periyotlarla hizmet içi eğitimler 
verilmekte, seminerler/konferans-
lar düzenlenerek bilgi paylaşımında 
bulunulmaktadır. Derneğimiz ayrıca 
öğrencilerin alacağı ders müfredatını in-
celemiş, Türk ve Suriyeli akademisyenler 
tarafından oluşturulan kurul ile müf-
redat içinde uygun olmayan kısımlar 
çıkartılmış; rapor olarak sunulmuştur.

İyilikder Suriye’de Halep, İdlip ve Hama 
şehirleri öncelikli olmak üzere yeniden 
inşa, tamir, tadilat ve çeşitli ihtiyaçlar 
için el atılmayı bekleyen 100 okulu daha 
İyilik Okulları Projesi kapsamına almış 
olup; yardımsever gönüllülerimizin 
destekleri ile daha iyi eğitim öğretim 
koşullarını sağlamayı hedeflemektedir.

Siz de İyilik Okulları’na katkı sağlamak 
isterseniz web sayfamızdan bilgileri-
nizi eksiksiz doldurup kredi kartınızla 
yüksek güvenlikli ödeme sistemimiz ile 
bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İYİLİK OKULLARI
SURİYE

İyilik okullarında
binlerce Suriyeli öğrenci
eğitim görüyor.
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22 Ekim 2017 Pazar günü Suriye’nin El 
Bab, Bza’a ve Qabasin kentlerinde bulu-
nan 3 okulun daha onarımı tamamlana-
rak törenlerle hizmete açıldı. El Bab Şehit 
Abdulrauf Alosman İlkokulu’ndaki törene 
Anadolu Platformu İcra Kurulu Başka-
nı Turgay Aldemir, İyilikder Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Bahar, Anadolu 
Platformu Suriye Koordinatörü Mah-

mut Kaçmazer, Anadolu Kadın ve Aile 
Derneği Başkanı Rabia Aldemir, Min-
berşam Derneği Başkanı Cemal Mustafa, 
Milli Eğitim Bakanlığından yetkililer ve 
İyilikder gönüllüleri katıldı.

Törende konuşma yapan İyilikder Yö-
netim Kurulu Başkanı İbrahim Bahar: 
“Gerçek özgürlük ilimle, irfanla ve 
geleceğe dair bilgi ile olur. Bu şuur ve 
gayretle öğretmenlerimizden ve idareci-
lerden vatanına milletine hayırlı evlatlar 
olarak yetiştirmelerini bekliyoruz.” dedi.
Rabia Aldemir ise: “Sizlerin Suriye’nin 
geleceğini imar eden çocuklar olacağını-
za inanıyorum. İnşallah savaşsız, kavgasız 
güzel bir hayat diliyorum” dedi.

İyilikder heyeti El Bab’daki törenin ar-

dından önce Bza’a Kız lisesinin açılışını, 
ardından da Qabasin’de onarımı tamam-
lanan okulun açılışını gerçekleştirdi. 
İlgili törende söz alan Bza’a yerel yönetim 
temsilcisi: “sizinle birlikte çocuklarımız 
inşallah güzel bir eğitim imkânı yakala-
yacak. Tüm hayırseverlere teşekkür edi-
yorum” dedi. Törenin ardından okuldaki 
öğrencilere çanta dağıtıldı. 

Açılış ve ziyaretler kapsamında Bza’a 
Mahalli Meclisi de ziyaret edildi. Burada 
bir konuşma yapan Anadolu Platfor-
mu Başkanı Turgay Aldemir: “Bundan 
sonraki iyilik ödevimiz aramızdaki gönül 
köprülerini ve şehirlerimizi başımıza 
yıkmaya çalışan emperyalistlere karşı eği-
timle yeniden ayağa kalkabilmektir” dedi.

SURİYE EL BAB’DA 3 OKUL DAHA
ONARILARAK EĞİTİME AÇILDI
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Suriyeli çocukların savaş sebebiyle 
eğitimden mahrum kalmalarını önle-
mek amacıyla İyilikder tarafından ortaya 
konan çabalara Ankara Keçiören Bele-
diyesi de destek verdi. Cerablus’ta savaş 
sebebiyle tahribat gören Cerablus Şehit 
Sadık Handavi okulu onarılarak daha iyi 
bir eğitim ortamına kavuşturuldu. Tek 
kişilik renkli sıralara kavuşan çocuklar, 
okul bahçesine yapılan basketbol sahası 
ile bir nebze olsun savaşın atmosferin-

den uzaklaşma fırsatı yakaladılar. Fizik-
sel iyileştirmelerin yanı sıra öğrencilere 
pantolon, tişört, ayakkabı ve kırtasiye 
ürünlerinden oluşan bir hediye seti ulaş-
tıran İyilikder Gönüllüleri, Türkiye’deki 
hayırseverlerin yardımı ile çocuklara bir 
başka mutluluk yaşattı. 

Derneğimiz “İyilik Okulları” projesi 
kapsamında yeni okullar inşa edip onar-
maya ve çocukların yüzünü güldürmeye 
devam edecek...

CERABLUS ŞEHİT SADIK HANDAVİ OKULU YENİ 
İMKÂNLARLA YENİDEN EĞİTİME BAŞLADI
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Afrika, varlık içinde yokluk çeken, adı 
gibi bahtı da kara olan bir kıta.. Siyasi 
ve ekonomik nedenlerle fakirliğin, geri 
kalmışlığın pençesinde kıvranan Afrikalı 
kardeşlerimize vereceğimiz küçük des-
teklerle onların yüzlerini güldürebilir, 
daha iyi bir gelecek için onlara umut 
olabiliriz.

Bu yöndeki en somut ve verimli proje-
lerimizin başında Afrika için süt keçisi 
kampanyamız gelmektedir. Bir aileye 
3 süt keçisi hediye edilen bu proje bir 
anlamda Afrikalılara balık vermeyi değil 
tutmanın yolunu öğretmekte; yardımları 
geçici değil kalıcı hâle getirmektedir.

3 süt keçisi, kısa vadede her aileye  bir 
besin ve yaşam kaynağı olurken, zaman-
la çoğalan keçiler bir sürüye dönüşe-
bilmekte ve ailenin sadece yaşam değil 
geçim ve gelir kaynağı da olabilmektedir. 
Bu sayede Afrikalı anneler çocuklarını 
yolunu gözledikleri yardım kolileriyle 
değil, kendi yaptıkları peynir süt ve 
yoğurtla besleyebileceklerdir. Zamanla 
çoğalan keçiler ve onlardan elde edilecek 
ürünlerle çocuklarına daha iyi bir gele-
cek hayal edebileceklerdir. Bu nedenlerle 
süt keçisi kampanyası, İyilikder’in en 
önem verdiği yardım projelerinden 
biridir. Proje kısa zamanda yardımse-
verlerin ilgisi ile karşılaşmış ve bugüne 
kadar 1500 aileye 4500 süt keçisi dağı-
tımı gerçekleştirilmiştir. Hedefimiz her 

süt keçisi ile yoksul aileler için geçim, 
Afrika için umut kaynağı olmak, hem 
kardeşliğimizi, hem de Afrikalı nesilleri 
büyütecek bir adım atmaktır.

Bizler, Afrika’nın makûs talihinin iyilikle 
değişebileceğine inanıyor ve herkesi bu-
nun için harekete geçmeye çağırıyoruz. 

SÜT KEÇİSİ

Kampanya kapsamında bir aileye 
bağışlanan 3 adet süt keçisi bedeli 900 
TL olup, bir keçinin maliyeti 300 TL’dir. 
İstenirse bir tane veya dilediğiniz kadar 
süt keçisi bağışı yapabilirsiniz. Hediye 
edilen keçiler teslim edildikten sonra 
kayıt altına alınarak, Afrikalı partner ku-
ruluş ve yetkililerimiz tarafından takip 
edilmekte, alınıp satılma gibi suistimal-
lere engel olunmaktadır. Süt keçileri, 
Nijer ve Burkina Faso gibi ülkelerde 
bizzat derneğimiz yetkilileri tarafından 
dağıtılmakta ve buralarda süt keçileri-
nin beslenmesi için yeterli otlak alanı 
bulunmaktadır.
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Dağıttığımız  
4500 süt keçisi 1500 
Afrikalı aileye umut ve 

geçim kaynağı oldu.
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SU KUYUSU
Afrika’nın birçok yerinde yıllardır de-
vam eden kuraklık ve su sıkıntısı sebebi 
ile bebeklerin, çocukların, kadınların 
sıradan bir günü, içme suyuna ve hijyen 
için gerekli olan suya duyulan hasretle 
ve yoksunlukla geçiyor.

Afrika’da her gün milyonlarca insan ki-
lometrelerce yol yürüyerek en yakındaki 
su kuyusundan evine su almak için çaba 
sarf ediyor. Bazı yerlerde ise su kuyusu 
bulunmadığından kuraklık ve açlık 
ölümleri yaşanıyor. 

Siz de bir su kuyusu açtırarak on bin-
lerce insanın istifade etmesini ve sonsuz 
bir hayır çeşmeniz olmasını sağlayabi-
lirsiniz.

Derneğimiz en çok su ihtiyacı olan Nijer, 
Çad ve Somali’de bağışçılarımızın desteği 
ile su kuyuları açmakta; bölgede yaşayan 
halkın temiz su ihtiyacı bu kuyular sa-
yesinde karşılanmaktadır. Bu bölgelerde 
gerçekleştirilmesi öngörülen kuyuların 
fizibilite çalışmaları derneğimizin bölge-
deki yetkilileri ve gönüllüleri tarafından 
titizlikle gerçekleştirilmektedir.

Kuyular yaklaşık 3 ay gibi bir sürede elle 
açılmaktadır. Derinliği ise 25/35 metre 
arasındadır. Nijer ve Somali’de yapılan 
su kuyularının bedeli 3300 USD’dir. 
Haydi gelin kara kıtanın bahtı kara in-
sanına, açacağınız su kuyuları ile destek 
olun, onlara sıhhat ve afiyet katmak için 
su kuyusu kampanyamıza bağışlarınızla 
ortak olun. Desteğinizle açılacak su ku-
yusuna adınızı verebilir; ya da belirledi-
ğiniz başka isimleri de yazdırabilirsiniz.



Sürekli Yapılan Faaliyet ve Projeler
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AFRİKA MESLEK
EDİNDİRME KURSLARI
İyilikder ve TİKA işbirliği ile yürütülen 
İyilik Yumağı Projesi ile bir toplumun in-
şasında ve gelecek nesillerin eğitiminde en 
önemli role sahip kadınların meslek edin-
meleri ve ailelerinin geçimlerini sağlayabil-
meleri hedefleniyor. Bir başka bakış açısıyla 
kişilere “balık vermeyi değil, tutmayı öğre-
ten” bu program, Afrika gibi yoksulluğun 
derinden yaşandığı bölgeler için çok daha 
büyük bir anlam ve değer taşıyor.

Program kadınların beceri ve ekonomik 
değer yaratma kapasitelerini ortaya çıkar-
tarak onlara özgüven ve hayatlarını idame 
ettirebilme başarısı kazandırıyor.Burkina 
Faso’da bulunan OSEH kuruluşu koordi-

nasyonunda, İyilikder ve TİKA işbirliği 
ile yürütülen proje kapsamında ilk etapta 
250 kadına dikiş ve örgü eğitimi verildi. 
Projeye katılarak 6 haftalık eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan ilk Afrikalı kadın 
grubuna başlangıçta kullanabilecekleri 
bazı ürün ve malzemeler de kendilerine 
takdim edildi. Böylece faaliyetin sürekli-
liği sağlanmaya çalışıldı.İyilikder Kocaeli 
gönüllülerimizden Şükran Karahasa-
noğlu, Ayşe Şıpka, Gülbahar Zorlu ve 
Aynur Akpınar hanımların öncülük ettiği 
projeye Kocaeli’den de birçok hayırsever 
katkı sağladı.

Afrikalı kadınları kendi 
ayakları üstünde tutmak 

için kendini vakfetmiş 
gönüllü kadınlarımız 

Burkina Faso’ya giderek 
eğitim çalışmaları 

düzenlediler. 
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Gönüllülerimizce geliştirilen 
ve Afrikalı kadınlara umut 

ışığı olan “İyilik Yumağı 
Projesi” hayata geçti.

Projeye kendini vakfetmiş kadınlar sa-
dece kaynak geliştirmekle yetinmeyip, 
aynı zamanda Burkina Faso’ya giderek 
hem eğitim çalışmalarına katıldılar, 
hem de çalışmaların koordinasyonunu 
gerçekleştirdiler.

Projeyi Afrika’da daha farklı ülke ve 
bölgelerde genişletmeyi hedefleyen 
yardımsever gönüllü hanım grubumuz, 
bu faaliyetlerinin yanı sıra, Afrika’da 
süt keçisi dağıtımı, su kuyusu açılması, 
kurban kesimi, yetimlerin eğitimi ve 
Kur’an hediye edilmesi gibi diğer faa-
liyetlerimizi geliştirmek için de yoğun 
bir faaliyet yürütüyorlar.
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Gıda Bankamıza 
yapılan bağışlar, ilgili 
kanun hükümleriyle 
%100 oranında 
vergi matrahından 
düşülebilmektedir.

İyilikder yasal mevzuata uygun olarak 
Gıda Bankacılığı hizmeti de vermektedir. 
Bu kapsamdaki her türlü gıda, temizlik, 
giyecek ve yakacak malzeme bağışlarını 
doğrudan bağışçıdan alarak veya tedarik 
ederek uygun şartlarda depolamakta; bu 
ürünleri doğrudan veya değişik yardım 
kuruluşları vasıtasıyla muhataplarına 
ulaştırmaktadır.

Gıda bankacılığı kapsamında bağış ala-
bilen dernek ve vakıflara bağış yapanlar 
Maliye Bakanlığı tarafından 21.03.2004 
tarih ve 25409 sayılı Resmi gazetede 
yayımlanan 251 No’lu Gelir Vergisi 

tebliğinde belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde bağışladıkları gıda, giye-
cek, temizlik ve yakacak maddelerinin 
maliyetinin tamamını vergi matrahlarını 
tespit ederken gider olarak kaydedebil-
mektedirler.

Derneğimize yapılacak ilgili bağışlar 
da bu kapsamda olup tamamen resmi 
prosedürlere göre kayıt ve işlemleri 
gerçekleştirilmekte ve denetlenmekte-
dir. Bu imkânla ilgili olarak bağışçı ve 
destekçilerimiz, derneğimiz mali işler 
ofisinden (0212 534 68 28) daha ayrıntılı 
bilgi edinebilirler.

GIDA
BANKACILIĞI
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KARDEŞLİK
KUMANYASI
Derneğimizin yurt içinde ve yurtdışında 
yardıma muhtaç mazlumlara ulaştırdığı 
ilk ürünlerin başında, kısa süreliğine de 
olsa onların hayata tutunmasını sağla-
yan Kardeşlik Kumanyaları gelmektedir. 
Kardeşliğin, merhametin ve yardımse-
verliğin bir sembolü olan Kumanyalar 
sayesinde kriz bölgelerine acil gıda 
desteği göndermek mümkün olmaktadır. 
Kumanyaların ulaştığı yerlerde yüzler 
gülmekte, mazlumlar yalnız olmadıkları-
nı hissedip umut tazelemektedirler.

İyilikder olarak Türkiye, Suriye, Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Filistin, Mısır, 

Bosna ve Afrika’da bugüne kadar yüz-
binlerce kardeşlik kumanyası dağıttık. 
Hâlen olağanüstü hallerin devam ettiği 
pek çok bölgede binlerce hane ve aileye 
periyodik olarak “Kardeşlik Kumanyası” 
dağıtımlarına devam etmekteyiz. 

Yetim, yoksul, evinden yurdundan sürül-
müş, yaralı veya hasta pek çok insanın 
yolunu gözlediği bir adet kumanyanın 
bedeli 100 TL’dir. Üstelik bu bağışları-
nızı gıda bankacılığı kanun hükümleri 
doğrultusunda kurumlar verginizden de 
düşebilirsiniz. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 
için derneğimizle iletişime geçebilirsiniz.
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ADAK
AKİKA, ŞÜKÜR
Adak, Akika ve Şükür kurbanı toplu-
mumuzun hem güzel icra edip yaşadığı 
ibadetler arasında yer almakta, hem de 
toplumsal yardımlaşma ve dayanışma 
açısından hayırlara vesile olabilmektedir.

Her yıl binlerce Müslüman tarafından 
kesilen bu kurbanların doğru ve gerçek 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, en az 
Allah rızasına uygun şekilde kesilmesi 
kadar önem arz etmektedir. 

İyilikder olarak Adak, Akika ve Şükür 
kurbanlarınızı ülkemizde ve dünyanın 
birçok ülkesinde vekâletinize ve İslami 

usullere uygun şekilde kesip, yoksul 
kardeşlerimize dağıtıyoruz.

Türkiye’de 70’yi aşkın temsilciliğimiz 
tarafından, ayrıca Afrika-Balkanlar-Asya 
ve Ortadoğu ülkelerinde kesim ve dağı-
tım organizasyonlarını yapıyor, vekâleti-
nizin gerçekleştiğine dair fotoğrafları ve 
videoları siz bağışçılarımız ile paylaşı-
yoruz. Bu şekilde on binlerce kilometre 
uzaktaki yoksul kardeşimize kurban 
etlerinizin yanı sıra, selamınızı ve dostluk 
elinizi ulaştırıyoruz.
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SOĞUK ÜŞÜTÜR
İYİLİK ISITIR
İyilikder olarak, “Soğuk Üşütür, İyilik 
Isıtır’’ sloganıyla düzenlediğimiz proje 
kapsamında ihtiyaç sahiplerine kışlık 
giyim yardımı yapmakta; temsilcile-
rimiz eliyle belirlenen yoksul ailelerin 
çocuklarını, kışın keskin soğuğundan 
korumayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla 
organize ettiğimiz “Soğuk üşütür, iyilik 
ısıtır” kampanyamız, kış ayları süre-
since devam edecektir. Kampanya için 
açılan özel hesapta biriken bağışlar, 

İyilikder tarafından ülkemizdeki yok-
sul ailelere, yetimlere ve savaş mağdu-
ru muhacir kardeşlerimize dağıtılmak-
tadır. Söz konusu kampanya içeriği; 
çocuk mont, bot, pantolon, kazak ve 
kışlık battaniyeden oluşmaktadır.

Bağışçılarımız tüm ürün setinden 
oluşan “şefkat paketini” ya da istedik-
leri çeşitlerden istedikleri sayıda bağış 
yapabilirler. 

Kış soğuğunda 
mağdur ve 
muhtaçlara  
sıcak şefkat.

SOBA
(BORULAR DÂHİL)

250

ÇOCUK
KAZAK

15
ÇOCUK

PANTOLON

15
ÇOCUK
MONT

35
BATTANİYE

35
ÇOCUK
BOT

35 135

ŞEFKAT
PAKETİ

( Tüm Kışlıklar )





YARDIMLAR
ACİL
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Zalim bir rejim ve Budist rahipler 
tarafından bu yüzyılın en ciddi soy-
kırımlarından birine maruz kalan, on 
binlercesi öldürülen ve 800.000’i komşu 
ülke Bangladeş’e sürülen Arakanlı din 
kardeşlerimizin imdadına en hızlı koşan 
Sivil Toplum Kurumlarından biri olduk. 
İlk haftalardan itibaren ulaştırdığımız 
acil yardımlara destekçilerimizin ve 
gönüllülerimizin azami gayretleriyle 
kesintisiz devam ettik. Binlerce ton gıda 
ve yardım kolisi gönderdik. Bu bağlam-
da çok sayıda sığınmacı kampı bulunan 
ve 250.000 Arakanlı’nın çok zor şartlar 
altında yaşadığı Bangladeş’in Cox Bazar 
bölgesine içinde pirinç, mercimek, sıvı 
yağ, soğan, patates, tuz ve şeker bulunan 
5 bin kişilik acil gıda yardımı ulaştır-
dık. Ayrıca kurulan aşevi ile bölgedeki 
çadırlarda yaşayan binlerce kardeşimize 
günlük sıcak yemek yardımı sağladık. 

ARAKANLI KARDEŞLERİMİZİN
YANINDAYDIK !



Acil Yardımlar

ARAKAN’DAN
İYİLİKDER’E TEŞEKKÜR
Yönetim kurulu üyelerimiz ve gönül-
lülerimizin katılımı ile 25-30 Kasım 
2017 tarihleri arasında, Bangladeş 
Cox’s Bazar bölgesine sığınan Ara-
kan’lı kardeşlerimize yönelik yar-
dımlarımız nedeniyle teşekkür töreni 
düzenlendi. 

Bangladeş’deki üst düzey yetkililerce 
düzenlenen törende başta yönetim 
kurulu Başkanımız İbrahim Bahar 
olmak üzere üyelerimiz ve seyahate 
katılan gönüllülerimize de plaket 
takdim edildi.
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YAZ KIŞ DEMEDİK
SURİYE’YE YARDIMA DEVAM ETTİK

Suriye’nin Azez ve Cerablus bölgelerinde 
30 okulda 7000’i aşkın çocuğa çanta ve 
kırtasiye yardımı yapıldı. 

Ayrıca Cerablus kırsalında, acil yardım 
çalışmaları kapsamında battaniye, muhte-
lif giyim eşyası dağıtımı gerçekleştirildi.

Yine Suriye’nin Hama bölgesinden göç 
eden aileler ile İdlib Dair Hassan bölgesi, 
Wadi Alazeep ve Alsalam çadır kentlerin-
de de yaşama tutunmaya çalışan başta ço-
cuklar olmak üzere, binlerce aileye kışlık 
kıyafet ve gıda yardımları ulaştırıldı.



Acil Yardımlar

GRİPİN İLAÇ tarafından, derneğimi-
ze bağışlanan on binlerce ilaç, Suriye 
içerisinde sağlık hizmetinden yoksun 
bölgelerde yaşam mücadelesi veren 
insanlara ulaştırılmak üzere Hand In 
Hand For Syria (Suriye İçin El Ele) 
derneğince kurulan 5 farklı hastaneye, 
yaklaşık 300 bin savaş mağduru Suriye-
li kardeşimize ulaştırıldı.

GRİPİN’DEN
İLAÇ BAĞIŞI

Çadır kentlerde 
yaşama tutunmaya 

çalışan başta çocuklar 
olmak üzere, binlerce 
aileye kıyafet ve gıda 
yardımları ulaştırdık. 

Ailelere içeriğinde; makarna, şehriye, 
tuz, bulgur, kırmızı mercimek, fasulye, 
un, domates salçası, ayçiçek yağı, pirinç 
unundan oluşan gıda kolileri dağıtıldı. 
Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere kışlık kıyafet 
ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren 
mazlum kardeşlerimiz, muhacirler ve 
çocuklarının acil ihtiyaçlarını karşılamak 
için düzenlediğimiz kampanyaya, isteyen-
ler web sitemiz üzerinden veya temsilci-
liklerimizle irtibat kurarak desteklerini 
kolayca gerçekleştirebilirler.
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Yardımların daha fazla insana ulaşması
ve sürekliliğin sağlanabilmesi için
hayırseverlerin desteği hayati
önem arz ediyor.

İstanbul Eyüpsultan Belediyesi Simurg 
Evde Değerler Eğitimi (EDE) projesi 
kapsamında Suriye için “Bir Eldiven Bir 
Şapka” kampanyası düzenledi.

Proje ile evlerde güzel ahlak eğitimi gören 
öğrenciler, Suriye’nin Halep şehrinde 
savaşın ve kışın ortasında kalan kardeşleri 
için gerçekleştirdikleri kampanya ile temin 
ettikleri hediyeleri İyilikder’e bizzat gelerek 
teslim ettiler. Bu yardım çabası öğrenci-
lerin aldıkları eğitimden gerekli değerleri 
aldıklarının da âdeta bir kanıtı oldu.

EDE Birim yetkilileri, öğrenci ve velilerin-
den oluşan bir heyet Suriye’ye gönderilecek 
hediye paketlerinin içine ayrıca kardeşlik 
duygu ve ve düşüncelerini ifade eden mek-
tuplar da bıraktılar.

ÖĞRENCİLERDEN
HALEP’E “DEĞERLİ” BİR 
KAMPANYA
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Cerablus’da kurulan, içinde Gıda ve 
Giyim Yardım Mağazası, kafeterya 
ve sosyal alanının bulunduğu İyilik 
Merkezimiz, yardımlarıyla Suriye için 
âdeta can simidi oldu. Cerablus, Halep 
ve diğer çatışma bölgelerinden gelen, yıl 
boyunca bin bir güçlükle ve ağır yaşam 
koşullarıyla mücadele eden kardeşleri-
miz için İyilik Merkezimiz her gün on-
larca yetimin başının okşandığı, açların 
doyurulduğu, gariplerin teselli ve umut 
bulduğu bir yer hâline geldi. 

Bu yardımların daha fazla insana ulaş-
ması ve sürekliliğin sağlanabilmesi için 
hayırseverlerin desteği hayati bir önem 
arz ediyor. Ayni ve nakdî yardımlar 
için https://iyilikder.org.tr/onlinebagis/ 
adresini ziyaret ederek ya da havale/eft 
bağışlarınızla katkı sağlayabilirsiniz.

HALEP’E KIŞIN
SICAK ÇORBA

CERABLUS İYİLİK MERKEZİMİZ
YARDIMLARIYLA SURİYE’YE CAN SİMİDİ OLDU

İyilikder & Anadolu Öğrenci Birliği 
işbirliğiyle “Halep İçin Bir Tas Çorba” 
sloganıyla şehirdeki bombardımanlardan 
kaçarak kış ortasında çadırlarda yaşamak 
zorunda kalan kardeşlerimize sıcak bir el 
uzattılar.

Kampanya kapsamında bölgeye giden 
ekiplerimiz İdlib bölgesi Damet Nazih Ça-
dır Kenti ve Sarmada bölgesinde bulunan 
1000 aileye sıcak çorba dağıttı. 

Üç gün süren dağıtımlar boyunca Anado-
lu Öğrenci Birliği temsilcileri ve İyilikder 
Reyhanlı temsilciliği işbirliğiyle, Reyhan-
lı’ya yerleşen Halepli 100 aileye gıda kolisi 
dağıtımı yapıldı.
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Afrika’nın birçok bölgesinde susuzluk 
ve salgın hastalıklara bağlı ölümler 
sürüyor. Yüzlerce çocuk bu sebeple 
hayatını kaybetti, geride kalanlar da 
susuzluğa bağlı açlık ve salgın hastalık-
larla mücadele ediyor. Zor durumdaki 
bu ülkelerden biri de Somali. İyilikder 
olarak su kuyuları açarak, süt keçileri 
dağıtarak makûs talihini kırmaya çalış-
tığımız Afrika’da yine açlık ve kurak-
lığın tehdidi altında yaşayan binlerce 
Somalili kardeşimize binlerce ton gıda 

yardımları, adak ve kurban eti dağıtım-
larıyla yardım etmeye, içinde bulun-
dukları ağır koşullarda onları hayata 
tutundurmaya çalıştık. Her şeye rağmen 
Afrika daha fazla hayırseverin ilgi ve 
yardımlarını beklemeye devam ediyor. 
Bahtı kara kıtaya yardım eli uzatmak 
isteyen gönüllülerimizi derneğimizle 
iletişime geçmeye çağırıyoruz.

SOMALİ’YE AÇLIK
VE KURAKLIKLA 
MÜCADELEDE
OMUZ VERDİK

BURS VERDİĞİMİZ  
GAZZELİ ÖĞRENCİNİN 
BÜYÜK BAŞARISI

Ülkemizde ve dünyanın birçok nok-
tasında ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 
ayni ve nakdî yardımlarımızı ulaştır-
maya çalışırken, İsrail zulmü altındaki 
mağdur ve muhtaç Filistinli kardeşleri-

mizi de unutmadık. Ramazan, Kurban 
ve benzeri yardımlarınızın yanı sıra, 
fitre ve zekâtlarınızı da muhtaç ailelere 
ulaştırarak Filistinlilere desteğimizi 
göstermeye devam ettik.

İyilikder tarafından burs verdiğimiz ve 
babası ile iki kardeşini İsrail asker-
lerinin hain saldırısında kaybetmiş 
Gazzeli Muhammed Ahmed Elskâfi 
üniversite sınavında ilk 10’a girme 
başarısı gösterdi.

SOMALİ’YE 27 TON PRİNÇ
Kızılay tarafından Afrika’ya yönelik 
organize edilen “Afrika’nın Umudu Ol” 
projesi ve İyilikder’le Kızılay arasındaki 
tam işbirliği protokolü kapsamında 27 
ton pirinç yardımımız  gemi ile Somalili 
kardeşlerimize gönderildi.

FİLİSTİN’E DESTEĞE DEVAM
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Irak’ta yaşanan ve ağırlıklı olarak İran sı-
nırında etkisini gösteren depremle ilgili 
yardımlarımızı eksiltmeden sürdürdük. 
Malatya Yeşilyurt Belediyesi ile kardeş 
şehir olan ve depremden etkilenen Ha-
lepçe’ye Kızılay aracılığıyla 4 tır insani 
yardım malzemesi gönderdik. 

Malatya’da bulunan çeşitli sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte İyilikder temsilci-
liğimizin de içinde bulunduğu “Malatya 
El Ele Platformu”nun katkılarıyla yola 
çıkarılan tırların içinde ilk etapta acil ih-
tiyaçlardan oluşan, battaniye su ve kuru 
gıda bulunuyordu. 

İyilikder olarak deprem bölgesinden ge-
len ihtiyaç talepleri anlık olarak izleyip, 
mağdur kardeşlerimizi desteklemeye yıl 
boyu devam ettik.

HALEPÇE’DE 650, SÜLEYMANİYE VE 
ERBİL’DE 700 AİLEYE GIDA YARDIMI
Halepçe’de 700 aileye deprem sonrası 
yardım dağıtımı gerçekleştirildi. 

Kuzey Irak’ta yaşanan şiddetli deprem 
sonrası Halepçe’ye ulaşan ekipleri-
miz depremden etkilenen 650 aileye 
gıda yardımında bulundu. İçeriğinde 
temel gıda maddelerinin bulunduğu 
gıda kolileri daha önce tespiti yapılan 
deprem mağduru kardeşlerimize tam 
işbirliği protokolümüz bulunan Türk 
Kızılayı’nın da katkılarıyla teslim edildi. 
Bölgeye yardımlarımız artarak devam 

edecek. Kuzey Irak’ta yaşanan şiddetli 
deprem sonrası kardeşlerimize ulaş-
tırdığımız su ve muhtelif gıda yardımı 
sonrasında Süleymaniye ve Erbil’de 
depremden zarar gören 700 aileye gıda 
yardımımızı ulaştırdık.

Bölgeye intikal eden Malatya temsilcili-
ğimiz ve gönüllülerimiz ile Habur sınır 
kapısından Erbil’e ulaşarak gıda dağıtımı 
yapıldı. Gerçekleşen yardım dağıtımımız-
la depremden etkilenen kardeşlerimize 
desteğimizi bir kez daha ulaştırmış olduk.

IRAK’DAKİ
DEPREMZEDELERE
4 TIR İNSANİ YARDIM 
MALZEMESİ
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İÇ SAVAŞIN PENÇESİNDEKİ YEMEN’DE
YÜZLERCE AİLEYE YARDIM

ADIYAMAN DEPREMZEDELERİNE YARDIM

Adıyaman’da meydana gelen ve merkez 
üssü Samsat ilçesi olan 5.5 şiddetindeki 
deprem bazı binaların yıkılmasına, çok 
sayıda binanın ağır hasar görmesine ve 
yaralanmalara neden oldu. Adıyaman 
İyilikder temsilciliğimiz hayırseverlerle 
birlikte acil yardım olarak evleri yıkılan 
bölge halkına gıda maddeleri ve ekmek 

dağıtımı gerçekleştirdi. Temsilciliğimiz 
ayrıca evleri yıkılan ailelere Afad’ın dağıt-
tığı çadırlarda kullanılmak üzere naylon 
hasır, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri, 
çocuklar için meyve suyu ve kek dağıttı. 
Yaklaşık 250 aileyi kapsayan yardımlar 
için Kahta temsilciliğimiz de bölgeye 
ulaşarak yardımlara destek oldu.

Yemen’de iç savaş 
nedeniyle göç etmek 

zorunda kaldığı için işini 
ve gelir kaynaklarını 

kaybeden on binlerce 
yoksul insan var.

Yakın geçmişte gıda yardımı yaptığımız 
Yemen’e İyilikder olarak acil yardımla-
rımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Ye-
men’de iç savaş nedeniyle göç etmek zo-
runda kalan binlerce insan işini ve gelir 
kaynaklarını kaybetti. Memurlarsa aylar-
dır maaş alamıyor. Bu ortamda yokluk 
içinde kıvranan ailelere İyilikder olarak 

yardım eli uzattık. İçinde şeker, nohut, 
bulgur, pirinç, yağ vb. kuru gıdalar 
bulunan her biri 30 kg’lık kumanya pa-
ketleri yüzlerce aileye dağıtıldı. Bölgede 
kuraklık ve açlık ciddi boyutlara ulaşmış 
durumda. Hiçbir yardım kuruluşunun 
giremediği unutulmuş bölgelerde her 10 
dakikada 1 çocuk ölümle yüzleşiyor.
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Yıllardır abluka altında tutulan Gazze’de 
yaşam ağır, geçim zor. İsrail tarafından 
yoğun baskı ve saldırı altında bulunan 
Filistin/Gazze, yine İsrail tarafından 
uygulanan abluka yüzünden yoksullukla 
sınanmaya devam ediyor. Gazze’de has-
taneler, okullar, evler yıkık durumda ve 
abluka nedeniyle onarılamıyor. İç üreti-
min yeterli olmaması sebebiyle de başta 
gıda olmak üzere birçok üründe fiyatlar 
fahiş seviyelere çıkmakta, insanlar zor 
şartlarda yaşamlarını sürdürmektedirler. 

Geçmiş yıllarda Ramazan boyunca hiz-
met veren aş evimizin yanı sıra bu yılda 
da Ramazan ayı öncesi ve sonrasında 
okullardaki yoksul öğrencilere her sabah 
beslenme paketi hazırlayıp ulaştırdık.

Abluka altındaki Gazzeli 250 aileye ise 
Ramazan ayı münasebetiyle gıda kolisi 
dağıtımı gerçekleştirdik. Memurların 
da hükümetten maaşlarını alamadığı 
ve yaşam koşullarının her geçen yıl çok 
daha zorlaştığı Filistin Halkı ile daya-
nışma içinde olmaya ve İyilikder olarak 
oradaki kardeşlerimizi desteklemeye yıl 
boyunca da devam ettik.

MÜSLÜMANLARIN 
KARDEŞLİKLE 

İMTİHANI: FİLİSTİN

BU RAMAZAN’DA DA
GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİ UNUTMADIK
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CERABLUS’TA
3500 KİŞİLİK 

İFTAR

İyilikder ve Ankara Keçiören Belediyesi 
Ramazan ayının son gününde Suriyelileri 
kardeşlik sofrasında bir araya getirdi. “Özgür 
kent” Cerablus’un merkezindeki Sadık Han-
davi Okulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen 
programa katılan yaklaşık 3 bin 500 kişi, 
kurulan sofralarda birlikte oruçlarını açtı.

Edilen duanın ardından Keçiören Belediye 
Başkan Yardımcısı Tekin Başer, Cerablus’un 
özgürlüğüne kavuşmasının ardından buraya 
yardım yapmaya çalışan gönüllülere teşek-
kür etti. Başer, “Bugün Suriyelilerle kardeşlik 
iftarı için buraya geldik, Keçiören Belediyesi 
olarak Suriyeli kardeşlerimizle Ramazan’ın 
son gününde beraber olmak istedik. Yaklaşık 
9 ay önce buraya gelmiştik. Cerablus’un 3 
bin nüfusu vardı. Şu anda yaklaşık 50-60 bin 
nüfus var. İnsanlar mutlu, hayat canlı. Tür-
kiye’nin desteğiyle burası 9 ay öncesine göre 
çok daha güzel bir yer olmuş.” dedi. 

Cerablus, Fırat Kalkanı Harekâtıyla terör 
örgütlerinden temizlenmişti. Operasyonların 
ardından İyilikder olarak Cerablus’ta gıda 
ve giyim yardım mağazalarının yanı sıra, 
ücretsiz sosyal alanların da bulunduğu bir 
kompleksi hizmete sunarak Cerablus yardım-
larımızı kalıcı hâle dönüştürdük.

Keçiören Belediyesi ile Özgür kent Ce-
rablus’ta 3 bin 500 kişilik iftar programı 
düzenledik.

Cerablus’ta gıda ve giyim 
yardım mağazalarının yanı 
sıra ücretsiz sosyal alanların 
da bulunduğu bir kompleksi 
hizmete sunarak, Cerablus 
yardımlarımızı kalıcı hâle 
dönüştürdük.
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FİTRE VE ZEKÂTLAR DÜNYANIN EN YOKSUL 
ÜLKESİ BURKİNA FASO’YA
Zekât, erginlik çağına gelmiş, zengin sayı-
lan akıl sahibi Müslümanların, mallarının 
belli bir miktarını -ki genellikle %2, 5, 
diğer bir ifade ile kırkta birini - her sene 
fakir Müslüman kardeşlerine vermesidir. 
Bu kapsamda Türkiye’den bağışçılarımı-

zın bizlere ulaştırdığı zekâtları, Burkina 
Faso’da yaşamlarını zor şartlarda devam 
ettiren ailelere teslim ettik. 

Burkina Faso dünyanın en fakir ve az 
gelişmiş ülkelerinden biri konumundadır. 
Ülke genelinde yaşanan elverişsiz iklim 

şartları, tarımsal ürünlerin ekiminde ve 
mahsulün toplanmasında büyük sıkıntılar 
doğurmaktadır. Belirli dönemlerde yaşa-
nabilen uzun kuraklık dönemleri özellikle 
kuzey bölümlerinde kıtlık ve açlık sorun-
larını beraberinde getirmektedir.

ÇAD’LA GÖNÜL KÖPRÜSÜ
İyilikder olarak, veren eli alan elle buluş-
turmaya, dünyanın her yerinde yardıma 
muhtaç kimsesizlere, Ensar-Muhacir 
kardeşlik örneği göstermeye, savaş ve 
afet bölgelerinde zorda kalan insanların 
yardımına koşmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda, yüzlerce süt keçisi 
bağışı, 9 adet su kuyusu, kurban ve adak 
kesimleri ve tam donanımlı mescitler 
yaptığımız Çad’ın, mazlum halkını 
bu Ramazan’da da unutmadık. Çad’ın 

başkenti N’Djamena kırsalında binlerce 
kişiye içinde pirinç, şeker, yağ ve un 
bulunan Ramazan kolilerimizi dağıttık.

Gelecek yıllarda da verenlerin him-
metini alanların nimetine vesile kılan 
kardeşlik köprüleri kurmaya; bir umutla 
diğer insanlardan bir yardım bekleyen 
insanların sesini duymaya devam edece-
ğiz. Çünkü dünya İyilik ister, insan iyilik 
İster, O iyilik ister.
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ELAZIĞ’DA RAMAZAN BEREKETİ!
Elazığ’da Ramazan ayı boyunca yapılan 
giyim yardımları yüzlerce kişiye ulaşa-
rak birçok insanın yüzünü güldürdü.

Temsilciliğimiz zorda kalmış ailelerin 
fatura ödemelerine de destek oldu. İslam 
Dünyası Yetimler Günü’nde ise yetim 
ailelerini ziyaret ederek hasbihal etti.

Elazığ Temsilciliğimizin Hanımlar Ko-
misyonu ise Dünya Yetimler Günü do-
layısıyla bazı ailelerle birlikte iftar edip, 
onlara gıda paketleri dağıttı. Hanımlar 

iftar ziyaretlerinde Suriyeli aileleri de 
unutmadı ve her fırsatta muhtaçların 
yanında olmaya çalıştı.

Sayılarla ifade etmek gerekirse temsil-
ciliğimiz Ramazan ayında toplam 823 
aileye ulaştı. 473 aileye gıda, 284 aileye 
giysi, 7 aileye kira, 6 aileye su faturası, 
10 aileye de elektrik faturası ödemele-
rinde yardım etti. 25 aileye nakdî, di-
ğerlerine ise çeşitli ev eşyaları ve sağlık 
giderlerinde destek oldu.

İyilikder Gaziantep Temsilciliği tara-
fından her yıl Ramazan ayında düzen-
lenen Geleneksel Ramazan Yardımları 
kapsamında bu sene de binlerce aileye 
kıyafet yardımı yapıldı. 1994 yılından beri 
düzenlenen Ramazan Yardımları bu yıl 
“Bir Çocuk da Siz Giydirin” kampanyası-
na dönüştü.

İyilikder Gaziantep Temsilciliği’nin bu yıl 
5 Haziran Pazartesi günü başlattığı ve 20 
Haziran Salı günü tamamladığı kam-
panya ile binlerce aile yepyeni ve kaliteli 
kıyafetlere kavuştu.

Bunların dışında; Gaziantep İyilikder Yar-

dım Koordinasyon Merkezi Mağazası’na 
gelen ihtiyaç sahipleri kendi beğendikleri 
kıyafetleri seçerek alma imkânı buldular. 
Gaziantep’in 83 mahallesinden gelenler 
arasından dul ve yetimlere öncelik verildi.

Tişört, pantolon, etek, iç çamaşırı, çorap, 
şapka ve ayakkabı gibi kıyafetleri ihtiyaç 
sahipleri mağaza ortamında alışveriş 
yaparcasına beğenerek aldılar.

İyilikder Gaziantep Temsilciliği kıyafet ve 
gıda yardımları Kurban Bayramı arifesin-
de de devam etti. Gaziantep ülkemizde 
en çok sığınmacı barındıran şehirler 
arasında başlarda geliyor.

GAZİANTEP 
BİNLERCE AİLEYİ 

GİYDİRDİ
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Çorum temsilciliğimiz bayram öncesi 
ihtiyaç sahibi 170 aileye gıda yardımın-
da bulundu. Yetim ve ailelerine öncelik-
li verilen dağıtımlarda gıda kolilerinin 
içine bir ailenin 1 aylık temel gıda 
ihtiyacını karşılayacak muhtelif gıda 
malzemeleri konuldu. Muhtaç ailelerin 
bizzat kapısına gidilerek dağıtılan gıda 
kolileri ile evlere Ramazan bereketi 
ve mutluluğu taşındı. Düşünülmüş 
olmaktan ötürü sevinç yaşayan aileler 
gönüllülerimize teşekkür ettiler.

ÇORUM’DAKİ
MUHTAÇ AİLELERİN 
RAMAZAN SEVİNCİ

Ağrı Doğubeyazıt temsilciliğimiz 
Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine 
yardım kolisi dağıttı.

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında 
da ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda pa-
keti dağıtan temsilciliğimiz, kapı kapı 
dolaşarak emanetleri sahiplerine teslim 
etti. Minik kardeşlerimize de balonlar 
dağıtılarak, gönülleri alındı.

Hakkari temsilciliğimizce hazırlanan 
muhtelif gıda malzemelerinden oluşan 
Ramazan kolileri ihtiyaç sahibi kardeş 
ailelerimize ulaştırıldı.

Ramazan dolayısı ile temsilcimiz ve 
gönüllülerimiz kardeş ailelerimize misafir 
olarak onlarla hasbihal etti. Ayrıca Hak-
kari'de yapılan bir diğer organizasyonda 
da temsilciliğimiz yetimlere bayramlık 
dağıtımı gerçekleştirdi. 

Mağazadan yapılan alışverişte bayram-
lıklarına kavuşan yetimler, bayramı 
heyecanla beklemeye başladı.

HAKKARİ’DE KARDEŞ 
AİLELERE RAMAZAN 
YARDIMI

DOĞUBEYAZIT’DA 600 AİLEYE GIDA PAKETİ
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İSKENDERUN’DA 
EV EV YARDIM
İskenderun temsilciliğimiz “komşu-
su aç iken tok yatan bizden değildir “ 
düsturu ile ev ev gezerek Ramazan gıda 
kolisi dağıtımını sürdürdü. Yıl boyunca 
süren gıda yardımlarına Ramazanın ilk 
gününden bu yana ara vermeden devam 
eden temsilciliğimiz, gönüllülerimizle 
70 aileye kumanyalarını teslim etti. İhti-
yaç sahiplerinin yanında olan ve yetim 
kardeşlerimizi de unutmayan İskende-
run temsilciliğimiz, ayrıca 55 çocuğa 
bayramlık kıyafetleri hediye etti.

Gaziantep/İslahiye İyilikder temsilcili-
ği, daha önceden tespit edilen yetim ve 
ihtiyaç sahibi ailelere yönelik Ramazan 
kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Toplam 100 aileye kumanya dağıtımı 
gerçekleştirilen Islahiye’de Ramazanın 
bereketi artarak devam ediyor. İslahi-
ye’nin Yeşilyurt, Beyler, Cumhuriyet, 
Hürriyet Mah, Sulumağara mahal-
lelerine ramazan kolisi dağıtımları 
tamamlandı. Aylık mutfak ihtiyaçları 
karşılanmış olan ailelere dağıtılan 
Ramazan kumanyaları ile bir nebze de 
olsa kardeşlik bilinciyle destek olma-
nın huzuru yaşandı.

İSLAHİYE’DE RAMAZAN KOLİLERİ 
MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜ
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OSMANİYE’DEKİ KARDEŞ AİLELERİMİZE
KARDEŞCESİNE YARDIM
İyilikder olarak Ramazan ayı boyunca 
Türkiye'de 71 temsilcilikte ve dünyanın 
birçok noktasında kardeş ailelerimize 
Ramazan kolileri ulaştırmaya ve Rama-
zan bereketini yaymaya devam ediyoruz.

Bu kapsamda Osmaniye'de Ramazan 
ayı münasebetiyle önceden tespiti 
yapılmış ailelere gıda kolisi yardımı 
ulaştırıldı. Kapı kapı dolaşılarak akşam 
saatlerine kadar teslim edilen yardım-
larla ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin 
hayır dualarına mazhar olduk.

Temsilciliklerimiz ramazan faaliyetleri ile 
tüm yurtta ihtiyaç sahibi kardeşlerimize 
el uzatmaya devam etti. Ramazan ayı 
içerisinde on binlerce aileye gıda kolisi 
yardımında bulundu. İyilikder İstan-
bul’daki temsilcilerimiz faaliyetlerine hız 
kesmeden devam etti.

İstanbul Halkalı, Sultangazi, Zeytinburnu, 
Bağcılar, Esenyurt, Pendik, Yenibosna, 
Fatih, Maltepe ve Kartal’da bulunan önce-
den tespiti yapılmış 511 aileye gıda kolileri 

temsilcilerimizce teslim edildi. Ramazan 
boyunca devam eden gıda yardımlarının 
yanı sıra, hayırseverlerin yapmış oldukları 
bağışlarla bayram üzeri hem ülkemizde 
hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde, ye-
tim ve kardeş aile çocuklarına bayramlık-
lar hediye edildi. Zekâtların, burs, kardeş 
aile, süt keçisi, gıda kolisi, yetim giydirme 
şeklinde yardımlar için kabul edildiği 
derneğimizde İstanbul’da da Ramazan 
boyunca yardımlarımız sürdü.

RAMAZAN BEREKETİ YEDİTEPE’YE YAYILDI: 
ON BİNLERCE AİLEYE GIDA KOLİSİ

REYHANLI’DA 300 AİLEYE  
RAMAZAN PAKETİ
Reyhanlı temsilciliğimizce Ramazan öncesi 
300 aileye içeriğinde muhtelif kuru gıda ve 
sütten oluşan gıda kolisi dağıtımı gerçek-
leştirildi. İçerisinde muhacir kardeşlerimi-
zin de bulunduğu ve düzenli olarak yardım 

götürülen tespiti yapılmış ailelerimize kapı 
kapı dolaşılarak Ramazan kolileri teslim 
edildi. Bu etkinlik gönüllülerimizle aileler 
arasındaki kardeşlik ve paylaşma duygula-
rını geliştirmeye de vesile oldu.
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ŞANLIURFA’DA 100 AİLEYE RAMAZAN KOLİSİ, 
182 SURİYELİ ÇOCUĞA BAYRAMLIK
Şanlıurfa’da yıl boyunca süren kardeş 
aile ve yetim çalışmalarımız Ramazanın 
gelmesi ile daha da hızlandı. Şanlıurfa 
Temsilciliğimiz ve İnsander işbirliğiyle 
önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 100 
aileye Ramazan dolayısıyla gıda kolisi 
yardımı yapıldı. İhtiyaç sahiplerinin 
evlerine misafir olan temsilciliğimiz 
gönüllüleri ve ev minikleri arasında sıcak 
bir sohbet ve muhabbet gerçekleşti. 

Geç saatlere kadar süren gıda kolisi dağı-
tımları ev ev dolaşılarak gerçekleştirildi. 
Ayrıca İyilikder Şanlıurfa temsilciliğimiz 
Türk ve Suriyeli 182 çocuğa Ramazan 
Bayramı öncesi gönüllülerimizle birlikte 
giyim yardımı da yaptı. Alışveriş mer-
kezinde beğenerek aldıkları kıyafetlerin 
mutluluğunu yaşayan miniklerimizin 
heyecanı görülmeye değerdi.

SULTANGAZİ’DE 
RAMAZAN STANDI
Sultangazi meydanı Merkez Camii 
önünde açılan stant ile İyilikder’in 
faaliyetleri tanıtıldı. Onlarca ülkede ve 
Türkiye’de yapılan yardım faaliyetlerini 
duyurmak ve daha fazla bağış elde et-
mek için Ramazan’ın her günü standda 
bekleyen gönüllülerimiz, ayrıca ziya-
retçilere de ikramda bulundu.

Etkinlikte çocuklarda Ramazan bilinci 
ve sevgisini arttırmak için binlerce 
balon dağıtıldı. Stant etkinliğinin yanı 
sıra Sultangazi’de Ramazan ayı boyun-
ca ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi 
yardımlarına da devam edildi. Yetim 
giydirme programı ile de 50 yetim ço-
cuğa bayramlık kıyafet giydirildi.



Ramazan

Ankara temsilciliğimizce bayram 
öncesi ihtiyaç sahibi 150 yetim çocuğa 
giysi ve ayakkabı yardımı yaparak, bay-
ram sonuna kadar toplam 1000 yetim 
çocuk giydirildi. Ankara Temsilcimiz 
ve gönüllülerimizce bir mağazaya gö-
türülen ve büyük bir mutluluk yaşayan 
Suriye, Somali, Özbekistan, Filistin ve 
Afganistan uyrukluların da bulunduğu 
150 çocuk, diledikleri kıyafetleri ve 
ayakkabıları seçtiler.

ANKARA’DA 1000 
YETİM GİYDİRİLDİ

Van temsilciliğimizin organizasyonuyla 
ve hayırsever vatandaşlarımızın katkısı ile 
toplanan 25 ton undan oluşan bu yılki 3. 
yardım tırı Van’dan Suriye’nin İdlib şehrine 
gönderildi.

Van Temsilciliğimiz ve Gökkuşağı Eğitim 
Kültür Yardımlaşma Derneği işbirliğiyle 
başlatılan “Suriyeli savaş mağduru kardeşle-
rimize Van’dan yardım ve kardeşlik eli” adlı 
kampanya ile toplanan 25 ton un Suriyeli 

kardeşlerimize ulaştırıldı. İdlib ve Azez 
bölgelerinde ekmek olarak dağıtılacak un 
yardımı ile binlerce evlerinden sürülmüş 
ailenin ekmek ihtiyacı karşılanmış oldu.

Temsilcilerimiz ve gönüllülerimizin katkı-
larıyla insanların insani yardımlara ihtiyaç 
duydukları her yere ulaşmaya çalıştığımız 
gibi Ramazan ve sonrasında da Suriyeli 
kardeşlerimizin yanında durmaya devam 
edeceğiz.

VAN’DAN SURİYE’YE 3. YARDIM TIRI





KURBAN
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YERYÜZÜNE YAYILAN SEVİNÇ:
KURBAN

Geçen yıl da Kurban coşkusunu 3 kıtada 
onlarca milletten insanla birlikte yaşa-
dık. Ülkemizde ve dünyanın ondan fazla 
ülkesinde kurban bağışlarınıza vekâlet 
ettik. Hem İslam’ın bu en güzel ibadetle-
rinden birinin hakkıyla ifasını sağladık 
hem de gerçek muhtaç ve mağdurlara 
ulaşmasına katkıda bulunduk.

İyilikder, tecrübesinin yanı sıra ülke-
miz geneline yayılan temsilcilikleri, 
Türkiye’de ve dünyada birçok ülkede 
gerçekleştirdiği organizasyonlarla, savaş 
mağdurları, yoksullar, kimsesizler, 
yetimler, yaşlılar ve daha birçok muhtaç 
kişi ve topluluğa kurbanla gelen rahmeti, 
kardeşlik ve paylaşma duygularını taşıdı. 

Makedonya’dan Myanmar’a, Filistin’den 
Moğolistan’a, Suriye’den Kamerun’a ve 
Yemen’e uzanan bir coğrafyada kötülüğe 
karşı iyiliği temsil ettik. Kurban dağıttık, 
kalp kazandık. Selam götürdük, dua ve 
selam aldık. Kötülüğü men edip, hayrı 
tavsiye eden bir inancın mensupları 
olmanın nimetini tattık.



Kurban

Tüm bunları İçişleri Bakanlığı’nca 
yardım toplama ve dağıtma iznine sahip 
bir kurum olarak denetime açık, şeffaf, 
hesap verme bilincine sahip bir şekilde 
gerçekleştirdik. 

Ekiplerimizle bayramdan birkaç gün 
önce kesim yapılacak görev yerlerine 
gittik. Yurt dışında kılavuzluk yapan 

partner kuruluş yetkilileri ile birlik-
te belirlenen yerlerde, hayvanların 
kontrolleri yapılarak teslim aldık. 
Kurbanları Bayram sabahı, vekâlet 
veren bağışçılarımızın adları tek tek 
okunarak, teşrik tekbirleri, besmele ve 
kamera çekimleri eşliğinde kestik. Ba-
ğışçılarımızı aynı gün içerisinde SMS 

ile bilgilendirdik. Hemen ardından 
kesimi yapılan kurbanları daha önce 
partner kuruluşlarca tespiti yapılmış 
ve kendilerine muhtaçlık kartı veril-
miş ailelere dağıttık. Kurbanlarınızın 
nerede ve nasıl kesildiğini, kimlere 
dağıtıldığını fotoğraf ve video kayıtla-
rıyla sizlerle de paylaştık. 
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Gaziantep Temsilciliğimiz 2017 yılı 
İyilikder Kurban Organizasyonu İstişare 
ve Tanıtım Toplantısı 5 Ağustos Cu-
martesi Bülbülzade Vakfı Davut Özgül 
Konferans Salonu’nda yapıldı. İstişare ve 
Tanıtım toplantısına Bülbülzade Vakfı 
Başkanı Turgay Aldemir, Başkan Yar-
dımcısı Yunus Atilla Hamallar, İyilikder 
Gaziantep Temsilcisi Talip Çelik, Ana-
dolu Platformu Suriye Koordinatörü ve 
İyilikder Yönetim Kurulu üyesi Mahmut 
Kaçmazer, İyilikder temsilcilik komis-
yon üyeleri ve davetliler katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
programın açılış konuşmasını İyilikder 
Gaziantep Temsilcimiz Talip Çelik yaptı. 
Çelik: “İyilik için yola çıktık. İyilik için 
mücadele ediyoruz. Biz bu işi kendimize 
vazife olarak görüyoruz. Nasıl daha iyi 
bir çalışma yapabiliriz? Bir yetime daha 
fazla nasıl sahip çıkabiliriz? Bu ve benzeri 
soruları birlikte cevaplayarak önümüzde-
ki kurban bayramında daha iyi organizas-
yon yapmak istiyoruz” dedi.

İyilikder Gaziantep temsilcilik üyelerin-
den Hanife Demir, İyilikder’in “Paylaşın-
ca Hayat Bayram Olur” sloganıyla gerçek-
leştirdiği kurban organizasyonu ile ilgili 
bir sunum gerçekleştirdi. Hanife Demir 
2017 Kurban Organizasyonu ülkemizde 
ve dünyanın dört bir yanında gerçek-
leştireceklerinin altını çizerek; “Kurban 
organizasyonunda ülke ve bölgelerdeki et 
tüketim imkânının az, ulaşımın zor oldu-
ğu yerleri özellikle tercih etmekteyiz.

KURBAN 
KAMPANYASI 

İÇİN GÜÇLÜ 
START



Kurban

Afrika ve Moğolistan gibi yerlerdeki 
Müslüman halkın yanı sıra gayrimüs-
limlere de et dağıtımı yapılmaktadır. 
Bu bölgelerde kestireceğiniz kurbanlar 
belki de birinin hidayetine vesile ola-
caktır” dedi.

Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay 
Aldemir ise konuşmasında: “Bu or-
ganizasyonlarla paylaşılan şey aslında 
kardeşliktir. Allah Kurbanı, ibadetin 
yanı sıra bir hediyeleşme ve uhuvve-
timizi geliştirecek bir vesile olarak var 
kılmıştır. Zira götürülen şey tek kurban 
değildir.” dedi.

Toplantının forum bölümünde kurban 
organizasyonu ile ilgili görüş ve öne-
riler dile getirildi. Tanıtım programı, 
Suriyeli kız öğrenci tarafından okunan 
şiirle sona erdi.
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ARAKAN BURKİNA FASO 

GAZZE

YURT İÇİ VE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİMİZDE
KURBAN HEYECANI



Kurban

MOĞOLİSTAN

MAKEDONYA ÇADKAMERUN



76

SOMALİ

SURİYE

YEMEN



Kurban

GAZİANTEP

İSTANBUL

HATAY

HAKKARİ
“Biz, büyükbaş hayvanları da sizin 
için Allah’ın (dininin) işaretlerinden 
(kurban) kıldık. Onlarda sizin için hayır 
vardır. Şu hâlde onlar, ayakları üzerine 
dururken üzerlerine Allah’ın ismini 
anınız (ve kurban ediniz). Yan üstü yere 
düştüklerinde ise, artık (canı çıktığında) 
onlardan hem kendiniz yiyin hem de 
ihtiyacını gizleyen/gizlemeyen fakirlere 
yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükrede-
siniz diye sizin istifadenize verdik.”

(Hac, 22/36)





ETKİNLİK VE
TOPLANTILAR
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Kalkınma Bakanlığı tarafından koordi-
ne edilen ve her alanda ülkemizin önü-
müzdeki 5 yıla dair kalkınma planları-
nın belirlendiği Özel İhtisas Komisyon 
çalışmalarına Dış Göç başlığında özel 
ihtisas komisyon üyesi olarak katılım 
sağladık. 20-21 Aralık 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilen; akademisyenler, kamu 
kurumları daire başkanları ve başkan-
larının katılım sağladığı programda, 

İyilikder adına Genel Sekreter Mustafa 
Çaylı hazır bulundu. İki gün süren 
çalıştay sırasında derneğimizin dış göç 
uygulamaları hakkında detaylı bilgi ve-
rerek tecrübe paylaşımında bulunuldu. 
Sunumu sırasında Çaylı, sivil toplumun 
kalkınma planlarındaki önemi ve rolü-
ne vurgu yaparak kamu kurumlarınca 
sivil toplum alanında daha verimli isti-
fade edilmesi hususlarına dikkat çekti.

İyilikder ve Anadolu Plarformu tarafın-
dan koordine edilen Suriye Çalışmaları 
İstişare Toplantısı, Bülbülzade Vakfı ev 
sahipliğinde Gaziantep’te gerçekleştirildi. 
Suriyeli muhacir kardeşlerimizin yoğun 

olarak yaşadığı iller olan Mersin, Adana, 
Osmaniye, Hatay, Şanlıurfa, Malatya, 
Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep’ten 
İyilikder temsilcilerinin ve Anadolu Plat-
formu teşkilat sorumlularının katılımıyla 
15 Ocak Pazar günü istişare toplantısı dü-
zenledi. Bilim Eğitim Kültür Araştırmala-
rı Merkezi (BEKAM) toplantı salonunda 
gerçekleştirilen programa Anadolu Plat-
formu Başkanı Turgay Aldemir, İyilikder 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bahar, 
Akadder Başkanı Rabia Aldemir’in yanı 
sıra bölge temsilcileri ile il ve ilçelerden 
gelen temsilciler katıldı.

11. KALKINMA PLANI ÖZEL İHTİSAS ÇALIŞTAYINA KATILDIK

GAZİANTEP - SURİYE İŞTİŞARE TOPLANTISI

ANADOLU PLATFORMU 
5. GENEL KURULU 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İyilikder'in de üye olduğu Anado-
lu Platformu 5. Olağan genel kurulu 
gerçekleştirildi. İçerisinde 70'i aşkın üye 
dernek/vakıf barındıran, ayrıca İyilikder, 
Akadder, Anesiad, Evde Karakter Eğiti-
mi,Anadolu Öğrenci Birliği gibi toplu-
mun her kesimine hitap eden kurumları 
barındıran Anadolu Platformunun 5. 
Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs Cu-
martesi günü İyilikder'in de katılımıyla 
gerçekleştirildi. 



Etkinlik ve Toplantılar

AFAD DIŞ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI’NA KATILDIK
AFAD tarafından Ankara Haymana'da 
düzenlenen 2018-2022 Stratejik Planlama 
dış paydaş çalıştayına Anadolu Platformu 
ve İyilikder olarak katıldık.

13-15 Ekim tarihleri arasında Grannos 
Otel'de ülkemizdeki bakanlıklar ile STK 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen, 
afetlerin önlenmesi, müdahale ve sonra-
sındaki iyileştirme süreçlerine dair 2018-
2022 yılları arası uygulanacak stratejik 
planın belirlenmesi ve istişaresi amacıyla 

gerçekleştirilen çalıştaya İyilikder Yönetim 
Kurulu Üyesi Mahmut Kaçmazer, Genel 
Sekreteri Mustafa Çaylı, Proje Koordina-
törü Metin Çalbay ve Suriye çalışmaları 
hakkında Gaziantep sınır bölgesinde 
koordinasyon sağlayan Cemal Mustafa ile 
katılım sağladık. Afetlerin sosyal, eko-
nomik ve altyapı yönlerinin ele alındığı 
üç çalışma grubunda ilerleyen çalıştayın 
kapanış oturumu AFAD'dan sorumlu baş-
bakan yardımcısı Recep Akdağ'ın katılımı 
ile gerçekleştirildi.

BAŞAKŞEHİR İYİLİK 
GÖNÜLLÜLERİ KAHVALTIDA 
BİR ARAYA GELDİ
İyilikder kadın çalışmaları koordinas-
yonu kapsamında İstanbul Başakşehir 
iyilik gönüllüleri Kardeş Aile projemize 
destek olmak amacıyla bir araya geldi.
Gönüllümüz Cemile Kaya hanımefedi-
nin İyilikder hakkında genel bilgi ver-
mesi ile başlayan programda, İyilikder 
proje ve kadın çalışmaları koordinatörü 
İpek Aysel Alpcan da İyilikder genel fa-
aliyetleri, kardeş aile, süt keçisi projele-
rinin detaylarını toplantıya iştirak eden 
hanımlar ile paylaştı.

30 farklı sivil toplum kuruluşu temsil-
cileriyle bir araya geldiğimiz, İKAD-
DER tarafından düzenlenen kahvaltı 
programında, İyilikder projeleri 
tanıtıldı. Programa İyilikder adına 
Proje Koordinatörü İpek Aysel Alpcan 
ve Bağışçı İlişkileri Sorumlusu Mizgin 
Gülümser katıldı.

İKADDER TANIŞMA 
TOPLANTISINDA 
İYİLİKDER TANITILDI
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Temsilciliklerimize yönelik sürekli 
yapılan bölge istişare toplantıları kapsa-
mında İzmir bölge toplantısı Manisa’da 
yapıldı. Toplantıya İzmir, Manisa, Uşak 
ve Aydın temsilcilikleri katılım sağladı.

Manisa MANA-DER ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıya Yönetim Kuru-
lu Başkanımız İbrahim Bahar, Genel 
Sekreter Mustafa Çaylı ve Anadolu 
Platformu Teşkilat Sorumlusu Gazi 
Kılıçparlar’ın yanı sıra birçok temsilcilik 
ve dernek yetkilisi katıldı.

İZMİR BÖLGE İSTİŞARE
TOPLANTISI MANİSA’DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1-5 Kasım 2017 tarihleri arasında İstan-
bul Yenikapı fuar alanında gerçekleşti-
rilen Malatya Tanıtım Günlerinde iyilik 
faaliyetlerimizin tanıtımını gerçekleştir-
dik. MADEF’in organizasyonu ile gerçek-
leştirilen etkinlikte toplam 120 stant yer 
aldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte 
standımızın ilk misafirleri açılış törenine 
katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı sayın 

Bülent Tüfenkçi, İstanbul Valiliği Yazı 
İşleri Müdürü Nafi İlçin, Mahalli İdareler 
Müdürü Ramazan Tozal, Malatya Kültür 
ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz 
ile Malatya Valiliği Basın Yayın Halkla 
İlişkiler Müdürü Halil İbrahim Kılıç oldu. 
Malatya tanıtım günleri standımızda 
ayrıca araştırmacı yazar Ramazan Kayan 
da imza günü gerçekleştirdi.

MALATYA TANITIM GÜNLERİNE KATILDIK

Kötülüğün dal budak 
saldığı bir dünyada bizler 
iyilik tohumları ekmeye 
devam edeceğiz. En büyük 
gayemiz geleceğe bir 
iyilik medeniyeti miras 
bırakmaktır.



Etkinlik ve Toplantılar

Türkiye’nin dönem başkanı olduğu, 
Avrupa Afet Risklerinin Azaltılması 
Forumu (EFDRR) toplantısı, akademis-
yenler, özel sektör, STK’lar ve ilgili diğer 
kuruluşların da katılımı ile 26-28 Mart 
2017 tarihlerinde, ülkemiz ev sahipli-
ğinde İstanbul Hilton'da gerçekleştirildi. 
İyilikder’in de katıldığı programda pay-
daşlar arasında fikir alışverişi sağlandı.

AVRUPA AFET 
RİSKLERİNİN  
AZALTILMASI 
FORUMUNDAYDIK

2. ULUSLARARASI 
STK FUARI

İDSB ve TGTV tarafından koordine edilen, 
İslam dünyası STK’larının bir araya gel-
diği ve İyilikder’in de katılımcı olduğu 2. 
Uluslararası STK Fuarı gerçekleştirildi. İki 
gün süren ve 160’ı aşkın farklı sivil toplum 
kuruluşu ile devlet kurumlarının katıldığı 

fuarda STK başkanları, milletvekilleri ve 
bakanlar konuşma yaparak birlik mesajı 
verildi. Ziyaretçinin yoğun olarak katıldığı 
fuarda İyilikder projeleri diğer katılımcıla-
ra aktarıldı ve proje tecrübeleri paylaşılarak 
çok sayıda işbirliği kararı alındı.

BAŞAKŞEHİR’DE 
HANIMLAR İYİLİK 
KAHVALTISINDA BİR 
ARAYA GELDİ

İstanbul Başakşehir 1. etap bayan tem-
silciliğimizin ev sahipliğinde, yetim ve 
öğrenci destek sponsorlukları yararına 
kahvaltı programı düzenledi. Programa 
İyilikder Proje ve Kadın Çalışmaları 
koordinatörümüz İpek Aysel Alpcan da 
katılım sağladı. 

Kahvaltı programına Beyazgül Yardım 
derneği, Nisader, Kültür Evi, Acilder 
gibi Başakşehir'de çalışmalar yürüten 
birçok sivil toplum kuruluşundan ha-
nımlar da katılım sağladılar.
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DOĞU VE BATI ARASINDA ULUSLARARASI  
İNSANİ EYLEM KONFERANSI

Doğu ve Batı arasında Uluslararası İnsa-
ni Eylem Konferansı, Türkiye'den insani 
yardım kuruluşlarının da aralarında 
bulunduğu 56 kurumun katılımıyla 
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşti. 
İki gün süren konferansa katılmak için 
Katar'a giden heyetimiz havaalanında 
çiçeklerle karşılandı. İyilikder Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Bahar, Ana-
dolu Platformu Koordinasyon Kurulu 
Başkanı Turgay Aldemir ve Mimberşam 
Derneği Başkanı Cemal Mustafa'nın 
katıldığı konferansta Anadolu Platformu 
Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay 
Aldemir de konuşma ve sunum gerçek-
leştirdi.

Merkezi Lübnan'da bulunan insani yar-
dım kuruluşu URDA ev sahipliğinde 
Lübnan'da gerçekleştirilen ve onlarca 
Avrupa, Ortadoğu, Asya ülkesinin 
katıldığı "Uluslararası Mülteci Krizi ve 
Sonraki Adım" konulu panele, Genel 
Sekreterimiz Mustafa Çaylı ve Anadolu 
Platformu temsilcisi Nurettin Kayan da 
katıldılar.

4 Mayıs’ta başlayan program, çalıştaylar 
ve tecrübe paylaşımları ile sürdü. Prog-
ramın sonunda 7 Mayıs’ta, katılımcılar 
Lübnan’da bulunan Suriyeli muhacir 
kamplarını ziyaret ettiler.

LÜBNAN’DA SURİYE 
ÇALIŞTAYINA KATILDIK



Etkinlik ve Toplantılar

İyilikder ve AKADDER İstanbul 
temsilciliği işbirliği ile düzenlenen 
Arakan için yardım kahvaltısı Fatih 
Çatladıkapı Sosyal Tesislerinde ger-
çekleştirildi. Yoğun ilgi gören kahvaltı 
organizasyonu ile Arakan’da yaşanan 

insanlık dramına dikkat çekilmesi ve 
hatırlanması hedeflendi. İstanbul’da 
bulunan iyilik gönüllüsü hanımefendi-
lerin tertip ettiği kampanyada yüzlerce 
davetiye Arakan'lı kardeşlerimize 
yardım amacıyla satıldı.

İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ  
ARAKANLI 
KARDEŞLERİMİZ  
İÇİN BİR ARAYA GELDİ

ARAKAN İÇİN EL ELE
Arakanlı kardeşlerimizin yaşadığı insani 
dram üzerine Sağlık Bakanı Prof. Dr. 
Recep Akdağ Başkanlığı’nda gerçekleşti-
rilen toplantıya katılarak acil yardımlar 
konusunda ne yapılabileceğine ilişkin gö-
rüşlerimizi paylaştık.  AFAD’ın ev sahip-
liğinde yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı, 
Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı ve 
Sivil Toplum örgütlerinin temsilcilerinin 
de hazır bulunduğu toplantıda İyilik-
der’i Ankara temsilcimiz Fuat Baktemur 
temsil etti.

En son gelişmelerin masaya yatırıldığı 
toplantıda insani dramın her geçen gün 
büyüdüğü, bölgedeki insanlar için daha 

büyük yardım kampanyaları yapılması 
gerektiği üzerinde duruldu. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş ve 
Arakan yönetimi arasında görüşmelerin 
devam ettiği ve Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın da bu konuda çok hassas olduğu 
vurgulandı. Prof. Dr. Akdağ, krizin uzun 
sürebileceğinden hareketle kalıcı yardım-
ların öncelikli olması gerektiği tavsiyesin-
de bulundu. Toplantıda söz alan Ankara 
temsilcimiz Fuat Baktemur ise, İyilikder 
olarak bölgede gıda yardımlarının sür-
dürüldüğü ve yakın zamanda kurulacak 
aşevi ile binlerce Arakanlıya sıcak yemek 
dağıtımına başlanacağının altını çizdi.
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Kilis temsilciliğimizi yürüten Diriliş 
Derneği gönüllüleri Mültecilerin (mu-
hacirlerin) Entagrasyonu üst başlıklı 
proje kapsamında Hırvatistan Zagreb 
şehrinde Türkiye'deki muhacirle-
rin sorunları hakkında sunumlarda 
bulundu. Türkiye, Norveç, Portekiz ve 
Hırvatistan'dan temsilcilerin katıldığı 

Avrupa Bakanlıkları Ortaklığı ile yü-
rütülen proje kapsamında Dirilişder, 
İyilikder ve Anadolu Öğrenci Birliği 
temsilcilerinden oluşan heyet, sunum-
lar gerçekleştirerek muhacir kardeş-
lerimiz ve karşılaştıkları sorunlar 
ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar 
hakkında bilgi verdiler.

ZAGREB’TE MUHACİRLERİN ENTEGRASYONU 
ÇALIŞTAYINDA SUNUM YAPTIK

KADIN TEMSİLCİLİK VE GÖNÜLLÜ 
YAPILANMASI ÇALIŞMALARI
İyilikder İstanbul kadın çalışmala-
rı ve proje koordinatörü İpek Aysel 
Alpcan, İstanbul'da Kadın temsilcilik 
ve gönüllü oluşumu programı kapsa-
mında Zeytinburnu Mavi Umut Koleji 
yöneticilerinden Mukadder Aksoy 
Tunç hanımefendi ve ekibi ile bir araya 
gelerek İyilikder teşkilatlanması, genel 
çalışmalar ve faaliyetleri hakkında 
sunum gerçekleştirdi.



Etkinlik ve Toplantılar

İSTANBUL TEMSİLCİLİKLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Uzun zamandır İstanbul içerisinde ve 
Anadolu’da yapılan İyilikder çalışma-
larına katkılarını sürdüren İstanbul 
semt temsilciliklerimiz, daha güçlü bir 

yapılanma ile hareket etmek üzere Aksa 
Eğitim ve Dayanışma Vakfı ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen istişare toplantı-
sında bir araya geldi.

TEMSİLCİLER BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI 
MALATYA’DA YAPILDI
İyilikder Akdeniz-Doğu-Güneydoğu 
bölgesi il/ilçe temsilcilikleri istişare 
toplantısı Malatya Meşale Derneği ev 
sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Malatya, Van, Adana, Adı-
yaman, Kahta, Kahramanmaraş, Erciş, 
Tatvan, Batman, Hakkari, Elazığ, Si-
vas, Reyhanlı, Dörtyol, Payas, İskende-
run, İslahiye, Düziçi, Kilis, Diyarbakır 
temsilcilikleri ile bayan temsilcileri ve 
gönüllü öğrenci temsilcilerimiz katıldı. 

Anadolu Platformu Yönetim Kurulu 
başkanı Zekeriya Şengöz'ün selamla-
ma konuşması ile başlayan program, 
İyilikder yönetim kurulu başkanı 
İbrahim Bahar ve Genel Sekreter 
Mustafa Çaylı'nın sunumlarıyla devam 
etti. İyilikder'in kuruluşundan itiba-
ren gelinen noktaya kadarki sürecin 
değerlendirildiği toplantıda, 2017 
yılı Ramazan ayı çalışmaları ve diğer 
hususlar hakkında istişare edildi. 





TEMSİLCİ
FAALİYETLERİ
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Adana İyilikder temsilciliğimiz, 
AKADDER ve Ülfet Derneği Yetim 
Komisyonu işbirliğiyle "Bir Çanta İyi-
lik" adıyla her yıl düzenlenen kırtasiye 
yardımı kampanyası bu yıl da gerçek-
leştirilerek 6-17 yaş arası 130 yetimin 
bir yıllık kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.

“BİR ÇANTA İYİLİK”

Ülfetder ve İyilikder, yaz okulu eğiti-
mi alan 100 ilkokul öğrencisine iftar 
yemeği ikramında bulundu. Adana 
Temsilciliğimiz ve Anadolu Öğrenci 
Birliği ihtiyaç sahibi üniversite öğren-
cilerine de bir başka etkinlikte gıda ve 

giyim yardımı yaptı. Ayrıca Akadder ve 
İyilikder Adana Temsilciliği, Ülfetder 
Geçici Eğitim Merkezi’nde eğitim 
gören Suriyeli öğrencilere okul çantası 
dağıttı. Ayrıca 170 öğrenciye de kışlık 
mont dağıtımı gerçekleştirdi.

ADANA ÖĞRENCİLERİNE SAHİP ÇIKTI

ADANA

Adana Temsilciliğimiz, Gıda Ban-
kası mağazasında muhtaç ailelere 
ve yetimlere Ramazan ayı boyunca 
gıda paketi yardımı, bayramlık giy-
dirme etkinlikleri ve iftar program-
ları düzenledi. 250 yetim ve ihtiyaç 
sahibi çocuğa giyim yardımında 
bulunuldu. Ayrıca “İftara 5 Kala” 
sloganıyla trafikte kalanlara iftariye-
lik paket dağıtımı gerçekleştirdi.

YETİMLERE KIŞLIK,
YOLDA KALANLARA 
İFTARLIK

KONFERANS:
“YETİM GÖNÜLLERE 
DOKUNMAK”

Ülfet Derneği, İyilikder Adana Temsilci-
liği ve Yüreğir Belediyesi, Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle "Ramazanda Yetim 
Gönüllere Dokunmak" adlı bir program 
düzenleyerek Ramazan Kayan'ı ağırladı.



Temsilci Faaliyetleri

SURİYELİ 
KARDEŞLERİMİZE 
ENSAR OLDUK
Adıyaman il genelindeki vatandaş-
ların katkısıyla toplanan battaniye, 
un, makarna, bulgur, yağ, şeker 
ve kıyafetten oluşan bir tır yardım 
malzemesi Suriye’nin Azez kentine 
gönderildi. Adıyaman İyilikder, 
Gaziantep Nurdağı ilçesinde ikamet 

eden Suriyeli kardeşlerimiz için de 
kıyafet yardımında bulundu. 

30 koliden oluşan malzemeleri Nur-
dağı'na götüren Adıyaman İyilikder 
temsilciliğimiz bay, bayan, çocuk kı-
yafetlerinden oluşan kolileri ihtiyaç 
sahiplerine teslim etti. 

AFGANLI AİLENİN 
YAŞAM MÜCADELESİ

İHTİYAÇ SAHİBİ 
AİLELERE EL UZATTIK

Adıyaman’da derme çatma iki göz 
evde yaşam mücadelesi veren Afganlı 
Şükrullah Hayderi, eşi ve 6 çocuğuna 
İyilikder yardım eli uzatıldı.

Kardeş Aile ve Yetim projeleri kapsa-
mında Suriyeli ve Iraklı yetim ailelere 
gıda, beyaz eşya ve nakit para yardımını 
sürdürdük.

Geçirdiği beyin kanaması sonucu felç 
geçiren vatandaşa tekerlekli sandalye 
yardımında bulunduk.

Afganistan, Irak ve Suriye muhaciri 
ailelere kurban eti dağıttık.

ADIYAMAN

Adıyaman Demokrasi Parkında açılışı 
gerçekleştirilen kermes üç gün sürdü. 
Gıda malzemelerinin satışa sunulduğu 
kermesten elde edilen gelirle Suriye İyilik 
Okullarındaki yardıma muhtaç öğrenci-
ler ile Afrika’daki ihtiyaç sahibi ailelere 
süt keçisi hediye etmek üzere kullanıldı.

SURİYELİ YETİMLER VE 
AFRİKA’DAKİ YOKSUL AİLELER 
YARARINA KERMES
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Doğubayazıt İyilikder temsilciliği ve 
Gönüllü Dostlar Derneği işbirliği ile 
başlatılan kardeş aile çalışması kapsa-
mında acil ihtiyaç sahibi aileler, gönül-
lülerle buluştular. Program dâhilinde 
muhtaç ailelere gıda, muhtelif ev eşyası 

ve çocuklara eğitim yardımı da yapıldı. 
Yine aynı program kapsamında Fah-
rettin Paşa Anadolu Erkek İmam Hatip 
Lisesi öğrencileri Doğubayazıt’ta da 
temel gıda maddelerinden oluşan erzak 
kolisi dağıtımı gerçekleştirdiler.

“Soğuk Üşütür, İyilik Isıtır” sloganıy-
la kış kampanyasını sürdüren Ağrı/
Doğubayazıt İyilikder temsilciliği, 
soğuğu en çok hisseden bu bölgemizde 
500 öğrenciye bot ve mont dağıtı-
mı gerçekleştirdi. İyilikder Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdullah Semetay’ın da 
destek ve katılımıyla yürütülen yardım 
kampanyası ile temsilciliğimiz genel 
merkezin yurt genelinde yaygınlaştır-
dığı kampanyaya anlamlı bir destek 
vermiş oldu.

KARDEŞ AİLELER GÖNÜLLÜLERLE BULUŞTU

KÜÇÜK AYAKLAR 
ARTIK SICAK

AĞRI



Temsilci Faaliyetleri

MUHACİR AİLELER İÇİN 
KAHVALTI
Geliri Arakanlı kardeşlerimize gönde-
rilmek üzere Ankara temsilciliğimiz 
tarafından düzenlenen ve iyilik gönül-
lülerimizin yoğun katılım gösterdiği 
kahvaltı programı Estergon Kalesinde 
gerçekleştirildi.

İyilikder Ankara temsilciliği olarak 
Merkez, Altındağ, Keçiören, Mamak, 
Yeşilöz, Solfasol, Akdere, Önder semt 
ve mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın yanı sıra So-
mali, Özbek, Afgan, Türkmen ve Suriye 
uyruklu muhacir ailelerimize her hafta 
düzenli gıda yardımı yapmaktayız.

DÜZENLİ GIDA 
YARDIMLARINA DEVAM

İyilikder Ankara temsilciliğimiz, 
bünyesinde bulunan giyim yardım re-
yonundan yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye 
yardımda bulundu. Ayrıca hayırse-
verlerin bağışladıkları adak kurbanlar 
ile soba, gıda, ev eşyası ve oyuncaklar, 
ziyaretler esnasında dağıtıldı.

MUHTAÇ AİLELELERE GIDA 
VE EV EŞYASI YARDIMI

ÇOCUKLARA OKUMA 
YAZMA SETİ VE BAYRAMLIK
Ankara İyilikder temsilciliğimizde 
100’den fazla yetim çocuğumuz 
ve anneleriyle iftar yapıldı. Ayrıca 
150 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa 
bayramlık, 6 - 12 yaş aralığında 50 
çocuğa ise ilkokul okuma-yazma 
seti dağıttı.

ANKARA



94

Ankara İyilikder temsilciliği ile Gölbaşı 
Belediyesi işbirliğiyle Arakanlı kardeş-
lerimiz yararına hayır kermesi yapıldı.

YOKSULLAR VARSA
İYİLİKDER DE VAR

YETİM VE 
ANNELERİNE İFTARGÖLBAŞI’DA KERMES
Mis Başak Sahibi Mehmet Bey’in misa-
firliğinde Ankara’da ikamet eden mu-
hacir yetim çocuklar ile annelerine iftar 
verildi. İftar sonrası restoranın oyun 
alanına giderek eğlenen yetim çocuklara 
ayrıca hediye verildi.

Ankara'nın Önder, Siteler, Karapurcek 
Mavi Göl Ulubey, Mamak, Ulubey 
mahallelerindeki tespiti yapılan ihtiyaç 
sahiplerine iyilik eli uzandı. Halep'teki 
bombardımanlarda ayaklarını kaybe-
den kardeşimizin de içinde bulunduğu 
ihtiyaç sahiplerine gıda, ev eşyası, kö-
mür yardımı ile çocuklu ailelere çocuk 
bezi ulaştırıldı.

SOĞUK HAVALARDA
SICAK YARDIM

OYUNCAKLARINI 
PAYLAŞTILAR

Ankara’da kışın kendini hissettirdiği 
günler yüzlerce Özbek ve Afgan muha-
cir aileye kuzineli soba, gıda, giyim ve 
kışlık malzeme yardımları ulaştırıldı. 
Özellikle çok zor durumdaki ailelere 
gıda yardımlarının her hafta düzenli 
yapılmasına gayret sarf ediliyor.

Suriye’de yaşanan insanlık dramı çocukların 
vicdanını ve merhamet duygularını da ha-
rekete geçiriyor. Ankara’da Özel Ayyıldız İl-
kokulu kolejinde bulunan yüzlerce öğrenci, 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Fatih Sultan 
Mehmet ilkokulunda eğitim gören Suriyeli 
kardeşleri ile oyuncaklarını paylaştı.

ANKARA



Temsilci Faaliyetleri

MUHACİRLERE
KOLLARIMIZI AÇTIK
Alanya temsilciliğimiz 20 muhacir aileye 
ayakkabı, elbise, battaniye, giysi yardı-
mında bulunarak soğuk havalarda bir 
nebze de olsa ısınmalarına katkı sağladı. 
Antalya'nın Alanya ilçesinde ülkemizin 
her yerinde olduğu gibi, savaşın karanlık 
yüzünden kaçıp kendilerine sığınan Suri-
yeli kardeşlerine ensar olmayı sürdürüyor.

280 ÇOCUK ARTIK 
ÜŞÜMÜYOR

Tatvan'da yaşayan ihtiyaç sahibi aile-
lere sürekli yardım ulaştıran temsil-
ciliğimiz ve gönüllülerimiz bu yıl da 
Ramazan ayında faaliyetlerini yoğun-
laştırarak çok sayıda muhtaç aileye 
gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Bursa temsilciliğimiz yetimler, 
fakirler, Suriyeli muhacirler ve 
genel anlamda ihtiyaç sahipleri-
nin aralarında bulunduğu ailelere 
gıda yardımında bulundu. Ayrıca 
“Soğuk Üşütür İyilik Isıtır’’ sloga-
nıyla başlattığımız kış kampanya-
mız kapsamında yetimler ve ihtiyaç 
sahibi ailelerin çocuklarına yönelik 
olarak 4-12 yaş arasında toplamda 
280 ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet 
yardımında bulundu.

BU KAHVALTININ GELİRİ 
ARAKAN’A
Bursa İyilikder temsilciliğince Ara-
kanlı kardeşlerimiz yararına kahvaltı 
programı tertip edildi.

Aynı zamanda temsilciliğimizin içinde 
bulunduğu Pusula Gençlik Merkezin-
de düzenlenen kahvaltı programına 
gönüllülerimizin katılımı yoğundu. 

HALEP’E
TIR DOLUSU YARDIM
Bursa'lı hayırseverlerin desteğiyle 
Halepli kardeşlerimiz için yardım top-
landı. İyilikder temsilciğimiz ve Bur-
sa’da adından söz ettiren sosyal ve ilmi 
faaliyetler gerçekleştiren Busayder’in 
katkılarıyla temin edilen 100 adet sünger 
yatak, 385 adet battaniye, çocuk bezleri, 
ayakkabılar, muhtelif gıda ve elbiseleri 
kış ortasında savaştan kaçarak Azez 
ve Cerablus bölgelerine gelen Halepli 
kardeşlerimize ulaştırılmak üzere tırla 
Suriye’ye gönderildi.

ANTALYA BURSA

KOLİ KOLİ YARDIM, 
KOLİ KOLİ MUTLULUK

BİTLİS
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YETİMLERİN
BAYRAMLIK SEVİNCİ
Çorum temsilciliğimiz ülkemiz ve mu-
hacir çocukları olmak üzere 61 yetim 
ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık 
giyim eşyası hediye etti. 

YETİM DESTEK PROJELERİ DEVAM EDİYOR

GÜL-DER;
KAN BAĞIŞI

2016 yılının Mart ayında altyapısını 
tamamlayarak “1000 gönüllü 50 ye-
tim” sloganı ile yetimler için harekete 
geçen İyilikder Çorum temsilciliği, 
gönüllülerin destekleri ile yetimlere 
aylık 100 TL nakit yardım yapmaya 
devam ediyor. 

Ayrıca 7 adet çamaşır makinesi, rama-
zan bayramında yaklaşık 60 çocuğa 
giysi, 30 çocuğa ayakkabı, 30 aileye gıda 
paketi yardımı, sene boyu ikinci el giysi 
ve eşya yardımı, zekât, fitre ve sadaka 
olmak üzere yerli ve yabancı muhtaç 
ailelere nakit yardımı gerçekleştirdi.

İyilikder ve Gül-Der üyeleri Kızılay’a 
kan bağışında bulundular.

Gül Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanış-
ma Derneği, İyilikder Çorum temsilcisi 
ve Kızılay ‘KAN VERİYORUZ, CAN 
VERİYORUZ’ çağrısı ile kan bağışı 
organizsasyonu düzenleyerek onlarca 
ünite kan toplanmasını sağladılar. 

ÇORUM



Temsilci Faaliyetleri

İYİLİKDER’DEN KIŞ YARDIMI
Elazığ'ın çeşitli mahallelerinde yaşa-
yan ve daha önce tespiti yapılmış olan 
88 ihtiyaç sahibi aileye kışın çetin 
günlerinde yakacak yardımı ulaştırıl-
dı. Bunun yanı sıra muhtelif ailelere 
çamaşır makinesi, tüplü ocak, elekt-
rik-su fatura ödemesi, kıyafet yardımı, 
gıda paketleri, çeşitli ev eşyaları gibi 

yardım ve destekler temin edildi. Yine 
Elazığ’da her yıl düzenli olarak kış 
yardımı yapılan ailelere yönelik soba 
ve yakacak yardımlarına bu yıl da 
devam edildi. İl Milli Eğitim Müdür-
lüğüne sunulan bir proje ile de muhtaç 
ailelere yönelik bir sosyal sorumluluk 
kampanyası gerçekleştirildi.

ELAZIĞ İYİLİK 
MAĞAZASI HİZMETE 
AÇILDI

Elazığ İyilikder temsilciliğimiz yeni 
adresinde yardımlarını çok daha güçlü 
ve etkili yapma imkânı buldu. Mağaza 
konseptinde düzenlenen temsilcilik ve 
yardım mağazasından daha önceden 
tespiti yapılan ihtiyaç sahibi aileler 
gelerek, kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını 
alışveriş yapar gibi seçerek, hiçbir ücret 
ödemeden alabiliyorlar. Yardımların yıl 
boyunca on binlerce ihtiyaç sahibine 
ulaştırılması hedefleniyor.

ELAZIĞ
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GAZİANTEP

“KALEMLER İYİLİK YAZSIN”
Anadolu Kadın ve Aile Derneği 
(AKADDER) ile İyilikder işbirliğiy-
le, “Kalemler İyilik Yazsın” projesi 
kapsamında Cerablus’ta Suriyeli 
çocukların eğitimi için yapılacak 
iyilik okulları yararına kahvaltı 
programı düzenlendi. Cerablus’ta 
yapılacak okullar yararına Şahinbey 
Plaza’da kahvaltı programı düzenlen-
di. Düzenlenen programa Anadolu 

Platformu Başkanı Turgay Aldemir, 
AKADDER Başkanı Rabia Alde-
mir, Suriyeli aydın, mütefekkir ve 
kanaat önderi Esat Mustafa, İyilikder 
Yönetim Kurulu üyesi ve Suriye Ko-
ordinatörü Mahmut Kaçmazer, STK 
temsilcileri ile hayırseverler katıldı. 
“Kalemler İyilik Yazsın” kampanyası 
ile Cerablus’ta okuldan mahrum 
çocuklar için okullar yaptırılacak.

SURİYELİ ÖĞRENCİLERE 
KIRTASİYE DESTEĞİ
İyilikder Gaziantep temsilciliği aracılı-
ğıyla, Veysel Karani Camiinde eğitim 
gören 55 öğrenci ile Abdulkadir Sökü-
cü Camiinde eğitim gören 30 Suriyeli 
öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı.

2. GELENEKSEL YETİM ŞENLİĞİ
Gaziantep temsilciliğimiz ve Bülbülzade 
Vakfı yetim koordinasyon merkezinin or-
taklaşa düzenlediği 2. Yetim Çocuk Şenliği 
Bülbülzade Vakfı’nda gerçekleştirildi.

Aralarında Suriyeli yetimlerin de bu-
lunduğu yaklaşık 50 yetim çocuk hep 
birlikte resim yapıp oyunlar oynadılar. 
Yapılan resimler Bülbülzade Vakfı 
Eğitim ve Hizmet Merkezi duvarlarında 
sergilenerek beğeniye sunuldu.



Temsilci Faaliyetleri

FİLİSTİNLİ AİLELER İFTARDA MİSAFİRİMİZ OLDU
Gaziantep ve çevre illerde yaşayan 
Filistinli aileler; İyilikder, The İslamic 
Relief Association (İslami Yardımlaş-
ma Derneği) ve Bülbülzade Vakfı iş-
birliği ile düzenlenen iftar programın-

da bir araya geldi. Bülbülzade Vakfı 
Eğitim ve Hizmet Merkezi avlusunda 
düzenlenen programa Gaziantep ve 
çevre illerde yaşayan 100 civarında 
Filistinli aile katıldı. 

ÇOBANBEY’DE KIŞ 
YARDIMLARI
Suriye Çobanbey kırsalında kurulu 
kamplardaki çadırlarda zor şartlar altın-
da yaşamlarını sürdüren 50 ihtiyaç sahi-
bi aileye soba yardımında bulunuldu.

MEDRESELERE 19 TON  
GIDA YARDIMI
İyilikder, Güneydoğu Anadolu Bölgesin-
de bulunan Diyarbakır, Bismil, Kızıltepe, 
Batman ve Şanlıurfa’daki medreselere 19 
ton gıda yardımında bulundu.

Her gün kendi ailemiz 
peşinde koşarken evlerine 
bir lokma ekmek, ailesine 
bir hırka elbise alamayan 

nice insanlar var. Ne güzel ki 
Türkiye’nin birçok şehrinde 

bu insaların farkında olan ve 
onlara bir yardım eli uzatan 

insanlar da var...
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Temsilci Faaliyetleri

GAZİANTEP’TE 32 ENGELLİYE 
TEKERLEKLİ SANDALYE
Gaziantep İyilikder temsilciliğimizce 32 
engelli vatandaşımız evlerinde ziyaret 
edilerek tekerlekli sandalye hediye edildi. 

3 TIR YARDIM 
MALZEMESİ AZEZ’DE 
DAĞITILDI
İyilikder’in Haziran ayı içerisinde Su-
riye’nin Azez kentine gönderdiği 3 TIR 
dolusu insani yardım malzemesi bölgede 
dağıtıldı. Temizlik, hijyen malzemeleri 
ve un bulunan 3 TIR dolusu ihtiyaç mal-
zemesi bölgedeki halka dağıtıldı. 

GAZİANTEP

SURİYE’DE 
YARDIMLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR
İyilikder tarafından Suriye'nin Halep 
kentine bağlı Çobanbey’deki ihtiyaç 
sahiplerine gönderilen 2 TIR insani 
yardım malzemesinin dağıtımı gerçek-
leştirildi.

Gaziantep temsilciliğimiz aracılığı ile 
Aralık ayı içinde bölgeye ulaştırdığımız 
25 ton un, 12 ton pirinç, 12 ton hurma, 
920 adet battaniye, 3 bin 64 adet muh-
telif kıyafet, 6 bin çocuk bezi İyilikder 
ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi kardeş-
lerimize dağıtıldı.
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GAZİANTEP’TE PERSONEL VE 
GÖNÜLLÜ İFTARI YAPILDI
Bülbülzade Vakfı Eğitim ve Hizmet Mer-
kezi, Aygün Erkek Öğrenci Yurdu, Eruslu 
Kız Öğrenci Yurdu, BEKAM, Ortadoğu 
Medya İletişim Merkezi, İstikrar Spor Ku-
lübü ile Yardım Merkezinde görevli perso-
neller ve aileleri ile gönüllüler ve ailelerine 
yönelik iftar programı düzenlendi.

İYİLİKDER VE MÜSİAD 
TEMSİLCİLİKLERİ İYİLİKTE 
BULUŞTU
‘Vakit İyilik Vakti’ sloganıyla yola çıkan İyi-
likder ve MÜSİAD Gaziantep temsilcilikleri, 
kırtasiye eksiği bulunan Suriyeli öğrencilere 
kalem, defter, dergi, silgi, kitap ve değerler 
eğitimi setinden oluşan kırtasiye malzemele-
rinin bulunduğu bin 600 çanta dağıttı.

SURİYE EL-BAB YARALARINI İYİLİKDER İLE SARIYOR
Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 
terör örgütlerinden arındırılan Suri-
ye’nin El-Bab kentindeki ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimizi unutmuyoruz. Mayıs 
ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz yar-
dımlarda El Bab bölgesindeki ailelere 

12 ton un, makarna, konserve, reçel ve 
helvadan oluşan gıda yardımı ve 600 
battaniye, 200 adet yeni doğan kıyafeti, 
80 adet yatak, 3.000 adet elbise ile çok 
sayıda çocuk bezi dağıtımı gerçekleş-
tirildi.
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YETİMLERE KOL KANAT GERDİK
İyilikder Gaziantep temsilciliği gönüllü-
lerimiz, 9 Suriyeli yetim aileyi evlerinde 
ziyaret ederek maddi  manevi destekte 
bulundu.

250 yetim ailesine ise çocuklarıyla 
Gaziantep İyilikder mağazasına gelerek   

ayakkabı, pantolon, gömlek ve mont 
seçerek çocuklarını giydirme imkânı 
tanındı. Yardım dağıtımlarında yetim 
anneleri de unutulmadı.

Yetimlere yönelik diğer bir etkinlik ise 
Avrupa Yardım Vakfı işbirliği ile 200 
yetim çocukla düzenlenen piknik oldu. 
Bülbülzade Vakfı Kurtuluş Ormanında 
gerçekleştirilen pikniğe Anadolu Öğren-
ci Birliğinden 35 üniversite öğrencisi ve 
diğer iyilik gönüllüleri de katıldı. Uzat 
Elini Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen 
bir diğer faaliyette ise 550 yetime mont 
dağıtımı yapıldı.

Gaziantep’te 150 yetim ve ailesine her ay 
düzenli olarak yardımlarda bulunuluyor.

AVRUPA YARDIM VAKFI 
İŞBİRLİĞİ İLE 150 AİLEYE 
GIDA YARDIMI
Avrupa Yardım Vakfı ve İyilikder 
işbirliğiyle 2017 yılı boyunca her ayın 
1-10’u arasında 150 yetim aileye gıda 
kolisi dağıtımı yaptı. 

OKUL ONARIM ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR
İyilikder ekipleri Suriye’nin El-Bab ve 
Çobanbeyli kentlerinde hasar gören 
toplam 8 okulu gezerek onarımı için 
çalışma başlattı.
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SURİYE’DEKİ 
KAMPLARDA  
BAYRAMLIK DAĞITTIK
İyilikder bayram öncesi Suriye’deki 
çocukları sevindirmeye devam ediyor. 
Bayram öncesi Amarna, Zogara, Cebel 
ve Afad kamplarında on binlerce çocuğa 
bayramlık dağıtıldı. Bayram öncesi yapı-
lan yardımların kamplara göre dağılımı 
şu şekilde gerçekleşti:

Zogara Kampı; 2100 çocuk ve 540 
bebek, Afad Kampı; 1215 çocuk ve 124 
bebek, Amarna Kampı; 343 çocuk ve 90 
bebek, Cebel Kampı; 2520 çocuk ve 552 
bebek, Cerablus merkezde; 7103 çocuk 
ve 949 bebek.

Bunların dışında Suriye’nin Cerablus 
kentindeki Hıdır Camiinde eğitim gören 
200 çocuğa da bayramlık kıyafet dağıtıldı.

MİLLETVEKİLLERİMİZDEN 
YARDIM KOORDİNASYON 
MERKEZİMİZE ZİYARET
AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan 
Candemir Çelik ve İstanbul Milletve-
kili Av. M. Belma Satır, Gıda Bankacı-
lığının işleyişi ile ilgili bilgi almak ve 
yardım faaliyetlerimizi yerinde görmek 
üzere Gaziantep Yardım Koordinasyon 
Merkezimizi ziyaret ettiler.

GAZİANTEP

İslahiye temsilciliğimiz kardeş aile pro-
jesi kapsamında yardımda bulunduğu 
aileleri bu Ramazan da unutmadı.

Temsilciliğimiz yetim ve kardeş aile pro-
jesi ile yıl boyunca destek olduğu ailelere 
ve yetimlerine iftar verdi. 300 kişinin 
katıldığı iftar programına ilgi büyüktü. 

KARDEŞ AİLELERLE İFTAR
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MUHTAÇ AİLELERİN 
İHTİYAÇLARI KARŞILANDI
Gaziantep’te yaşayan 10 muhtaç aileye 
yönelik beyaz eşya dağıtımı gerçekleş-
tirildi. Buzdolabı, çamaşır makinesi, 
bulaşık makinesi, derin dondurucu vb. 
ev eşyaları daha önce ihtiyaçları tespit 
edilmiş ailelere teslim edildi.

CERABLUS İYİLİK 
MERKEZİMİZDE YETİM 
YARDIMLARI
Suriye’nin Cerablus kentinde kurdu-
ğumuz İyilikder Yardım Koordinasyon 
Merkezi’nde 50 yetim çocuğa daha kışlık 
kıyafet yardımında bulunduk.

KOORDİNASYON MERKEZİMİZ,
İYİLİĞİN MERKEZİ OLDU
Gaziantep Temsilciliğimiz ile Avrupa 
Yardım Vakfı işbirliğiyle Gaziantep’te  3 
yıldır yürüttüğümüz gıda yardımları ile 
zor durumdaki yetim ailelerine ulaşma-
ya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz günlerde  Gaziantep İyilikder 
Yardım Koordinasyon Merkezinde düzen-
lenen organizasyonunda 139 aileye gıda, 

61 aileye de nakdî yardım yapıldı. Gıda 
paketlerinde 5 kilogram şeker, 5 litre yağ, 
5 kilogram pirinç, 2 kilogram nohut ve 2 
kilogram fasulye ile çay bulunuyor. Gazi-
antep Temsilciliğimiz tarafından yapılan 
açıklamada yetimlere özel önem verildiği 
belirtilerek, yetim ailelere yardımların 
devam edeceği ifade edildi.

200 ÖĞRENCİYE
ÇANTA VE KIRTASİYE
Gaziantep Temsilciliğimiz daha önce de 
gerçekleştirdiği eğitim yardımları kapsa-
mında 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye okul 
çantası ve kırtasiye malzemesi ulaştırdı.



106

SURİYE’YE TONLARCA 
GIDA, BİNLERCE 
KIYAFET

Gaziantep ve Kilis temsilciliklerimizin 
Minberşam Derneği işbirliğiyle Suri-
ye’nin Çobanbey ve Azez kırsallarında 
bağışçılarımız tarafından sağlanan 50 ton 
un, 25.000 kg makarna, 1870 adet yelek, 
3370 adet gömlek ve 1124 adet kazak 
ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıldı.

CERABLUS’TA EĞİTİM İÇİN 
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ İLE 
İŞBİRLİĞİ
Gaziantep İyilikder temsilciliği ve Yunus 
Emre Enstitüsü işbirliğiyle Cerablus’da 
İyilik Okullar ile eğitime yeniden baş-
lamış öğrencilere 2500 okul çantası ve 
kırtasiye paketi yardımı dağıtıldı. Bu son 
yardımla birlikte sadece bir hafta içinde 
Fırat Kalkanı bölgesinde köyler de dâhil 
150 civarında okulda 10.000 öğrenciye 
çanta, defter, kalem gibi okul ihtiyaçları 
dağıtılmış oldu.

YETİM GÜLECEK PROJESİNDEN
YETİM ANNELERİNE MESLEKİ EĞİTİM

GAZİANTEP

Gaziantep Fidander, Bülbülzade Vakfı 
Yetim Komisyonu, İyilikder ve İçişleri 
Bakanlığının desteğiyle hazırlanan “Yetim 
Gülecek” projesinde, yetim annelerine 
kimseye muhtaç olmadan kendi ayakları 

üzerinde durabilmeleri için dikiş eğitimi 
verildi. Proje kapsamında  100 yetim 
annesi, MEB onaylı sertifika sahibi olmuş 
oldu. Aldıkları eğitimle anneler kişiye özel 
kıyafetler dikerek, kazanç sağlayacaklar.
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İslahiye İyilikder gönüllüleri ve İhsander 
derneği bünyesindeki evlerde kalan 
öğrencilerin katılımıyla İslahiye’deki 
yetim ailelerin evleri ziyaret edildi. 
Yetim ailelerimize bir gönüllümüz 
tarafından kesilen kurban eti ve muhtelif 
gıdalar götürüldü.

AFRİKALI MİSAFİR 
ÖĞRENCİLERİMİZİ DE

İHMAL ETMEDİK

İyilikder Gaziantep temsilciliği, Gazian-
tep Üniversitesinde okuyan aralarında 
Burkina Faso, Fildişi Sahili, Somali ve 
Gana gibi çoğunluğu Afrika ülkeleri va-
tandaşlarından oluşan 60 yabancı uyruklu 
öğrenciye kıyafet yardımında bulundu.

KÜLTÜR VE KARDEŞLİK 
BULUŞMASI
İyilikder Gaziantep temsilciliğimiz ve 
Akadder‘in öncülüğünde gerçekleşen 
Türkiye, Suriye ve Filistin kökenli 16 sivil 
toplum kuruluşunun “Kültür ve Kardeş-
lik Buluşması” Bülbülzade Vakfı Eğitim 
ve Hizmet Merkezinde yapıldı. Kermes 
şeklinde düzenlenen programda Türkiye, 
Suriye ve Filistin mutfağından yemek, 
tatlı ve pastaların satıldığı etkinlikten 
elde edilen gelir, İyilikder ve Akadder’in 
Suriye’nin Cerablus bölgesinde eğitim-
den mahrum kalan çocuklara yönelik 
açılacak iyilik okulları için kullanılacak.

YETİMLERE KURBAN ETİ

Gaziantep İslahiye’de eğitimlerine 
devam eden 130 öğrenciye kırtasiye ve 
eğitim materyali desteğinde bulunuldu.

130 ÖĞRENCİYE EĞİTİM 
MATERYALİ
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OKUL MESCİDİ ONARILDI
Hakkari İyilikder temsilciliğince koor-
dine edilen, gönüllülerimiz ve hayırse-
verlerin katkılarıyla yürütülen çalışma 
kapsamında Yüksekova İmam Hatip 
Ortaokulunda eğitim gören öğrenci-
lerin kullandığı mescidin onarımı için 
1500 TL katkıda bulunuldu.

TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
ÖĞRENCİLERE 
KIRTASİYE DESTEĞİ 

İyilikder temsilciliğince ilkokul öğren-
cisi 40 çocuğumuza kırtasiye malzemesi 
dağıtımında bulunuldu. 

HAKKARİ ŞEMDİNLİYE 
BATTANİYE, ÇADIR VE GIDA
Hakkari temsilciliğimiz gönüllülerimizle 
birlikte Şemdinli ilçesine bağlı Derecik 
Beldesinde derme çatma çadırlarda ya-
şam mücadelesi veren Suriyeli ve Iraklı 
muhacir kardeşlerimize 200 battaniye, 
120 branda çadır, 480 lt süt ve 100 paket 
bebek bezi yardımında bulundu.

HAKKARİ
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Dörtyol temsilciliğimiz, Hatay valiliğine 
bağlı Huzurevinde dört gözle sevdikleri-
nin yolunu gözleyen yaşlı ve kimsesizleri 
ziyaret ederek, yanlarında götürdükleri 
kırmızı gül ve çeşitli hediyeler verdi. Hu-
zurevindekiler gönüllülerimizi dualarla 
uğurladı.

HUZUREVİ ZİYARETİ

HALEPLİ MUHACİRLERE GÖNDERİLEN
YARDIMLARI İDLİB’E ULAŞTIRDIK
Reyhanlı temsilciliklerimiz Malatya’daki gö-
nüllülerimizin gönderdiği yardımları Hatay/
Reyhanlı’da muhacirlerin yoğun olarak ya-
şadığı mahallelere ulaştırmak için seferber 
oldu. 300’er paket süt, 300 paket mama, 300 
gıda kolisi, konserve, peynir, zeytin, helva, 
800 battaniye, 1500 çift ayakkabı, 3000 
parça giyim malzemesi dağıtımını gerçek-
leştirdi. Aynı şekilde Suriye/İdlib çevresinde 

5 ayrı çadır kentte 26 ton un, 270 gıda kolisi, 
1,5 ton bisküvi, 6 küçükbaş adak kurbanı 
dağıtımı gerçekleştirildi. İdlib’de bulunan 
1500 çocuğun barındığı yetimhane ziyaret 
edilerek nakit para yardımında da bulunul-
du. İstanbul Mavi Umut Koleji işbirliğiyle 
yetimlere yönelik toplanan kıyafet yardım-
ları ve yardım paketlerindeki mektuplar da 
yetimlere ulaştırıldı.

DÖRTYOL YARDIM 
ÇALIŞMALARINI ARTTIRARAK 
SÜRDÜRÜYOR
2017-2018 eğitim yılının başlayacak ol-
ması ile birlikte Hatay Dörtyol’da ikamet 
eden ihtiyaç sahibi 90 ailenin çocukları-
na temsilciliğimizce 50’şer TL değerinde 
kırtasiye yardımı yapıldı.

İyilikder Dörtyol temsilciliğimiz Kurban 
bayramında da 36 çocuğa bayramlık 
kıyafet hediye etti. Yine kurban bayra-
mı sonrası tespiti yapılan 182 aileye et 
dağıtımı gerçekleştirildi.

HATAY

AZ ÇOK DEMEDEN
YARDIMA DEVAM
Reyhanlı’daki ihtiyaç sahibi aileler ile 
Suriyeli muhacirlere giyim, gıda ve 
çocuk bezinden oluşan yardım dağıtımı 
gerçekleştirildi. Ayrıca iki ihtiyaç sahibi 
aileye de tam boy fırın yardımında 
bulunuldu.
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AKADDER VE  
İYİLİKDER’DEN KERMES
İyilik Okullarına katkı sağlamak ve 
Suriyeli çocukların eğitimlerine dair 
yeni okulların açılmasına yönelik 
İyilikder ve Akadder ortak projesi olan 
“Kalemler İyilik Yazsın” projesi kapsa-
mında Reyhanlı Ufuk Eğitim Derneği 
ev sahipliğinde kermes düzenlendi.

REYHANLI’DA ÇOCUKLARA BAYRAMLIK VE KIRTASİYE
Reyhanlı temsilciliğimiz Reyhanlılı ve 
Suriyeli 320 çocuğa Ramazan Bayramı 
öncesi bayramlık giyim yardımın-
da bulundu. Çoğunluğu yetim olan 
çocuklar bir alışveriş merkezinde 
diledikleri kıyafetleri beğenerek almanın 
mutluluğunu yaşadı. Yine Reyhanlı’da 
eğitimlerine devam eden 50 öğrencinin 
kırtasiye ve kıyafet ihtiyaçları da temsil-
ciliğimizce giderildi.

REYHANLI, İSKENDERUN VE PAYAS İYİLİKDER 
TEMSİLCİLİKLERİNDEN KIZILAY’A KAN BAĞIŞI
Türk Kızılayı tarafından yapılan açıklamayla kan stoklarının kırmızı 
alarm seviyesine düştüğünün bildirilmesi üzerine İskenderun, Reyhanlı 
ve Payas temsilciliklerimiz ile gönüllülerimiz tarafından Kızılay şubele-
rine onlarca ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

HATAY



Temsilci Faaliyetleri

SURİYE İDLİB BÖLGESİNE YENİ YARDIMLAR

Malatya temsilciliğimizce temin edilen ve 
Reyhanlı temsilciliğimiz koordinasyonun-
da 300 gıda kolisi, muhtelif giyim eşyası ve 

çocuk mamasından oluşan yardımlarımız, 
Suriye İdlib bölgesindeki kardeşlerimize 
dağıtılmak üzere depolara ulaştırıldı.

PAYAS TEMSİLCİLİĞİMİZ 
ÖĞRENCİ VE AİLELERİ İLE 
BULUŞTU

Payas temsilciliğimiz sosyal etkinlik 
kapsamında gönüllü buluşmaları dü-
zenledi. Evde Karakter Eğitimi kapsa-
mında ilgilenilen öğrenciler ve ailelerine 
yönelik buluşmada İyilikder tanıtımı 
yapılarak düzenlenen faaliyetler hakkın-
da misafirlerimize bilgi verildi.

KIRIKHANLI İYİLİK 
ELÇİLERİNDEN ERDEMLİ 
DAVRANIŞ

RAMAZAN AYI MERHAMET AYI
İskenderun temsilciliğimizce Rama-
zan ayı münasebetiyle Modern evler, 
Sakarya ve Akbağalar mahallelerinde 
toplamda 45 aileye gıda kolisi dağıtımı 
gerçekleştirildi. 

İyilikder ve Kırıkhan Umuteli Derneği 
gönüllülerinin katkıları ile kumbara-
larda toplanan bağışları ihtiyaç sahibi 
ailelere erzak paketleri yardımı şeklin-
de ulaştırıldı. Ziyaret edilen evlerdeki 
minik kardeşlerimize de çeşitli hediyeler 
veren gönüllülerimiz bu davranışlarıyla 
yüreklere dokundular.
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GÖNÜLLÜ GENÇLERİMİZLE  
BİR ARAYA GELDİK
Anadolu Öğrenci Birliği ve İyilikder 
proje biriminin ortaklaşa düzenlediği 
kahvaltıda genç gönüllü hanım kardeşle-
rimiz ile bir araya geldik. Kahvaltı prog-
ramına İyilikder Genel Merkezi hanım 
çalışanları da katılım sağladılar.

EVSİZLER SAHİPSİZ DEĞİL
Şefkat-Der ve İyilikder tarafından 
İstanbul Beyoğlu’nda Yeni Merdiven 
sokağında Şefkat-Der’in evsizler için ba-
rınma hizmeti sunduğu alanda evsizlere 
yönelik iftar ikramı gerçekleştirildi. 

YARDIMLARLA
GÜÇLENEN BAĞLAR
Bağcılar temsilciliğimiz daha önce tespiti 
yapılan ihtiyaç sahibi 15 aileye gıda kolisi 
yardımında bulundu. Ayrıca aralarında 
Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelerin de bulun-
duğu 5 aileye ise ev eşyası, ocak, battaniye 
yardımları ulaştırıldı.

ÇOCUKLARA BAYRAMLIK 
VE HARÇLIK

ÖĞRENCİLERE 
ALIŞVERİŞ ÇEKİ

Isparta temsilciliğimiz 32 çocuğa Ra-
mazan bayramı münasebetiyle bay-
ramlık giyim yardımında bulundu. 
Yetim çocuklar bir alışveriş merke-
zinde diledikleri kıyafetleri beğenerek 
almanın mutluluğunu yaşadı. 

Isparta temsilciliğimiz eğitim gören 
35 öğrenciye kırtasiye desteğinde 
bulunmak amacıyla her biri 75 TL 
değerinde kırtasiye alışveriş çeki 
dağıtımı gerçekleştirdi.

ISPARTA İSTANBUL



Temsilci Faaliyetleri

GENEL MERKEZ İYİLİK GÖNÜLLÜLERİ SAHADA
Genel merkezimiz iyilik faaliyetlerini 
sahada da sürdürüyor.

İyilikder genel merkez çalışanları, hafta-
lık aile/yetim tespit ve yardım götürme 
ziyaretlerini sürdürüyor.

Suriye’de savaşın içinden çoluk çocuğuy-
la beraber kaçan birçok kişi başta Hatay, 
Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul olmak 
üzere Türkiye’nin hemen hemen bütün 
şehirlerine göç ederek zor şartlar altında 
yaşamaya çalışıyor. İyilikder olarak 
70’den fazla temsilciliğimiz ile birlikte 
her daim muhacir kardeşlerimizin ya-

nında olmaya özen gösteriyoruz. Genel 
merkez çalışanlarımızca gerçekleştirilen 
ziyaretlerimizde, İstanbul Fatih ilçesin-
de ikamet eden Suriyeli aileler ziyaret 
edilerek hasbihalle manevi desteğin yanı 
sıra gıda ihtiyaçları karşılandı. 
Savaş esnasında eşlerini, çocukları-
nı, kardeşlerini ve çeşitli uzuvlarını 
kaybeden muhacirler, İstanbul’da zor 
şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye 
çalışıyor. Desteklerle ayakta kalmaya 
çalışan aileler iyilik elçileri ile umutlarını 
yeşertmeye, hayata tutunmaya devam 
ediyorlar.

MALTEPE’DE ARAKAN
İÇİN KERMES

Çaresizce bakan gözlerin, 
“İmdat!” diye haykıran dillerin, 
“Yardım edin!” diye uzanan 
ellerin muhatabı bizleriz.

Maltepe temsilciliğimiz Arakan 
yararına kermes düzenledi. Kermese 
katılan kişilere İyilikder Arakan faali-
yetleri hakkında bilgi verildi. Kermes-
ten elde edilecek gelir Arakan'daki 
mazlumlara ulaştırıldı. 
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SAHİLDE
KARDEŞLİK İFTARI

HALEP’E 2 YARDIM TIRI DAHA

Maltepe İyilikder Temsilciliği, MEK-
DER ve Yavuz Selim Derneği ile birlikte 
Maltepe sahilde iftar yemeği verdi. 130 
kişinin katıldığı iftarda ailelere nakdî 
yardımın yanı sıra 40 kadar çocuğa 
oyuncak dağıtıldı.

İstanbul Maltepe temsilciliğimizi 
yürüten MEKDER, Halep'e 2 yardım 
tırı daha gönderdi. Azez ve Cerablus 
bölgesindeki Halepli ailelere dağıtılmak 
üzere hazırlanan yardımlar çocuk bezi, 
çocuk maması, battaniye, yorgan, mont, 
giyim eşyaları, yastık, kuru bakliyat ve 
muhtelif gıdalardan oluşuyordu.

PENDİK’TE  
YARDIMLARA RAMAZAN’DAN 
SONRA DA DEVAM

Pendik temsilciliğimiz yardım faaliyetle-
rine başladı. Ramazan ayı boyunca gıda 
paketi yardımları ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırıldı. 

Ramazan dışında da rutin olarak her ay 
kardeş aile projesi kapsamında muh-
taç ailelere gıda yardımı ulaştırılmaya 
devam edildi.

İSTANBUL



Temsilci Faaliyetleri

Temelleri 1997’de atılan Bilim Koleji'nden 
İyilikder’e destek geldi. Süt keçisi proje-
mize destek olan Bilim Koleji ile birlikte 
Afrika'da daha çok yoksul kardeşimize el 
uzattık. Bireysel insiyatif alarak okul ida-
resi ile görüşen ve arkadaşlarını iyilik ve 
yardım bilinci etrafında birleştiren Bilim 
Koleji öğrencilerinden Semih kardeşimiz, 
hem Afrika'nın makus talihine el uzatma-
nın önemini hem de binlerce kilometre 
uzaklıkta olsalar da onları düşünen birile-
rinin olduğunu hatırlattı.

İyilikder olarak 2015’ten bu yana 4500’ün 
üzerinde süt keçisi dağıtımı ile Afrika 
halkına istihdam sağlayarak yaşam stan-
dartlarında kalıcı iyileşme oluşmasına 
katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Bilim Koleji idaresi, öğretmen ve öğren-
cilerinin katılımı ile gönüllülük esasıyla 
toplanan bağışlar, Afrika süt keçisi 
projemizde kullanılmak üzere İyilik-
der İstanbul Koordinatörümüz Metin 
Çalbay'a teslim edildi. Program sonunda 
Bilim kolejine yaptıkları katkılar için 
teşekkür plaketi sunuldu. Ayrıca Bilim 
Koleji yönetimi ile yapılan görüşmede 
yeni projelerde sürekli işbirliği yapmak 
konusunda mutabık kalındı.

BİLİM KOLEJİ’NDEN 
AFRİKA SÜT KEÇİSİ 
PROJESİNE DESTEK

HER PAKET BİR
KARDEŞLİK SELAMI
İyilik gönüllüleri Yeditepe’ye iyilik 
yayıyor. İstanbul Ümraniye temsilcili-
ğimiz içinde yağ, un, şeker, makarna, 
bal, pirinç, nohut, zeytin, reçel bulunan 
Ramazan kolilerini Esenşehir, Çamlık, 
Topağacı, Tepeüstü ve Çakmak Mahal-
lelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim 
etti. Ayrıca küçük çocuklara bayramlık 
kıyafetler dağıtıldı.

İyilikder destekçi ve 
gönüllüleri, kardeşlik 
hukukunu ve insanlık 
değerlerini hayatının 

merkezine koymuş 
insanlardan oluşuyor.
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İFTARLA BİTMEYEN İYİLİK!150 RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI
Sultangazi Temsilciliğimizin ve gönüllü-
lerinin yetim ve aileleri için düzenlenen 
iftara 200 kişi katıldı. Program sonrasın-
da 50 yetime kıyafet hediye edildi.

Yenibosna temsilciliğimiz 150 Ra-
mazan kolisini ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdı. 

İSTANBUL

HAYIRSEVER 
BAĞIŞÇIMIZDAN
İHTİYAÇ SAHİBİ 

AİLEMİZE HEDİYE EV
İstanbul Bahçelievler semtinde bir 
bağışçımız tarafından hibe edilen ev, 
İyilikder vasıtasıyla biri engelli olmak 
üzere iki çocuğu bulunan Nefise hanıma 
teslim edildi. Eşinden yıllar önce ayrılmış, 
kanserle mücadele eden Nefise Hanım ve 
çocukları, kiracı oldukları evden çıkartıl-
mış, rutubetli bodrumlarda ve merdiven 
altlarında yaşama tutunmaya çalışıyordu. 



Temsilci Faaliyetleri

TEMSİLCİ VE 
GÖNÜLLÜLERİMİZDEN 
KIZILAY’A KAN BAĞIŞI
Kahramanmaraş İyilikder temsilcili-
ği, Anadolu platformu gönüllüleri ve 
Rıdvan Hoca Vakfı’nın birlikte organize 
ettiği Kızılay kan bağışı kampanyasına 
47 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

İYİLİK OKULLARI 
İÇİN KERMES

Kahramanmaraş’da bulunan Rıdvan 
Hoca Vakfı ve İyilikder temsilciliğimiz 
işbirliğiyle Suriye’de Fırat Kalkanı Ope-
rasyonuyla kontrol sağlanan bölgelerde 
açılan İyilik Okullarına katkıda bulun-
mak amacıyla kermes düzenlendi. 

YETİMLER GÜLMEDEN 
BAYRAM OLMAZ
Elbistan temsilciliğimiz, aralarında 48 
yetimin de bulunduğu 200 ihtiyaç sahibi 
çocuğa bayramlık hediye etti. 

SOBA VE BATTANİYELERLE 
DAHA SICAK BİR KIŞ
Kahramanmaraş İyilikder Temsilciliği 
“Soğuk Üşütür İyilik Isıtır” sloganıyla 
başlattığımız kış kampanyamız kap-
samında 200 muhtaç aileye battaniye 
dağıttı. Yine çok zor durumdaki ailelere 
soba ve gıda yardımı gerçekleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ

EĞİTİM DE İHTİYAÇ!
Aralarında Suriyeli yetim ailelerin de 
bulunduğu ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve 
yakacak yardımında bulunan İyilikder 
gönüllüleri, bir yandan yetim çocuklara 
yönelik çalışmalara, öte yandan İlköğ-
retim dönemindeki çocukları kapsayan 
aşamalı din ve değerler eğitimi çalışma-
larına devam ediyor.
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Temsilci Faaliyetleri

YOKSULLARIN DA BEYAZ 
EŞYAYA İHTİYACI VAR

İHTİYAÇLAR BİTMEZ, 
YARDIMLAR DA!

KIŞ KAMPANYAMIZA
DESTEK İÇİN KERMES
Kayseri temsilciliğimiz gönüllü öğ-
rencilerimizin katkılarıyla düzenlediği 
kermesten elde ettiği gelirlerle soğuk kış 
günlerinde birçok muhtaç aileye soba ve 
gıda yardımı ulaştırdı.

KAYSERİ’DEN 
CERABLUS’A İYİLİK 
KÖPRÜSÜ
Kayseri İlim Hikmet Vakfı ve Kayse-
ri İyilikder temsilciliği öncülüğünde, 
terörden arındırılan ve yeniden imar 
edilmeye çalışılan, Suriye Cerablus şehri 
yararına düzenlenen geceye çok sayıda 
davetli katıldı ve bağış toplandı.

Hayırsever bağışçımızca temin edilen ve 
tamamı yeni olan buzdolabı, fırınlı ocak, 
bulaşık makinesi, çamaşır makinesi gibi 
beyaz eşyalardan oluşan 100 adet yardım 
malzemesi Kayseri temsilciliğimiz tara-
fından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İhtiyaçları önceden tespit edilen ailelere 
baza, yatak, buzdolabı gibi ev eşyaları 
ulaştıran temsilciliğimiz, ayrıca İlim 
Hikmet Vakfı bünyesinde Kur’ân-ı 
Kerim ve Türkçe dersi alan ihtiyaç sahibi 
ailelerimize de et yardımında bulundu. 
Öğrenci gönüllülerimizle birlikte aile-
lerin kışlık yakacakları da teslim edildi. 
Böylelikle aileler kışı daha sıcak bir 
ortamda geçirecekler.

KAYSERİ

Dinimiz, iyiliği ve adaleti 
emreden bir din olarak 
insanlığa gönderilmiştir.
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Kırşehir temsilciliğimiz ihtiyaç sahibi 
kardeş ailelere kışlık yardım ulaştırmaya 
devam ediyor. Temsilciliğimizce Kırşe-
hir’de gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 
sonucu hayırseverlerce verilen destekle 
200 battaniye, gıda ve soba yardımları 
ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıl-
dı. Aileler ayrı ayrı evlerinde ziyaret 
edilerek yardımlar sırasında hasbihal 
edildi ve yalnız olmadıkları bir kez daha 
vurgulanmış oldu.

YÜZ KİŞİLİK İFTAR
YETİM YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ
Kırıkkale temsilciliğimiz yetim aile-
leriyle birlikte 100 kişilik iftar yemeği 
düzenledi ve çok zor durumda olanlara 
bir miktar nakit yardımında bulundu.

KIŞ SOĞUKLARINA 
KARDEŞLİK KALKANI

KIRIKKALEKIRŞEHİR
“Asıl mesele, arzı imar 
ederek, nesli her manada 
geliştirerek dünya insanını 
erdemli bir toplumsal yapıya 
kavuşturmaktır.”
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KİLİS’DEN 
SURİYE’YE 
YARDIM ELİ 
UZANDI

Yıllardır Suriyeli muhacirlere ev sahipliği 
yapan ve onlara destek veren Kilis Diriliş 
derneği ve İyilikder temsilciği işbirliği ile 

hazırlanan 3. yardım tırı Azez ve Cerablus 
bölgesindeki Suriyeli muhacirlere ulaştı-
rılmak üzere Suriye’ye gönderildi.

700 ÖĞRENCİYE 
KIRTASİYE VE OKUL 
ÇANTASI
Kilis Temsilciliğimiz, maddi durumu 
iyi olmayan, zor şartlarda eğitimlerine 
devam eden 700 öğrenciye kırtasiye ve 
okul çantası yardımında bulundu.

KİLİS
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PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALAN 
YARDIMLAR

İyilikder Kilis temsilciliği, 150 savaş mağ-
duru Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk ailelere 
kumanya paketi, çocuk maması, süt, giyim 
malzemeleri ve temizlik maddesi yardı-
mında bulundu. Bir başka yardım çalışma-
sında ise 500 aileye gıda, giyim, yatak ve 
temizlik malzemesi yardımı ulaştırdı.

SEVGİYLE TATLANAN 
SOFRALAR

Kilis İyilikder temsilciliği ve Salahaddin-i 
Eyyubi Yardım Derneği, Şeyh Muhammed 
Bedevi Türbesi tepesinde 300 yetim çocu-
ğa hayırseverlerin desteğiyle iftar verdi.

Şeyh Muhammet Türbesi tepesinde 
gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde Se-
lahaddin-i Eyyubi Derneği ve Büyüdüm 
Çocuk Oldum Platformunun da katılımı 
ile 300 yetim çocuk gönüllerince eğlendi. 

YETİM ÇOCUKLAR 
UÇURTMA ŞENLİĞİNDE 
DOYASIYA EĞLENDİ

KİLİS
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HER YARDIM 
GELECEĞE BİR TUĞLA
Malatya’da eğitime iyilikle destek olmayı 
sürdüren temsilciliğimiz, Yeşilyurt Kı-
lıçaslan İlkokulu’nda öğrenim gören 21 
öğrenciye kışlık bot yardımında bulun-
du. Temsilciliğimiz ayrıca şehir mer-
kezinde ikamet eden 60 ihtiyaç sahibi 
aileye, temel gıda maddelerinden oluşan 
kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

MALATYALI ESNAFTAN
ARAKAN İÇİN DESTEK KAMPANYASI

Arakan’dan yoğun baskı ve toplu katliam-
lar sebebiyle kaçarak zor şartlarda Bang-
ladeş sınırına ulaşan 700 bin Arakanlı 
mazlum için ülkemizde ve dünyanın 
birçok yerinden yardım çağrısı yapıldı.

Bu çağrıya duyarsız kalmayan Malatyalı 
esnaflar örnek bir proje başlatarak bir 
günlük gelirlerini bizlere ulaştırarak, 
Arakanlı kardeşlerimizin bulunduğu 
Bangladeş kamplarına bağışladılar.

HAFIZLIK TALEBELERİNE 
DESTEK
Temsilciliğimiz farklı illerden gelerek 
Malatya Kiltepe Kur’an kursunda hafızlık 
eğitimi gören 29 öğrenciye ayakkabı ve 
harçlık dağıtımı gerçekleştirildi. Malatya 
temsilciliğimiz öğrencilere yönelik bir di-
ğer çalışmasında ise, Yeşilyurt Kılıçaslan 
İlkokulu’nda öğrenim gören 21 öğrenciye 
kışlık bot yardımında bulundu.

MALATYA

“İyiliklerimiz insanı, 
eşyayı, çevreyi kısaca tüm 

dünyayı güzelleştirir.”
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HALEPLİ 
KARDEŞLERİMİZE
YOĞUN YARDIMLAR 
DEVAM ETTİ
Malatya temsilciliğimiz, Reyhanlı’daki 
Temsilciliğimiz aracılığıyla İdlib’de kuru-
lan çadırlara yerleşen Suriyeli kardeşleri-
mize ve Hatay/Reyhanlı’da muhacirlerin 
yoğun olarak yaşadığı mahallelerde bir 
tır yardım malzemesi dağıtımı yaptı. Rey-
hanlı’da 300 paket süt, 300 paket mama, 
300 gıda kolisi, konserve, peynir, zeytin, 
helva, 800 battaniye, 1500 çift ayakkabı, 
3000 giyim malzemesi dağıtımını gerçek-
leştirdi. Suriye/İdlib çevresinde, 5 ayrı ça-
dır kentte yapılan yardım dağıtımlarında 
ise; 26 ton un, 270 gıda kolisi, 1,5 ton bis-
küvi, 6 küçükbaş adak kurbanı dağıtımı, 
konserve, ayçicek yağı, çay, makarna gibi 
malzemelerin de içinde bulunduğu uzun 
süre dayanabilen muhtelif gıda yardımı 
dağıtıldı. Yine 1500 yetim çocuğun kaldı-
ğı yetimhanenin bir süre yakıt ihtiyacını 
karşılamak üzere nakit para yardımında 
da bulunuldu. İstanbul Mavi Umut Koleji 
işbirliğiyle yetimlere yönelik toplanan kı-
yafet yardımları ve yardım paketlerindeki 
mektuplar yetimlere dağıtıldı.

KUMANYAMIZDA ŞEFKAT VAR
Ramazan’da çalışmalarına hız veren Ma-
latya temsilciliğimiz, Suriyelilere yönelik 
faaliyet gösteren Malatya-Şam Derneği 
işbirliği ile önceden tespit edilen ihtiyaç 
sahibi ailelere 315 kumanya dağıttı.

İSLAHİYE’YE GIDA, TEMİZLİK 
VE ZEKÂT YARDIMLARI
Malatya temsilciliğimiz İyilik rotasını 
İslahiye’ye çevirerek 250 gıda kolisi, 350 
lt süt, 350 mama, 1500 sabun ve 1500 TL 
fitre/zekât nakit dağıtımında bulundu.

MALATYA

“İnsan, iyilik ister,
dünya iyilik ister,
O, iyilik ister!”



Temsilci Faaliyetleri

İHTİYAÇLAR ÇEŞİTLİ, 
NİYETLER TEK:
DAHA FAZLA YARDIM
Malatya temsilciliğimiz 1 tır dolusu; 
2 ton unun yanı sıra 320 aileye için-
de: yağ, mercimek, şeker, prinç, salça, 
bulgur, şehriye, makarna, zeytin, süt ve 
çocuk maması gibi temel ihtiyaç mal-
zemerinin bulunduğu gıda kolilerini 
Halep’e gönderdi.

Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan-
lığınca koordine edilen kampanya 
sonucu temin edilen şal, bere, eldiven, 
çorap, yorgan ve yatak ile değeri 90.000 
TL olan fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 
amaçlı 4 adet koşu bandı ve ilaçlar İyi-
likder kanalıyla Halepli kardeşlerimizin 
kaldığı kamplara gönderildi.MALATYA İYİLİKDER’İN ROTASINDA

BU KEZ KİLİS VARDI
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’nün verilerine göre ülke-
lerindeki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye 
sığınan 2 milyon 969 bin Suriyeli toplam 
nüfusun yüzde 3.72’sine denk geliyor.
Nüfusa oranla Suriyeli mültecilerin en 
yoğun yaşadığı illerin başında Kilis geli-
yor. Şehirde yaşayan toplam 124 bin 481 

mülteci, Kilis nüfusunun yüzde 48,75’ini 
oluşturuyor. Kilislilerin sergilediği 
fedakârlığa bir ölçüde katkıda bulunmak 
isteyen İyilikder Malatya gönüllüleri, 
bu kez rotasını Kilis’e çevirerek şehre 
310 koli gıda, 350 adet süt, 350 adet 
çocuk maması, sabun ve muhtelif giyim 
eşyasından oluşan yardım gönderdi.
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YAZ DEMEDEN KIŞ DEMEDEN 
YARDIMA DEVAM
Ağır kış koşullarına ve soğuklarına 
rağmen Suriye İdlib bölgesine giden 
temsilciliğimiz ve gönüllülerimiz Hand 
in Hand Derneği işbirliğiyle El Nuay-
miuh, El darrac, Um tuveyneh, Vadi el 
ezib, Ğurabaa Humus çadır kentlerinde 
yaşayan ailelere gıda, giyim ve nakdî 

yardım ulaştırdık. Yapılan faaliyet ile 
350 gıda kolisi, 400 lt süt, muhtelif 
temizlik malzemesi ve giyim yardım-
larının yanı sıra, 6 kurban vekâletinin 
kesimi de yapılarak ailelere dağıtıldı. 
Acil ihtiyaç sahibi ailelere ise 7000 tl 
nakit para yardımı da yapıldı.



Temsilci Faaliyetleri

REYHANLI’YA UZANAN HAYATİ YARDIMLAR
Malatya temsilciliğimiz Reyhanlı’da 
tespitleri yapılan ve sürekli yardım/ziyaret 
gerçekleştirilen yüzlerce ihtiyaç sahiplerine 
920 gıda kolisi, 1050 lt. süt, 1100 adet çocuk 
maması, sabun, 7000 TL nakit yardımında 
bulunuldu. Ayrıca Suriyeli ailelere sağlık 
destek hizmeti veren hastanelere 140 Bin 
TL değerinde ilaç yardımı gerçekleştirildi.

Ayrıca hayırseverlerden toplanan 350 
adet gıda kolisi, 350 koli süt, 350 paket 
bebek maması, 2,5 ton un, çocuk bezi 
ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 
1 Tır ve 3.000 TL nakdî yardım, Suriyeli 
ailelere Hatay/Reyhanlı’da bulunan 
temsilciliğimiz aracılığıyla ulaştırıldı.

Filistinli kardeşlerimizin onurlu ve 
erdemli mücadelelerine destek olmak 
ve Kudüs meselesini gündemde tutmak 
amacıyla Malatya Kernek meydanında 
Kudüs Dayanışma Çadırı açıldı.

KUDÜS’E
DESTEK ÇADIRI

ÇÜNKÜ BAŞARI
DESTEK İSTER!
Malatya temsilciliğimiz, Anadolu 
Platformuna gönüllü kuruluşları olan 8 
derneğin katılımı ile gerçekleştirilen yaz 
okullarındaki 1100 öğrenciye ses topu, 
MP-3 ve kulaklık hediye etti.

MALATYA

İYİLİKSEVER ÖĞRENCİLERDEN 
AFRİKA’YA CAN SUYU
Malatya temsilciliğimiz aracılığıyla, Afri-
ka Nijer ülkesinde su kuyusu açtıran Ma-
latya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam 
Hatip lisesini ziyaret eden temsilcilerimiz 
öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
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DÜZENLİ YARDIMLARA DEVAM
Malatya kent merkezinde temsilcili-
ğimizce her ay düzenli olarak ihtiyaç 
sahiplerine yapılan gıda yardımları 
kapsamında 2017 Şubat ayında ihtiyaç 
sahiplerinin yoğunlukta olduğu 7 

mahallede 105 aileye kumanya dağıtımı 
gerçekleştirildi. Bu dağıtımlara Gün-
düzbey Anadolu Lisesi öğretmen ve 
öğrencileri de toplanan 25 gıda kolisi 
ile destek verdiler.

ŞEHR-İ NUH’A
İYİLİK HAMLESİ

HALEPLİ KARDEŞLERİMİZE DESTEK SÜRÜYOR

Malatya İyilikder temsilciliği Suriyeli ve 
Halepli savaş mağdurlarına ulaştırılmak 
üzere 2 tır insani yardım malzemesini 
Kilis Öncüpınar sınır kapısına doğru 
yola çıkardı. Halep’teki bombardı-
mandan kaçarak çadırlarda yaşamak 

zorunda olan kardeşlerimizin bir nebze 
de olsa ihtiyaçlarını giderecek olan mal-
zemeler İyilikder gönüllüleri tarafından 
dağıtılacak. Tırların içinde 25 ton un, 
pekmez, helva ve konserve gibi dayanak-
lı gıda maddeleri bulunmakta.

Terör mağduru Şırnak halkının yara-
larını sarmak için Malatya temsilcili-
ğimiz 9 adet soba, 300 koli toplamda 
15.000 adet giyim malzemesi (kadın, 
çocuk, erkek), ayakkabı, bir buçuk ton 
un, 190 gıda kolisi, battaniye ve halı 
malzemeleri dağıtımı yaptı.

İyilikder olarak ülke genelinde temsilci-
liklerimiz ve bağışçılarımız aracılığıyla 
Suriye’ye ulaştırılan yardımların tutarı 
5 bin tıra ulaşırken, Halep ve İdlib’e 
gönderilen son 3 Tırla birlikte 2011’den 
bu yana Suriye’ye gönderilen yardım 
tırlarının sayısı 217’yi buldu.

Tırlardan biri İdlib’e 500 gıda kolisi, 500 
paket sabun, 500 paket çocuk maması ve 
1 ton hurma taşırken, diğer ikisi Halepli 
savaş mağdurlarına 25 ton un, pekmez, 
helva ve konserve gibi dayanaklı gıda 
maddeleri ulaştırdı.

SURİYE’DE  
1000 AİLEYE  
BAYRAM HEDİYESİ

MALATYA



Temsilci Faaliyetleri

MANİSA’DA YETİM VE 
MUHACİR ÖĞRENCİLER İÇİN 
İFTAR

Manisa temsilciliğimiz ve ManaDer’in 
düzenlediği organizasyonla Yetimler ve 
Muhacir ailelerle birlikte öğrencilere 
açık havada iftar programı düzenlendi. 
Bir diğer etkinlikte ise Manisa Lisesinde 
devam eden yaz okulunda öğrencilere 
İyilikder projeleri tanıtıldı.

MERSİN’DE HASTA YAKINLARI 
İÇİN İFTAR ÇADIRI

TARSUS’TA YETİM
AİLELERE İFTAR

İyilikder Mersin Temsilciliği tarafından 
başlatılan, ’Halep’e bir tır un’ kampanyası 
kapsamında toplanan yardımlar, düzen-
lenen törenle Suriye’ye uğurlandı.

Ramazan yardımlarımız kapsamında 
Mersin temsilciliğimiz, ANESİAD Mer-
sin Şubesi ve Akdeniz Derneği işbirliğiy-
le Mersin Üniversitesi hastanesi önünde 
hastalarını beklemek zorunda olan 
hasta yakınları için iftar çadırı kuruldu. 
Hastane bahçesinde kurulan iftar çadırı 
Ramazan boyunca hasta yakınlarına 
iftar vermeye devam etti.

Ayrıca 15 Ramazan Dünya Yetimler 
günü dolayısıyla bölgede yetim ailelerle 
de iftar programı düzenledi.YAZ OKULU ÖĞRENCİLERİNE 

İYİLİK PROJELERİ TANITILDI

HALEP’E UN TIRI

ÇANTALAR DOLUSU İYİLİK
Yaz okulunda manevi değerlerine yönelik 
eğitimlerine devam eden öğrencilere 
Manisa temsilciliğimizce “Kardeş Aile”, 
“Yetim”, “Bir Öğrencide Sen Okut”, 
“Afrika Su Kuyusu” ve “Afrika Süt Keçisi” 
projelerimiz tanıtıldı. Etkinlik sonrası 
öğrenciler harçlıklarıyla doldurdukları 
kumbaraları Afrika’ya gönderilmek üzere 
temsilcimize emanet ettiler.

MANİSA MERSİN

İyilikder Tarsus temsilciliğimiz, 125 
kişiden oluşan bir yetim aile grubuy-
la iftar yemeğinde bir araya geldi. 
Sağlanan servis araçlarıyla evlerinden 
alınan ailelerin çocuklarına, iftarı 
mütakip çeşitli hediyeler verildi. 
Program sırasında konuşma yapan 
İyilikder Tarsus temsilcisi Murat İnan: 
“Peygamberin “Ben ve yetimlere sahip 
çıkan kimse, cennette iki parmak 
kadar yakın olacağız” hadisine vurgu 
yaparak yetimlere sahip çıkılması” 
gerektiğini belirtti.

Mersin temsilciliğimizce bölgede 
hem ihtiyaç sahibi ailelere yardım 
ulaştırılıyor, hemde eğitim gören 
genç nesillere destek oluyoruz.

Ayrıca “Bir Çanta İyilik” kampan-
yası kapsamında, Tarsus Ali Mistilli 
İlkokulunda 13 yetim öğrenciye 
daha kırtasiye malzemesi dağıtılarak 
eğitimlerine destek olduk.
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MUŞ’TAN SOMALİ İÇİN 
KERMES VE SERGİ
Muş temsilciliğimiz, Akadder ve Ana-
dolu Öğrenci Birliği Muş temsilcilikleri 
ile Lale Derneği katkılarıyla Somali için 
hayır kermesi düzenledi. Kermes ve 
tanıtım standına esnaf ve halk yoğun ilgi 
gösterdi. Ayrıca Somali’deki kıtlığı ve 
İyilikder faaliyetlerini gösteren fotoğraf 
sergisi de oldukça dikkat çekti. Kermes-
ten elde edilen gelir Ramazan ayının 15. 
günü Somali’de kurulan kardeşlik sofrası 
için değerlendirildi.

BEYAZ EŞYA YARDIMI
Muş temsilciliğimizce Saray, Yeşilyurt 
ve Muratpaşa mahallerinde yaşayan 11 
aileye yönelik beyaz eşya dağıtımı gerçek-
leştirildi. Buzdolabı, çamaşır makinesi, 
bulaşık makinesi, derin dondurucu vb. 
ev eşyaları daha önce ihtiyaçları tespit 
edilmiş ailelere teslim edildi. Öte yandan 
30 aileye ise gıda kolisi yardımı yapıldı.

SURİYELİ ÇOCUKLAR 
EĞİTİMDEN YOKSUN 
KALMASIN! 
Osmaniye’den Suriyeli çocukların 
eğitimine destek geldi. Osmaniye tem-
silciliğimiz, AKADDER temsilciliği ve 
İlim Sanat ve Kültür Derneği işbirli-
ğiyle “Kalemler İyilik Yazsın” projesi 
kampanyası kapsamında Suriye’de 
eğitimden yoksun kalan çocuklara 
eğitim ortamı sağlanması amacıyla 
30 Mart - 01 Nisan tarihleri arasında 
yoğun katılımlı kermes düzenlendi.

HALEPLİ ÇOCUĞA BİSİKLET SÜRPRİZİ
Osmaniye temsilciliğimizce bağışçıları-
mızın desteğiyle onlarca ihtiyaç sahibi-
ne beyaz eşya yardımı gerçekleştirildi.

İyilik çalışmalarına dur durak bil-
meden devam eden temsilciliğimiz, 
Halepli Emine kardeşimizin sağlık so-
runuyla birebir ilgilendi. Suriye’de füze 

parçalarının isabet etmesi nedeniyle 5 
ameliyat geçiren, hastalığı nedeniyle 
yürümekte sıkıntı çeken Emine’ye, 
Osmaniye temsilciliğimizce bir Bisiklet 
hediye edilerek, sağlığına kavuşmasın-
da bir nebze de olsa katkıda bulunuldu. 
İyiliğe vesile olan tüm bağışçılarımıza 
şükranlarımızı sunarız.

MUŞ

OSMANİYE



Temsilci Faaliyetleri

YETİMLERE
ÖNCELİKLİ DESTEK
Suriyeli muhacir 200 çocuğumuza 
Kur’an-ı Kerim, tecvid, adabı muaşeret 
derslerinin yanı sıra, ayda bir moral ve 
motivasyona yönelik salon program-
ları düzenleyen temsilciliğimiz, ayrıca 
yetimlere yönelik yemekli bir program 
düzenledi. 

OSMANİYE İYİLİKDER’DEN
YETİMLERE DESTEK
Osmaniye temsilciliğimiz yetim ve en-
gelli bireyleri bulunan ailelere eğitim 
desteği ve gıda yardımında bulundu. 
Ayrıca Rizaiye mahallesinde ve Mimar 
Sinan mahallesindeki camilerde açılan 
yaz okullarındaki Suriyeli 230 çocuğa 
dondurma ikram edildi.

KIŞ YARDIMLARI
SICAKLIĞINI KORUDU

Osmaniye temsilciliğimiz tarafından 
kış yardımları kapsamında önceden 
belirlenen ailelere gıda, soba, 3 adet 
buzdolabı, 2 adet fırın, 2 adet bulaşık 
makinesi, 1 adet çamaşır makinesi ve 
muhtelif yardım malzemeleri ulaştırıldı.

HALEP: BİTMEYEN ACI, 
BİTMEYEN YARDIM

Osmaniye’den 260 çuval un, 140 bat-
taniye, 60 koli gıda, 70 koli giyim mal-
zemesi, 500 paket makarna, 350 paket 
çay şekeri, salça, pirinç ve makarnadan 
oluşan yardım malzemeleri Tırla Kar-
kamış Sınır Kapısından Cerablus İyilik 
Merkezine ulaştırılarak ihtiyaç sahibi 
ailelere dağıtıldı.

HALEP’E UZANAN İYİLİK YOLU
Samsun Çareder Derneği ve İyilikder 
Temsilciliği işbirliği ile hazırlanan; için-
de un, pirinç, battaniye, gıda, kıyafet, 
fasulye, sıvı yağ, bulgur, makarna, mer-
cimek, toz şeker, çay ve muhtelif gıdalar 

bulunan tır, Suriye’deki savaşı en acı 
şekilde yaşayan Halepli kardeşlerimize 
ulaştırıldı. Bölyece Türkiye’nin dört bir 
yanından Suriye’ye gönderilen yardım-
lara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

SAMSUN
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TEMSİLCİLİĞİMİZDEN  
GIDA YARDIMI
Trabzon temsilciliğimiz daha önceden 
tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere Rama-
zan kumanyası dağıttı. Ayrıca Anadolu 
Öğrenci Birliği, İyilikder Trabzon gönül-
lüleri ile halka iftar programı düzenlendi.

YETİMLERE İYİLİK ELİ
Erciş İyilikder temsilciliğimiz 150 
çocuğu giydirdi. Bağışlanan 25 adet 
adak kurban ev ev dolaşılarak ailelere 
dağıtıldı. İhtiyaç sahibi aileler içinse 
50 yardım kolisi dağıtımı yapıldı.

TRABZON

İYİLİĞE KAN FEDA
Şanlıurfa İyilikder temsilciliği ve gönül-
lülerimiz tarafından KIZILAY Şanlıurfa 
temsilciliğinde kan bağışı yapıldı.

ŞANLIURFA

ÇOCUKLAR BAYRAMA 
YENİ KIYAFETLERLE 

GİRDİ

Şırnak temsilciliğimizce Silopi ilçesinde 
maddi durumu elverişli olmayan öğren-
cilerimizin başarılarını takdir ve teşvik 
etmek vesilesiyle 100 kardeşimize giyim 
yardımı yapıldı.

ŞIRNAK

VAN



Temsilci Faaliyetleri

VAN, SURİYE İÇİN TEK YÜREK
Van temsilciliğimizin yardım orga-
nizasyonuyla Suriye’ye 500 çuval un 
yardımı gönderildi. 

Gökkuşağı Derneği gönüllüleri işbirliğiy-
le, Hüsrev Paşa Ortaokulu ve Van halkının 

da destek verdiği bir diğer kampanya ile 
de Suriyeli çocuklara yönelik toplanan 1 
tır dolusu yardım ilgili bölgelere gönderil-
di. Böylelikle Vanlı hayırseverlerin 2017 
yılı içinde Suriye’ye gönderdiği yardım 
tırlarının sayısı 4’ü buldu.

KURBAN BAYRAMINDA YEMEN’İN BAŞKENTİ
SAN’A’DA GIDA DAĞITIMI

Kurban bayramı sebebiyle ülkemiz 
başta olmak üzere dünyanın dört bir 
yanına kurban vekâletlerinizle kardeş-
lik selamınızı ulaştırdık. Yemen'de de 

uzun süredir savaş nedeniyle açlıkla ve 
bulaşıcı hastalıklarla boğuşan yüzlerce 
aileye başkent San'a’da da gıda dağıtımı 
gerçekleştirdik. 

YEMEN

YETİMLERE İFTARDAN 
SONRA KUR’AN HEDİYESİ
Yozgat temsilciliğimiz Sorgun 
Gençlik Merkezi ve İyilikder işbirli-
ğiyle 100 kişiden oluşan yetim iftarı 
düzenlendi. İftara gelen yetimlere, 
içinde Kur’an-ı Kerim bulunan hediye 
paketleri takdim edildi. 

Yine Ramazan yardımlarımız kap-
samında Yozgat Sorgun temsilciliği-
mizce hazırlanan gıda paketleri, 45 
ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. 

YOZGAT





ZİYARETLER
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ANKARA’DA GÖNÜLLÜLERİMİZLE BULUŞTUK

Yönetim kurulu başkanımız İbrahim 
Bahar ve Genel Sekreter Mustafa 
Çaylı tarafından Ankara temsilcili-
ğimiz ve gönüllülerimiz ziyarette bir 
araya geldiler.

Tanışma ve istişare toplantısı Devlet 
Su İşleri Ankara sosyal tesislerinde 

gerçekleştirildi. Etkinliğe 80 İyilikder 
gönüllüsü; esnaf, memur, kadın gö-
nüllülerimiz ve iyilik faaliyetlerinde 
bulunan üniversite öğrencileri iştirak 
etti.Programa ayrıca Ankara temsil-
cilik faaliyetlerine destek sunan Şehir 
Medeniyet Derneği yöneticileri de 
katıldılar.

BANGLADEŞ/RİSDA’DAN 
DERNEĞİMİZE ZİYARET
Bangladeş merkezli RİSDA yardım 
kuruluşu yetkilileri derneğimize ziyarette 
bulundu.

Nüfusu 166 milyon olan Bangladeş, aynı 
zamanda Arakanlı göçmenlere de ev 
sahipliği yapıyor. Derneğimizlele işbirliği 
yapmak için bizleri ziyaret eden Risda- 
Bangladesh derneği Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörü Barkat Ullah bey ile yap-
tığımız görüşmede işbirliği yapılabilecek 
çalışmalar hakkında fizibilite ve fikir 
alışverişinde bulunuldu. 

KAMERUNLU STK 
TEMSİLCİLERİYLE 
GÖRÜŞME
Kamerunlu iyiliksever sivil toplum 
temsilcisi kardeşlerimizden Mahamat 
Ahmet İdrissa ve aslen Burkina Fasolu 
olan Umar Sultan derneğimizi ziya-
rette bulunarak Genel Sekreterimiz 
Mustafa Çaylı’dan çalışmalarımız hak-
kında geniş bilgi aldılar. İstanbul Proje 
Koordinatörümüz Metin Çalbay'ın da 
hazır bulunduğu görüşmede Kame-
run'un sahip olduğu özellikler ve Orta 
Afrika bölgesi hakkında fikir alışverişi 
gerçekleştirildi.



Ziyaretler

İSTANBUL’DA 
HAYIRSEVER 
DESTEKÇİLERİMİZE
TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ
İstanbul ziyaretleri kapsamında der-
neğimize katkılarıyla sürekli destek 
sağlayan ve ihtiyaç sahibi kardeşleri-
mizi gözeten bağışçılarımıza ziyarette 
bulunarak, iyilikperverliklerinden 
ötürü şükranlarımızı sunduk.

KUDÜS KANDİLLERİNİ AĞIRLADIK
Merkezi İstanbul’da bulunan ve Kudüs 
özelinde yardım faaliyetleri yürüten 
Kudüs Kandilleri Derneği yönetim ku-
rulu başkanı Dr. Azmi Erkan ve başkan 
yardımcısı Durali Erdoğan derneğimi-
ze ziyarette bulundu. Genel Sekreteri-
miz Mustafa Çaylı’nın hazır bulunduğu 
ziyarette Dr. Azmi Erkan ve Durali 
Erdoğan, Kudüs’te yaptıkları faaliyetler 
hakkında bilgi verdiler.

Genel Sekreterimiz Mustafa Çaylı da 
ülkemizdeki çalışmaların yanı sıra Gaz-
ze başta olmak üzere Kudüs ve diğer 
yurtdışı noktalardaki faaliyetlerimiz 
hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Yardımın insana dönüşmesi ve kalıcı 
kalkınma yardımlarına vurgu yapılan 
istişarede Kudüs’e yönelik stratejik ve 
kalkınma odaklı projelerde işbirliği 
temennileri dile getirildi.

İyilikder İstanbul yetim çalışmaları 
kapsamında Murat Naimoğlu İmamha-
tip Ortaokulu Müdürü Sadık Özdemir 
Bey'e İyilikder faaliyetlerimizi anlatarak 
Yetim çalışmalarımız ve Evde Karakter 
Eğitimi (EKE) hakkında bilgi verdik. 
Okulda yetim tespiti yapılan çocuklar 
ile Maltepe Eğitim ve Kültür Derneği 
(MEKDER) bünyesinde sosyal gelişim-
lerine yönelik aktiviteler tertip edildi. 

YETİM ÇALIŞMALARI 
VE EVDE KARAKTER 
EĞİTİMİ
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PAKİSTAN HİZMET 
DERNEĞİ İLE SICAK 
DİYALOG
Pakistan merkezli Alkhidmat Foun-
dation (Hizmet Derneği) yöneticisi 
Shahid İqbal ve İslam Dünya’sı STK’ler 
birliği Asya masası yetkilisi Umer Fa-
rooq derneğimizi ziyaret ederek Genel 
Sekreterimiz Mustafa Çaylı ve İstanbul 
Proje Koordinatörümüz Metin Çal-
bay'a faaliyetleri hakkında bilgilendir-
melerde bulundu.

Hizmet Derneği (Alkhidmat Foundati-
on) yetkilileri yaptıkları açıklamalarda 
Pakistan'da 250 tıp merkezi, 300 am-
bulans, su kuyuları, mesleki eğitimler 
ve 8 yetimhane projesini hayata geçir-
mekle birlikte 7.000 yetime de destek 
sağladıklarını ifade ettiler. 

SRİ LANKA’DAN
YARDIM TALEBİ
Sri Lanka’dan derneğimizi ziyaret için 
gelen Al-Hikma Foundation (Hikmet 
Derneği) başkanı Şeyh Abbas İbadullah, 
Srilankalı Müslümanların hayat şartları 
ve yaşam biçimleri ve Hikmet derneğinin 
çalışmaları hakkında Proje Koordinatörü-
müz Metin Çalbay ile Genel Sekreterimiz 
Mustafa Çaylı’ya bilgi verdi. 

Derneğin idari işleri ile ilgilenen Şeyh Ab-
bas, öğrencilere Kur’an ve din eğitimi ve-
rildiğini, yetim çalışmaları, ihtiyaç sahip-
lerine yardım, kurban kesim ve dağıtımı, 
öğrenci bursu, Ramazan çalışmaları gibi 
faaliyetlerle Sri Lankalı Müslümanlar için 
çalıştıklarını, çalışmalarına İyilikder’in 
de desteklerini beklediklerini belirterek, 
paydaşlık temennilerinde bulundular.

Yetkililerimiz de, İyilikder olarak dünyanın 
neresinde olursa olsun mazluma el uzatma 
ve Müslüman kardeşlerimize sahip çıkma 
sorumluluğumuz olduğunu belirterek, 

kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu, 
coğrafyalar uzak olsa da kalplerimizin bir-
likte olduğunu belirttiler. Karşılıklı iyi niyet 
temennileriyle görüşme sonlandırıldı.



Ziyaretler

TRT KÜRDİ’YE 
FAALİYETLERİMİZİ 
ANLATTIK
Türkiye’nin ortak zenginliklerini ve 
renklerini ekrana taşıyan TRT Kürdi, 
İyilikder’in kurban faaliyetleri ve diğer 
çalışmaları hakkında bilgi almak ama-
cıyla derneğimizi ziyaret etti.

Genel Sekreterimiz Mustafa Çaylı ta-
rafından ağırlanan TRT Kürdi ekibin-
ce kurban bayramı dönemi boyunca 
yapılacak çalışmalar ve diğer faaliyetler 
hakkında yöneltilen sorular yanıtlandı.

ANADOLU PLATFORMU’NDAN ZİYARET
Anadolu Platformu İcra Kurulu 
Başkanı Turgay Aldemir derneğimize 
ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan görüş-
mede İyilikder faaliyetleri ele alınarak 

aynı zamanda Anadolu Platformu 
paydaş kuruluşları ile işbirliğinin 
geliştirilmesi hakkında fikir alışveri-
şinde bulunuldu. 

İstanbul Mihrimah Sultan Kız Anadolu 
İmam Hatip Lisesi’nde süt keçisi proje-
mizin tanıtımı yapıldı.

İyilikder İstanbul Koordinatörü Metin 
Çalbay ve Kadın çalışmaları koordinatö-
rü İpek Aysel Alpcan gerçekleştirdikleri 
ziyaretle okul idaresi, öğretmenleri ve 
öğrencilerine Süt Keçisi projemizin su-
numunu yaptılar. Okullarında başlatılan 
süt keçisi projesi ile binlerce kilometre 
ötedeki kardeşlerine yardım eli uzatacak 
olan öğrenci kardeşlerimizin projeye 
ilgisi oldukça yoğundu. Okul idaresine 
teslim edilen süt keçisi kumbaralarında 
toplanan destek ile Afrika’da birçok yok-
sul ailenin geçimine katkı sağlandı.

KUMBARALAR AFRİKA İÇİN BOŞALTILDI



TEMSİLCİLİKLERİMİZ
Dörtyol / Hatay

Merkez / Adana

Zeytinburnu / İstanbul

Merkez / Kocaeli

Kahta / Adıyaman

Maltepe / İstanbul

Merkez / Trabzon

Doğubayazıt / Ağrı

Sultangazi / İstanbul 

Erzin / Hatay

Keçiören / Ankara

Bağcılar / İstanbul

Muratpaşa / Antalya

Efeler / Aydın

Merkez / Batman

Kartal / İstanbul 

Yıldırım / Bursa

Gelibolu / Çanakkale

Merkez / Mersin

Merkez / Çankırı

Yenibosna / İstanbul

Merkez / Çorum

Yenişehir / Diyarbakır

Merkez / Elazığ

Tarsus / Mersin

Şehitkamil / Gaziantep

Merkez / Hakkari

Merkez / Osmaniye

Merkez / Malatya

Pendik / İstanbul

Payas / Hatay

Merkez / Iğdır

Merkez / Isparta

Ataşehir / İstanbul

Elbistan / Kahramanmaraş

Fatih / İstanbul

Merkez / Kırşehir

Saruhanlı / Manisa

Silopi / Şırnak

Halkalı / İstanbul

Kırıkhan / Hatay

Merkez / Aksaray

Merkez / Ağrı

Sultanbeyli / İstanbul

Erciş / Van

Tuzla / İstanbul

Sorgun / Yozgat

Tire / İzmir 

Şahinbey / Gaziantep

Reyhanlı / Hatay

Onikişubat / Kahramanmaraş

Merkez / Kayseri

Merkez / Adıyaman

Merkez / Kırıkkale

Yenisahra / İstanbul

Tatvan / Bitlis

Merkez / Kilis

Nizip / Gaziantep

Esenler / İstanbul

Derince / Kocaeli

Çelikhan / Adıyaman

Karatay / Konya

Battalgazi / Malatya

Merkez / Manisa

Küçükçekmece / İstanbul

İskenderun / Hatay

Alanya / Antalya

Merkez / Muş

Ümraniye / İstanbul

Düziçi / Osmaniye

Merkez / Sivas

İslahiye / Gaziantep

Merkez / Şanlıurfa

Merkez / Uşak

Esenyurt / İstanbul

Merkez / Van

Başakşehir / İstanbul

Şehzadeler / Manisa



Ziyaretler
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