
I

YETİM
FAALİYET 
RAPORU
2016





Işıkları yaktı çocuklar… Her şey aşikâr oldu… 
Göremediklerimiz, görüp de nedenini bi-
lemediklerimiz, bilip de bazen umursama-
dığımız ne varsa her şey ortaya çıkıverdi…

Dünyanın yetim çocuklarının uzun süredir 
haykırışları, lisan-ı hal ile dünyaya duyurmak 
istedikleri, maalesef kör kuyuların yalnızlığın-
da eriyip, tükeniyor. Oysa dünyanın vicdanını 
taşıyor yetim çocuklar. Memleketlerin insanlık 
barometresini onlar oluşturuyor. Asya’nın, 
Ortadoğu ve Balkanların, Latin Amerika ve 
Uzakdoğu’nun çocukları “bizi görün” diyor! Bir 
canın kıymeti dünyalardan kıymetli, bir canı 
kurtaran bütün insanlığı kurtarmış gibi aziz…

Her gün 10 bine yakın çocuğun yetim kaldığı, 
22 bin çocuğun yoksulluk ve açlıktan hayatını 
kaybettiği bir dünyada yaşıyoruz. Silahlara 
ve savunma sektörüne devletlerin yıl içinde 
yaptıkları harcamalar 15 trilyon doları aşıyor! 
Her şey bir insanı yaşatmak içinse, öldür-
me, yok etme motivasyonunun kaynağını 
keşfedebilir miyiz? Suriye’de 1 milyonu aşkın 
çocuğu birkaç sene içerisinde yetim bırakan 
inanç nedir?

Kara ve umutsuz bir tablo çizmek değil elbet-
te ki niyetimiz. İyilerin aşk ve heyecanlarını 
düşüren sebepleri arıyoruz. İyilere ve iyiliğe 
ihtiyacımız her zamankinden fazla. Biliyoruz 
ki dünyayı iyilik kurtaracak. İçimizdeki zayıf-
lara yaptığımız desteklerle dünya dönmeye 
devam ediyor. Eğer yarınlara yaşanabilir bir 
dünya bırakacaksak, sepetlerimizi, heybele-
rimizi, amel defterlerimizi iyiliklerle doldurma 
ve dahi iyiliklerin önünü açma mecburiyeti-
miz var… Hayra vesile olmak hayrı yapmış gibi 
güzel kılar bizi… O halde yetim yavrularımızın 
gönüllerine girebilme devletini, nimetini bize 
nasip etmesi için Rabbimize doğru bir yol 
tutuyoruz. 

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bir yılı daha 
nice hayırlı çalışmalarla tamamlayabildik 
şükürler olsun. 16 bini aşkın yeni yetim yav-
rumuzu sürekli destek kapsamına alabildik 
ve 90 bine yakın yavrumuza sürekli,  800 
bini aşkın yavrumuza ise 100’ü aşkın ülke-
de dönemsel destekler sunduk. Dört yeni 
yetimhanemiz açılırken, faaliyet halindeki 
yetimhanelerimizin sayısı 32’ye yükseldi. Yedi 
yeni yetimhanemizin inşa süreçleri ise kıy-
metli hayırseverlerin destekleri ile başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Eğitim Bir Sen ile birlikte üç yıldır tüm okul 
ve Kuran kurslarında sürdürdüğümüz “Her 
Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var – İyilikte Yarışan 
Sınıflar” projemiz dördüncü yılında 1 milyo-
nu aşkın altın kalpli öğrencimizin destekleri 
ile devam etti; yeni iyilik destanları yazıldı. 
Öğrencilerimiz arasında yaptığımız “Benim 
Yetim Kardeşim” konulu resim, şiir ve kompo-
zisyon yarışmamız güzel yüreklerin satırlara, 
tuvale yansıyan görüntüleri oldu. Yine Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkez-
leri’nde “Gençler Yetimlere Sahip Çıkıyor” 
projesi başlatıldı.

Yetim Dayanışma Günleri’mizin altıncısı ise 
45 ülkede 636 proje ile 200 bine yakın yetim 
yavrumuzun gönüllerini alarak neticelen-
dirdiğimiz çalışmalarımızdan bir diğeri oldu. 
500’ü aşkın hayırsever bu projelere şahitlik 
ederken şüphesiz nice hayır kapıları aralandı. 
Dünya Yetimler Günü ise bu sene üçüncü kez 
icra edildi. 13 ülkeden yetim yavrularımızın 
renk kattığı programlarda Kalemden Kalbe 
Hat Sergisi ile dünyaca ünlü hattatlarımız 
ve tezhip ustalarımızın el emeği göz nuru 
çalışmalarıyla bir haftalık bir sergi programı 
gerçekleşti. Yetim yavrularımız ve ailelerinin 
katılımları ile 2000 kişilik iftar programımız 
dünyaya mesajımız oldu. Misyoner örgütlerin 
yetim çalışmalarını anlatan raporumuzu dün-
yaya sunarken, bu hafta cuma hutbesinde 
yetim çocuklar ve sorumluluklarımızı dinledik. 

Ramazan ve kurban dönemlerinde de yine 
yetim yavrularımız için hayırlı çalışmalar ya-
pıldı. 85 bini aşkın yavrumuza bayramı mutlu 
karşılasınlar diye bayramlıklar hediye edildi. 
Kumanya ve kurbanlık etlerden ilk ailelerimiz 
faydalandılar. Çocuklarımız 30 bini aşkın ra-
mazan çocuk kolisi ile en güzel hediyelerini 
aldılar. İftar programlarına bayram hediyeleri 
ve harçlıklar eklendi. Ramazanın ve kurbanın 
bereketi ailelerimizi sardı ve hayır sahiplerine 
dualar edildi.

Yetim yavrularımız için üzerlerinde eda edil-
mesi gereken bir sorumluluk olduğu şuuru ile 
yetimlere hami olan, projelerimize destek-
ler sunan ve yetim elçiliği vazifesi ile etrafını 
hayra davet eden tüm hayırseverden Allah 
razı olsun…

Işıkları
Yaktı

Çocuklar
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İHH
İNSANİ

YARDIM
VAKFI

HAKKINDA

İHH İnsani Yardım Vakfı bölge, din, 
dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmak-
sızın dünyanın neresinde olursa 
olsun sıkıntıya düşmüş, felakete 
uğramış; savaş, tabii afet vb. se-
beplerle mağdur olmuş, yaralan-
mış, sakat kalmış, aç veya açıkta 
kalmış, zulme uğramış bütün 
insanlara gerekli insani yardımı 
ulaştırmak ve bu insanların temel 
hak ve hürriyetlerinin ihlal edilme-
sini önlemek için tüm girişimleri 
yapmak üzere kurulmuştur. 1992 
yılında gönüllü faaliyetleri olarak 
başlayan vakıf çalışmaları 1995 
yılında kurumsallaşmıştır.

Gönüllü faaliyetlerle başlayan ve 
kısa sürede beş kıtada 136 ülke ve 
bölgeye ulaşan İHH, çalışmalarını 
yürütürken Türkiye’de ve çalışma 

yaptığı bütün ülke ve bölgelerde 

yardımlaşma, dayanışma ve kar-

deşlik duygusunun gelişmesini ön-

celemekte ve buna yönelik birçok 

sosyal ve kültürel proje gerçekleş-

tirmektedir.

İHH, misyonunu gerçekleştirirken 

bütün dünyada öncelik sırasına 

göre;

 § Savaş ve savaşın etkisinin sür-

düğü ülke ve bölgelerde

 § Doğal afetlerin vurduğu coğraf-

yalarda

 § Yoksulluğun yoğun olarak yaşan-

dığı ülke ve bölgelerde faaliyet 

yürütmektedir.yürütürken Türkiye’de ve çalışma yürütmektedir.



2

 § Yeryüzünde adaletin ve iyiliğin 
hâkim olması, iyiliğin her yere ya-
yılması ve kötülüğün önlenmesi 
için evrensel kardeşlik bilinciyle 
nerede olursa olsun, muhtaç ve 
mazlum bütün insanlara ihtiyaç 
duydukları insani yardımı ulaştı-
rarak onurlu bir yaşam sunmak.

 § İnsanı yardıma muhtaç hâle ge-
tiren ve mazlum eden her türlü 
politika ve faaliyeti önlemek üze-
re bütün insanların temel hak ve 
hürriyetlerinin ihlal edilmemesi 
için çalışmalar yürütmek.

 § Devletler arası diplomasinin ye-
terli olamadığı uluslararası sorun-
ların çözümünde aktif rol almak; 

sivillerin korunması, kayıpların 
bulunması, esirlerin kurtarılma-
sı, krizlerin sonlandırılması için 
gerekli adımları atmak; kamuo-
yunda duyarlılığın arttırılması ve 
insanların yaşamlarının ulusla-
rarası çıkarların üstünde tutul-
ması için kendi iletişim kanallarını 
kullanarak sivil/resmî ilgili bütün 
tarafl arı harekete geçirerek insani 
diplomasi yürütmek.

 § Değişen dünyada değişmeyen 
değerlerin yaşatılmasını sağla-
mak.

 § İyiliği her zaman her yerde ya-
şatmak.

 § Savaşların ve doğal afetlerin 
sebep olduğu olumsuzlukların 
giderilmesine ve bireylerin ve 
toplumların kendi ayakları üze-
rinde durabilecekleri koşullara 
kavuşmasına katkı sağlamak. 

 § Bütün dünyada yardımlaş-
ma alanında öncülük ederek 
ülkeler ve kurumlar arasında 
iş birliği geliştirip ortak bilinç 
oluşturmak.

 § Yardıma muhtaç duruma düş-
müş toplumların kişi ve kuru-
luşlarını güçlendirmek.

 § Kriz anında yaşanılması olası za-
rarı en aza indirmek için en hızlı 
ve etkin şekilde bölgeye ulaşmak.

 § Kalıcı projelerle kalıcı çözümler 
üretmek.

 § Yoksulluğun giderilmesine ve 
sosyal adaletin sağlanmasına 
katkı sağlamak.

 § Öncü olmak. 

 § Şeffaf olmak.

 § Hakem olmak.

 § Mazlumun sesi olmak.

 § Toplumlar arasında köprü olmak.

 § Emaneti en uygun şekilde kul-

lanmak.

 § Markayı veya ismi değil hizmeti 
öne çıkarmak.

 § İnsanlar arasında hak ve adaletin 
yaygınlaşmasına katkı sağlamak.

 § Sömürünün olmadığı adil bir dün-
yanın inşasına katkıda bulunmak.

 § Din, dil, ırk, mezhep ayrımı yap-
madan ihtiyacı olan her kişi ve 
topluluğa yardım etmek.

MİSYONU

VİZYONU

ÇALIŞMA 
İLKELERİ
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 § İHH İnsani Yardım Vakfı, Maliye 
Bakanlığı’nın “08.05.2009 tarih 
ve 48107 sayılı Vergi Muafi ye-
ti Statüsüne Uygunluk” yazısı 
üzerine, 30.07.2003 tarihli ve 
4962 sayılı Kanun’un 20. Madde-
si’ne göre, Bakanlar Kurulu’nun 

04.04.2011 tarih ve 2011/1799 

sayılı kararı ile “Vergi Muafi yeti 
Statüsü” kazanmıştır. Vakfımız 
böylece yardım toplama konu-
sunda sürekli izne sahip olurken 
hayırseverlerimiz de nakdi ba-
ğışlarını, beyan ettikleri gelirleri-
nin %5’ini (kalkınmada öncelikli 
yörelerde %10’unu) aşmamak 
üzere vergi matrahından düşe-
bilmektedir. 

 § Ayrıca 2860 sayılı “Yardım Topla-
ma Kanunu”nun 6. Maddesi doğ-
rultusunda İHH İnsani Yardım 
Vakfı’nın “İzin Almadan Yardım 
Toplayabilecek Yardım Kuruluş-
ları”ndan sayılma talebi Bakanlar 
Kurulu’nun 01.04.2013 tarih ve 
2013/4588 sayılı kararı ile uygun 
görülmüştür.

 § Birleşmiş Milletler Ekonomik ve 
Sosyal Konseyi (ECOSOC) Da-
nışman statüsünde üyelik

 § İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sivil 
Toplum ve İnsani Yardım Kuru-
luşları Danışmanlık statüsünde 
üyelik 

 § İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İnsani 
Forum üyeliği 

 § İnsani Forum (The Humanitarian 
Forum) üyeliği 

 §  Irak’a Yardım Yapan Uluslararası 
Yardım Kuruluşları Meclisi üyeliği

 § İslam Dünyası STK’lar Birliği 
(İDSB) üyeliği

 § Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı 
(TGTV) üyeliği

 § Kızılay Genel Müdürlüğü tarafın-
dan verilen “Savaşta ve barışta 
insaniyetperverlik” madalyası 
(2012)

 § Uluslararası Karma Kültür Genç-
lik Konseyi (COJEP) İnsan Hakları 
Ödülü (2010) 

 § TBMM Üstün Hizmet Ödülü 
(2007)

 § Aşiyana Yetimhanesi (Pakis-
tan)-Vakıfl ar Genel Müdürlüğü 
tarafından verilen “Gerçekleşti-
rilmiş en iyi proje” ödülü (2006)

 § Kadın Eğitim Enstitüsü (Soma-
li)-Vakıfl ar Genel Müdürlüğü 
tarafından verilen “Gerçekleş-
tirilmiş en iyi proje” ödülü (2006)

 § Mobil Hastane (Irak)-Vakıfl ar 
Genel Müdürlüğü tarafından 
verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi 
proje” ödülü (2006)

 § Vakıfl ar Genel Müdürlüğü ta-
rafından verilen “Kaynaklarını 
amaçları doğrultusunda en iyi 
kullanan vakıf” ödülü (2005)

ÖDÜLLER

ULUSLARARASI
ÜYELİKLER

VERGİ
MUAFİYETİ
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Yetim/kimsesiz çocuk

 § İHH’nın destek kapsamına al-
dığı yetim çocuk; Türkiye’de 
ve dünyada savaş, işgal, doğal 
afet, kronik yoksulluk, hastalık, 
kaza vb. sebeplerle babasını 
veya anne-babasını kaybetmiş 
olan ve bir yakını yanında veya 
yetimhanede barınan çocuktur.

Yetim çalışmalarının amacı

 § Yaşamını tek başına idame 
ettirmeye gücü yetmeyen ye-
timlere kendi ayakları üzerinde 
duracak yeterliliğe ulaşıncaya 
kadar destek olmak, eğitimleri-
ni sağlamak ve onları aile şefkati 
ile hayata hazırlamak.

 § Bütün çocuklar gibi yetim ço-
cukların da temel hak ve hürri-

yetlerinin ihlal edilmemesine 
yönelik çalışmalarda bulunmak.

 § Maddi ihtiyaçlarının yanı sıra 
manevi ihtiyaçlarının da kar-
şılandığı güvenli ortamlar ha-
zırlamak.

 § Savaş, işgal, doğal afet vb. se-
beplerle toplumsal düzenin 
sarsıldığı bölgelerde yetişmiş 
insan unsurunun artırılmasına 
destek olmak ve böylece top-
lumsal huzurun tesisine katkıda 
bulunmak.

Yetim çalışma bölgeleri

 § Savaş bölgeleri, mülteci kamp-
ları ve savaşın etkisinin devam 
ettiği bölgeler

 § Doğal afet bölgeleri

 § Kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri

YETİM ÇALIŞMALARI 

YETİM ÇALIŞMA ALANLARI

Eğitim

Barınma

Sağlık

Gıda

Giyecek
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Sürekli yardımlar

 § Yetim Sponsorluk Destek Sis-
temi ile yapılan yardımlardır. Bu 
sistemle yetimlerin eğitim, sağ-
lık, gıda ve barınma giderlerinin 
önemli bir kısmı destekçiler ta-
rafından her ay düzenli olarak 
karşılanmaktadır.

Dönemsel yardımlar

 § İhtiyaç bölgelerinde üç, dört, 
altı ay veya bir yıl gibi belirli za-
man dilimlerinde toplu yapılan 
yardımlar; Ramazan, Kurban ve 
Yetim Dayanışma Günleri’nde 
yapılan yardımlar; eğitim, sağlık, 
gıda, barınma vb. projeler için 

yapılan yardımlar dönemsel yar-
dımlar kategorisi içerisinde yer 
almaktadır.

Yetim Sponsorluk Destek Sistemi

 § İHH’nın 1992 yılından bu yana 
devam eden yetim çalışmaları 
2007 yılında Yetim Sponsorluk 
Destek Sistemi uygulamasının 
hayata geçirilmesiyle yeni bir 
ivme kazanmıştır. Yetimlerin 
himaye altına alınmasını amaç-
layan bu sistemde toplanan 
düzenli bağışlarla yetim çocuk-
larımızın eğitim, sağlık, barınma, 
gıda ve kıyafet ihtiyaçları karşı-
lanmaktadır.

 § 2007 yılında 250 yetim destekçi-
si ve 500 yetimle başlayan çalış-
mamızda 2016 yıl sonu itibarıyla 
Türkiye’de 13.772, 

 § Ortadoğu’da 34.627, 

 § Afrika’da 23.151, 

 § Asya’da 8.402, 

 § Balkanlar’da 5.982, 

 § Kafkasya’da 939, 

 § Orta Asya’da 613,

 § Güney Amerika’da 81 olmak üze-
re toplam 87.567 yetim, 54.800 
destekçiyle buluşturulmuştur.

YETİM ÇALIŞMALARININ PERİYODU

2007-2016 YILLARI ARASI YETİM SPONSORLUK 
DESTEK SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ SEYRİ

İHH İNSANİ YARDIM VAKFI YETİM ÇOCUKLARI SÜREKLİ VE 
DÖNEMSEL YARDIMLARLA DESTEKLEMEKTEDİR.

2.500

5.011

12 14 24 27 36 39 43 51 56 552.300

5.375

13.17915.392

11.19015.890

13.37923.226

16.735 27.354

22.000 34.644

37.07354.615

48.508 70.827

53.569 87.567

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ülke Sayısı

Sponsor Sayısı

Yetim Sayısı
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YETİM SPONSORLUK DESTEK SİSTEMİ
Yetim Sponsorluk Destek Sistem, dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişi, grup veya kuruluş tarafından bir yetim 
için her ay 100 TL karşılığında en az bir yıl süreyle düzenli olarak yetimlerin ihtiyaçlarının karşılandığı sistemdir.

PROJE SPONSORLUĞU
Yetimler için gerçekleştirilen yetimhane/ev inşaatı ve tadilatı, sağlık merkezlerinin inşası, barınma yerlerinin 
tefrişatı, okul mobilyalarının ve diğer ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetleri vb. proje bazlı çalışmalar kişi, 
kurum veya kuruluşların sponsorluğuyla yapılmaktadır. Gerçekleştirilen projelerle yetimlerin hayat şartlarının 
iyileştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

YETİM YARDIM HAVUZU
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi ve Proje Sponsorluğu dışındaki bütün yetim yardımları Yetim Yardım 
Havuzu’nda toplanmaktadır. Buna göre miktarı ne olursa olsun yetimler için yapılan her türlü katkı, Yetim 
Yardım Havuzu’na dâhil edilerek yetimhane tadilatları, yetimhaneler için kütüphane ve yatakhane kurulması, 
bayramlık giysi, sağlık hizmetleri, yetimlere yönelik sosyal etkinlikler vb. projelerde kullanılmaktadır.

NASIL SPONSOR OLUNUR?

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yetim çalışması yaptığı bölgelerdeki 
yetimlerden herhangi birine destek olmak isteyen kişi ve kuruluş-

lar, aşağıdaki işlemleri takip eder.

1

2

3

4
Sponsorluk başlatıldıktan 

eşleştirilen yetimin/yetimlerin 
ülkesi, adı, yaşı, aile durumu gibi 

bilgileri ve fotoğrafını içeren 
“Yetim Özet Bilgi Formu” başvuru 

formunda belirtilen e-posta veya 
posta adreslerine gönderilir. 

Yetim Sponsorluk Formu elden 
veya http://yetim.ihh.org.tr/ sitesi 
üzerinden doldurulur. Elden 
doldurulan formlar 0212 621 70 51 
numaralı faksa veya Büyük 
Karaman Cad. Taylasan Sok. No. 
3 Pk. 34230 Fatih/İstanbul 
adresine posta ile gönderilir. 0212 631 21 21 numaralı telefondan 

İHH Yetim Koordinatörlüğü ile 
irtibata geçilir. Kişiler destekleyeceği 

yetimin bölgesini İHH’nın Yetim 
Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamındaki 55 ülke ve bölgeden 
birini seçerek kendisi tayin edebilir.100 TL’lik sponsorluk bedeli, İHH 

İnsani Yardım Vakfı’nın banka 
hesaplarına, posta çeki hesabına 
veya vakıf merkezine gelerek elden 
“YETİM SPONSORLUK BAĞIŞIDIR” 
kaydı düşülerek ilgili kişi adı ile 
yatırılır. (Sponsorluk formu kimin adına 
doldurulmuşsa sponsorluk bedeli 
yatırılırken de aynı isim kullanılmalıdır.)



Türkiye

Suriye

Bosna
Hersek

Arnavutluk
Filistin

Afganistan

Pakistan
Keşmir

Nepal
İran

Lübnan

Uganda

Makedonya

Kırım

Kosova

Preşova

Sancak
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ÜLKE/BÖLGE YARDIM 
PERİYODU YARDIM TÜRÜ

1 ABHAZYA Dönemsel 
Yardım   Gıda   

2 ACARA Dönemsel 
Yardım   Gıda    

3 ADIGEY Dönemsel 
Yardım   Gıda    

4 AFGANİSTAN Düzenli 
Yardım

Yetimhane 
işletmesi 

Yetimhane 
ihtiyaçlarının 
karşılanması 

Sağlık Gıda Giy si Eğitim Sosyal 
yardım

5 AHISKA Dönemsel 
Yardım   Gıda    

6 ARAKAN Düzenli 
Yardım

Yetimhane 
işletmesi 

Yetimhane 
ihtiyaçlarının 
karşılanması

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

7 ARNAVUTLUK Düzenli 
Yardım Yetim evi tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

8 AZERBAYCAN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

9 BANGLADEŞ Düzenli 
Yardım

Yetimhane 
İşletmesi 
(9 Adet)   

Yetimhane 
İhtiyaçlarının 
karşılanması    

Yetimhane İnşası 
(1 adet)

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

10 BENİN Dönemsel 
Yardım  Gıda    

11 BOLİVYA Dönemsel 
Yardım  Gıda    

12 BOSNA-HERSEK Düzenli 
Yardım

Yetim evi tadilatı 
Yetim evi inşası Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

13 BULGARİSTAN Dönemsel 
Yardım   Gıda    

2016 YILINDA ÜLKE VE BÖLGELERDE YETİMLERE YÖNELİK YARDIM FAALİYETLERİ
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14 BURKİNA FASO Düzenli 
Yardım

Yetimhane 
İşletmesi 
(1 Adet) 

Yetimhane 
İhtiyaçlarının 
karşılanması 

Yetim evi tadilatı 

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

15 CEZAYİR Dönemsel 
yardım   Gıda    

16 CİBUTİ Dönemsel 
yardım   Gıda    

17 ÇAD Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

18 ÇEÇENİSTAN Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

19 DOĞU 
TÜRKİSTAN

Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

20 EKVADOR Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

21 ENDONEZYA Düzenli 
yardım

Yetimhane 
İşletmesi  
(1 Adet)  

Yetimhane 
İhtiyaçlarının 
karşılanması

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

22 ERİTRE Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

23 ETİYOPYA Düzenli 
yardım

Yetimhane 
İşletmesi 

 
(1 Adet) 

Yetimhane 
İhtiyaçlarının 
karşılanması

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

24 FAS Dönemsel 
yardım   Gıda    

25 FİJİ Dönemsel 
yardım   Gıda    

26 FİLDİŞİ 
SAHİLLERİ

Dönemsel 
yardım   Gıda    
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27 FİLİPİNLER/
MORO

Düzenli 
yardım

Yetimhane 
İşletmesi 
(2 Adet)   

Yetimhane 
İhtiyaçlarının 
karşılanması

Sağlık Gıda  Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

28 FİLİSTİN Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

29 GAMBİYA Dönemsel 
yardım   Gıda  

30 GANA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal

Yardım

31 GİNE Dönemsel 
Yardım   Gıda    

32 GÜNEY AFRİKA Dönemsel 
Yardım   Gıda    

33 GÜNEY SUDAN Dönemsel 
Yardım   Gıda    

34 GÜRCİSTAN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

35 HAİTİ Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

36 HİNDİSTAN Düzenli 
Yardım Yetim evi tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

37 IRAK Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

38 İNGUŞETYA Dönemsel 
Yardım   Gıda    

39 İRAN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

40 KABARDEY Dönemsel 
Yardım

Yetimhane 
destek  Gıda    

41 KAMBOÇYA Dönemsel 
Yardım   Gıda    

42 KAMERUN Dönemsel 
Yardım   Gıda    
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43 KARAÇAY Dönemsel 
Yardım   Gıda    

44 KARADAĞ Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

45 KAZAKİSTAN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

46 KENYA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

47 KEŞMİR Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

48 KIRGIZİSTAN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

49 KIRIM Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

50 KOMOR ADALARI Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

51 KOSOVA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

52 KÜBA Dönemsel 
Yardım   Gıda    

53 LİBERYA Dönemsel 
Yardım   Gıda    

54 LİBYA Dönemsel 
Yardım  Gıda  

55 LÜBNAN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

56 MACARİSTAN Dönemsel 
Yardım Gıda  

57 MAKEDONYA Düzenli 
Yardım Yetim evi tadilatı Sağlık Gıda Giysi  Eğitim Sosyal 

Yardım

58 MALAVİ Dönemsel 
Yardım   Gıda    

59 MALİ Dönemsel 
Yardım  Gıda  

60 MISIR Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım
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61 MORİTANYA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

62 MORO Düzenli 
Yardım   Sağlık Gıda  Giysi  Eğitim Sosyal 

Yardım

63 MOZAMBİK Dönemsel 
Yardım  Gıda  

64 MYANMAR Düzenli 
Yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

65 NEPAL Düzenli 
Yardım

Yetimhane 
İşletmesi 
(1 Adet)   

Yetimhane 
İhtiyaçlarının 
karşılanması

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
Yardım

66 NİJER Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda  Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

67 OSETYA Dönemsel 
Yardım Gıda  

68 PAKİSTAN Düzenli 
Yardım

Yetimhane 
İşletmesi (7 

adet)   Yetimhane 
İhtiyaçlarının 
karşılanması 

Yetimhane İnşası 
(1 adet) Yetim evi 

inşası

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
Yardım

69 PATANİ Düzenli 
Yardım

Yetimhane 
İşletmesi (7 

adet)   Yetimhane 
İhtiyaçlarının 
karşılanması

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
Yardım

70 PREŞOVA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

71 ROMANYA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

72 RUANDA Düzenli 
Yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

73 SANCAK Düzenli 
Yardım Yetim evi inşası Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

74 SENEGAL Dönemsel 
Yardım Gıda  
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75 SİERRA LEONE Düzenli 
Yardım

Yetimhane İnşası 
(1 adet) Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

76 SOMALİ Düzenli 
Yardım

Yetimhane 
İşletmesi (1 Adet)   

Yetimhane 
İhtiyaçlarının 
karşılanması    

Yetimhane İnşası 
(1 adet)

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
Yardım

77 SRİ LANKA Düzenli 
Yardım Yetim evi inşası Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

78 SUDAN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

79 SURİYE Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

80 TANZANYA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

81 TAYLAND Dönemsel 
Yardım   Gıda    

82 TOGO Dönemsel 
Yardım  Gıda  

83 TUNUS Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

84 TÜRKİYE Düzenli 
Yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

85 UGANDA Düzenli 
Yardım

 Yetimhane 
İşletmesi (1 Adet)   

Yetimhane 
İhtiyaçlarının 
karşılanması

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
Yardım

86 UKRAYNA Dönemsel 
Yardım  Gıda  

87 ÜRDÜN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

88 VANUTAU Dönemsel 
Yardım   Gıda    

89 VİETNAM Dönemsel 
Yardım   Gıda    

90 YEMEN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

91 ZİMBABVE Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım
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İL YARDIM 
PERİYODU YARDIM TÜRÜ

1 ADANA Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

2 ADIYAMAN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

3 AFYONKARAHİSAR Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

4 AĞRI Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

5 AKSARAY Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

6 AMASYA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

7 ANKARA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

8 ANTALYA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

9 ARDAHAN Dönemsel 
Yardım   Gıda   

10 AYDIN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

11 BALIKESİR Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

12 BARTIN Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

13 BATMAN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

14 BAYBURT Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

15 BİLECİK Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

16 BİNGÖL Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

17 BİTLİS Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

2015 YILINDA TÜRKİYE’DE YETİMLERE YÖNELİK YARDIM FAALİYETLERİ
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18 BOLU Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

19 BURDUR Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

20 BURSA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

21 ÇANKIRI Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

22 ÇORUM Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

23 DENİZLİ Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

24 DİYARBAKIR Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

25 DÜZCE Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

26 EDİRNE Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

27 ELAZIĞ Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

28 ERZİNCAN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

29 ERZURUM Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

30 ESKİŞEHİR Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

31 GAZİANTEP Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

32 GİRESUN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

33 GÜMÜŞHANE Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

34 HAKKARİ Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

35 HATAY Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

36 IĞDIR Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım
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37 ISPARTA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

38 İSTANBUL Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

39 İZMİR Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

40 KAHRAMANMARAŞ Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

41 KARABÜK Dönemsel 
Yardım   Gıda   

42 KARAMAN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

43 KARS Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

44 KASTAMONU Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

45 KAYSERİ Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

46 KIRIKKALE Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

47 KIRKLARELİ Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

48 KIRŞEHİR Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

49 KİLİS Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

50 KOCAELİ Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

51 KONYA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

52 KÜTAHYA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

53 MALATYA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

54 MANİSA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

55 MARDİN Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım
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56 MERSİN Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

57 MUĞLA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

58 MUŞ Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

59 NEVŞEHİR Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

60 NİĞDE Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

61 ORDU Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

62 OSMANİYE Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

63 RİZE Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

64 SAKARYA Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

65 SAMSUN Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

66 SİİRT Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

67 SİVAS Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

68 ŞANLIURFA Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

69 ŞIRNAK Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

70 TEKİRDAĞ Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

71 TOKAT Düzenli 
Yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

72 TRABZON Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

73 TUNCELİ Dönemsel 
Yardım   Gıda   
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74 UŞAK Düzenli 
Yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

75 VAN Düzenli 
Yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

76 YALOVA Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

77 YOZGAT Düzenli 
Yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

78 ZONGULDAK Düzenli 
Yardım

Yetim evi 
tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

Yardım

İHH, 2016 yılında Türkiye dâhil 55 ülke ve bölgede, Türkiye’de 75 ilde yetimlere yönelik düzenli nakdi 
yardım çalışması yapmıştır. 94 ülke ve bölge ile Türkiye’de 80 ilde dönemsel nakdi ve ayni yardım 
çalışmaları ile 800.000’i aşkın yetime ulaşmıştır. 
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YETİM SPONSORLUK DESTEK SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ ÜLKE VE 
BÖLGELERDE YETİM ÇALIŞMALARI

KATEGORİLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

Yetim Sponsorluk Destek Sistemi’yle 2015 Aralık sonunda 71.288 yetime düzenli nakdi yardım ulaştırılırken 
bu sayı 2016 sonunda 87.567’e yükseldi.

SOSYAL YARDIM PROJELERİ

1. Kış yardımları

 § Battaniye

 § Soba ve yakacak 

 § Kışlık kıyafet (mont, atkı, bere, 
eldiven)

2. Kumanya 

3. Ev eşyası (mobilya, tefrişat, be-
yaz eşya)

4. Ev inşası ve tadilatı

5. Yetimhane açılışı, tadilatları ve 
yıllık giderlerinin karşılanması

6. Çeyiz dağıtımı ve evlendirme 
projeleri

7. Kalkındırma projeleri

 § Sağmal inek alınması

 § Küçükbaş hayvan alınması

 § Tavuk yetiştiriciliği

 § Tavşan yetiştiriciliği

 § Bıldırcın yetiştiriciliği

 § Balıkçı dükkânı açılması

 § Seracılık

 § Dikiş makinesi alınması

 § Nakliye arabası alınması

 § Bakkal dükkânı açılması

 § Pastane işletmesi

 § Lokanta işletmesi

 § Terzilik işletmesi

 § Kumaş boyama atölyesi

 § Kırtasiye dükkânı açılması

 § Hazır giyim işletmesi

 § Koku ve esans dükkânı açılması

 § Manav dükkânı açılması

 § Kuaför salonu açılması

8. Kıyafet dağıtımı

SAĞLIK YARDIMI PROJELERİ

1. Sağlık taraması

2. Cibinlik dağıtımı

3. Temizlik kiti dağıtımı

4. Sünnet organizasyonu

5. İlaç ve tıbbi malzeme desteği

EĞİTİM YARDIMI PROJELERİ

1. Okul inşası

2. Kırtasiye dağıtımı

3. Kitap dağıtımı

4. Okul forması dağıtımı

5. Etüt sınıfl arının açılması

6. Değerler Eğitimi programları

7. Eğitim kampları

8. Kitap okuma etkinlikleri

9. Sınavlara hazırlanan öğrencilere 
takviye ders

10. Çevre eğitimi

KÜLTÜREL DESTEK PROJELERİ

1. Şiir, kompozisyon, resim, yetenek 
ve bilgi yarışmaları

2. Piknik ve gezi organizasyonları

3. Spor müsabakaları

4. Eğlence programları

5. Lunapark ve uçurtma şenlikleri

6. Huzurevi ve Sevgi Evi ziyaretleri

7. Yetim konulu resim ve fotoğraf 
sergileri

8. Sinema ve tiyatro organizasyonu

9. Yetim temalı salon programları 
ve kahvaltı organizasyonları

Sünnet organizasyonu

İlaç ve tıbbi malzeme desteği

EĞİTİM YARDIMI PROJELERİ

Kırtasiye dağıtımı

Okul forması dağıtımı

 Etüt sınıfl arının açılması

Değerler Eğitimi programları

Eğitim kampları

ve kahvaltı organizasyonları
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AFGANİSTAN
SOSYAL YARDIMLAR

 § 200 yetime battaniye yardımı

 § 1.350 yetime kıyafet yardımı

 § 750 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 2.453 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 § 950 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 § 2.120 yetim ailesine ramazan 
kumanyası dağıtımı

 § 70 yetime gıda yardımı

 § 200 yetim ailesine fi tre/zekât 
dağıtımı 

 § 500 aileye acil yardım

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 1.500 yetime kırtasiye malze-
mesi desteği

 § 100 yetim annesine dikiş kursu 
eğitimi

 § 3 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 70 yetimin yıllık okul masrafının 
karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
1.500 yetim çocuğun katıldığı 
piknik organizasyonu

 § 1.500 yetime oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 70 yetim çocuğumuzla kültürel 
mekânlara gezi organizasyonu

 § 70 yetim çocuğumuzun katıldığı 
salon programı, sportif aktivite 
ve bilgi yarışmaları düzenlen-
mesi

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 750 ço-
cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü 
münasebetiyle Afganistan’dan 
çocuklarımızın Türkiye’de etkin-
liklere katılması (4 çocuk)

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 70 yetime sağlık taraması

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 § 70 yetim çocuğumuzun kaldığı 

İstanbul-Kâbil Kardeşlik Yetim-

hanesi’nin yıllık masrafl arının 

karşılanması

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 100 yetim ailesine geçimlerini 

sağlamak üzere dikiş makinesi 

dağıtımı

SPONSORLUK

 § 1.243 yetimin 2016 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

YETİM SPONSORLUK DESTEK SİSTEMİ
KAPSAMINDAKİ ÜLKE VE BÖLGELERDE SPONSORLUK
VE DİĞER YETİM ÇALIŞMALARI
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ARAKAN

ARNAVUTLUK

SOSYAL YARDIMLAR

 § 500 çocuğa battaniye dağıtımı

 § 324 çocuğa kıyafet yardımı

 § 5.000 aileye kurban eti dağıtımı

 § 945 aileye gıda yardımı

 § 1.000 çocuğa bayramlık hediye 
edilmesi

 § 300 aileye adak/akika dağıtımı

 § 432 çocuğa fitre/zekât dağıtımı

 § 20 yetim gencimize çeyiz desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 324 çocuğa kırtasiye yardımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 324 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 300 çocuğa sağlık taraması

 § 324 çocuğa temizlik kiti dağıtımı

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 § 35 çocuğun kaldığı Darul İman 
Yetimhanesi’nin yıllık masrafla-
rının karşılanması

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 50 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere rikşa ve yük arabası alımı

 § 20 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere süt keçisi alımı

 § 10 aileye geçimlerini sağlamak 

üzere sağmal inek alımı

 § 60 aileye geçimlerini sağlamak 

üzere dikiş makinesi alımı

SPONSORLUK

 § 487 yetimin 2016 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 1.500 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 1.000 aileye gıda yardımı

 § 500 çocuğa battaniye yardımı

 § 550 aileye adak/akika dağıtımı

 § 16 aileye beyaz eşya desteği

 § 4 aileye ev tadilatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 150 çocuğa değerler eğitimi kap-
samında kitap desteği

 § Meslek edindirme kursları kap-
samında 200 anneye malzeme te-
mini ve dikiş kursu eğitimi verilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
650 yetim çocuğun ve ailesinin 
katıldığı piknik organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
120 çocuğun katıldığı spor mü-
sabakaları

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
500 çocuğun ve ailesinin katıl-
dığı yetim buluşması

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 100 çocuğa sünnet organizasyonu

 § 350 çocuğa psikolojik destek

 § 4 çocuğa sağlık malzemesi temini

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 100 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere tavuk yetiştiriciliği

 § 20 aileye tohum dağıtımı

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere sağmal inek alımı

 § 1 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere arı kovanı alımı

 § 1 aileye tarım makinesi alımı

 § 20 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere keçi ve koyun alımı

SPONSORLUK

 § 3.227 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kapsa-
mında desteklenmesi
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 105 çocuğa kıyafet yardımı

 § 33 aileye yakacak yardımı

 § 234 aileye adak/akika dağıtımı

 § 26 çocuğa fitre/zekât dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
60 yetim çocuğun ve ailesinin 
katıldığı piknik organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 52 
çocuğun katılımı ile fidan dikme 
etkinliği

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
110 çocuğun katıldığı bilgi ya-
rışmaları

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
180 çocuğun katılımı ile lunapark 
eğlence programı

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 22 çocuğa sağlık taraması

SPONSORLUK

 § 535 yetimin 2016 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Sistemi kapsamın-
da desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 1.022 çocuğa bayramlık hediye 
edilmesi

 § 881 aileye kurban eti dağıtımı

 § 716 aileye adak/akika dağıtımı

 § 229 çocuğun yıllık eğitim mas-
raflarının karşılanması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 1.044 çocuğa kırtasiye ve çanta 
yardımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
155 çocuğun katıldığı lunapark 
eğlence programı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
500 çocuğun ve ailesinin katıl-
dığı piknik organizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 1.044 çocuğa temizlik kiti dağıtımı

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 § 30 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Babul Aman Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

 § 50 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Fatih Sultan Mehmet Darussa-
adet Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 § 65 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Abdulhamid Han Kardeşlik Ye-
timhanesi’nin yıllık masraflarının 
karşılanması

 § 60 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Togra Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 § 35 yetim çocuğumuzun kaldığı 
İzmir Bahattin Yıldız Yetimha-
nesi’nin yıllık masraflarının kar-
şılanması

 § İnegöl Yetimhanesi’nin hizmete 
açılması

 § Muhammed Enes Yetimhane-
si’nin hizmete açılması

 § Esma Biltaci Yetimhanesi’nin 
hizmete açılması

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 10 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere mikro sütçülük projesi

SPONSORLUK

 § 986 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

AZERBAYCAN

BANGLADEŞ
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 1.000 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 229 aileye adak/akika dağıtımı

 § 1 aileye ev tadilatı

 § 2 aileye ev inşası

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 60 çocuğa yaz kursları düzen-
lenmesi

 § Meslek edindirme kursları kapsa-
mında 10 anneye malzeme temi-
ni ve dikiş kursu eğitimi verilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
120 çocuğun ve ailesinin katıldığı 
piknik organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 

104 çocuğun katıldığı lunapark 

eğlence programı

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 3 aileye geçimlerini sağlamak 

üzere sera kurulumu

 § 3 aileye geçimlerini sağlamak 

üzere sağmal inek alımı

 § 10 aileye geçimlerini sağlamak 

üzere tavuk yetiştiriciliği

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak 

üzere koyun alımı

SPONSORLUK

 § 1.493 yetimin 2016 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR 

 § 60 çocuğa battaniye dağıtımı

 § 222 çocuğa kıyafet hediye edil-
mesi

 § 60 aileye adak/akika dağıtımı

 § 222 aileye gıda paketi dağıtımı

 § 1 yetim ailesinin evlerinin tadila-
tının yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 297 çocuğa kırtasiye malzemesi 
desteği

 § 60 çocuğa okul forması desteği

 § 1 üniversiteli yetim gencimize 
eğitim bursu desteği

 § 60 çocuğun eğitim masrafları-
nın karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 297 çocukla lunapark ve hayva-
nat bahçesi gezisi

 § 297 çocuğun katılımı ile sportif 
faaliyetler düzenlenmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
297 çocuğun katıldığı salon 
programı düzenlenmesi

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 60 çocu-
ğumuzla iftar programı

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Burkina 
Fasolu çocuklarımızın Türki-
ye’deki etkinliklere katılması

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 § 60 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Şifa Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 1 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 297 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BOSNA-HERSEK

BURKİNA FASO
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ÇAD

ÇEÇENİSTAN

DOĞU TÜRKİSTAN 

SOSYAL YARDIMLAR 

 § 500 aileye gıda yardımı

SPONSORLUK

 § 319 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 150 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 120 aileye gıda yardımı

 § 120 aileye kurban eti dağıtımı

 § 150 aileye aylık gıda paketi desteği

 § 26 çocuğa fitre/zekât dağıtımı

SPONSORLUK

 § 218 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 19 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 42 çocuğa sosyal nakdi yardım

SPONSORLUK

 § 20 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

EKVADOR
SPONSORLUK

 § 13 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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ENDONEZYA / AÇE

ERİTRE

SOSYAL YARDIMLAR

 § 360 çocuğa kıyafet yardımı 

 § 714 aileye gıda yardımı

 § 700 aileye kurban eti dağıtımı

 § 998 aileye adak/akika dağıtımı

 § 360 çocuğa bayramlık hediye 
edilmesi

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 26 yetim annesine mesleki be-
ceri kazandırma kursları düzen-
lenmesi

 § 41 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 1.600 
çocuğumuzla iftar programı 
düzenlenmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
172 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Endo-
nezya’dan çocuklarımızın Tür-
kiye’deki etkinliklere katılması

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 § 90 yetim çocuğumuzun kaldığı 
İstanbul Yetimhanesi’nin yıllık 
masraflarının karşılanması

 § İstanbul Yetimhanesi’ne bilgisa-
yar odası yapımı

 § İstanbul Yetimhanesi tadilatı

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere terzilik eğitimi ve dikiş 
makinesi alımı

 § 4 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere keçi alımı

 § 20 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere aşçılık eğitimi ve malzeme 
temini

SPONSORLUK 

 § 387 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 300 çocuğa kıyafet yardımı

 § 500 aileye kurban eti dağıtımı

 § 150 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 350 aileye adak/akika dağıtımı

 § 300 aileye gıda yardımı

 § 495 çocuğa nakdi yardım

 § 1 aileye acil yardım

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 300 çocuğa okul üniforması 
desteği

 § 300 çocuğa kırtasiye ve çanta 
dağıtımı

 § 1.000 çocuğa Kur’an-ı Kerim 

dağıtımı

 § 100 çocuğa değerler eğitimi kap-

samında kitap dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 500 çocuğa oyuncak ve hediye 

dağıtımı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 

100 çocuğun katıldığı spor mü-

sabakaları düzenlenmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 50 

çocuğun katıldığı bilgi yarışmaları

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 300 çocuğa temizlik kiti dağıtımı

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 54 aileye geçimlerini sağlamak üze-
re küçükbaş hayvan ve yem alımı

 § 10 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere dikiş makinası alımı

 § 40 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere süt keçisi alımı

 § 3 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere sağmal inek alımı

 § 3 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere su tankeri alımı

 § 1 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere tuktuk alımı

SPONSORLUK

 § 495 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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ETİYOPYA
SOSYAL YARDIMLAR

 § 2.500 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 70 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 § 100 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 30 yetim annesine el işi kursu 
eğitimi

 § 20 yetim annesine dikiş kursu 
eğitimi

 § 20 aileye hayvancılık eğitimi

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
1.589 yetim çocuğumuzun ka-
tıldığı piknik organizasyonu

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 § Barbaros Yetim Eğitim Merke-
zi’nin yıllık masraflarının karşı-
lanması

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 8 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere büyükbaş hayvan alımı

 § 100 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere süt keçisi alımı

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere arı kovanı alımı

 § 10 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere kümes ve tavuk temini

SPONSORLUK

 § 6.473 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

FİLİSTİN
SOSYAL YARDIMLAR

 § 3.602 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 50 çocuğa yaz kursları düzen-
lenmesi

 § 12 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § Batı Şeria’da 536 çocuğa kırta-
siye desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
257 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
257 çocuğa oyuncak dağıtımı

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 206 ço-
cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 11 annenin tedavi masraflarının 
karşılanması

 § 2 çocuğun sağlık malzemeleri 
temini

SPONSORLUK

 § 16.419 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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GANA
SOSYAL YARDIMLAR

 § 620 çocuğa bayramlık hediye 
edilmesi

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
320 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
piknik organizasyonu

SPONSORLUK

 § 631 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

FİLİPİNLER / MORO
SOSYAL YARDIMLAR

 § 201 çocuğa kıyafet yardımı

 § 245 aileye yakacak yardımı

 § 2.100 aileye kurban eti dağıtımı

 § 634 aileye adak/akika yardımı

 § 2.000 aileye gıda yardımı

 § 977 çocuğa fitre/zekât dağıtımı

 § 4.119 kişiye acil yardım kapsa-
mında gıda yardımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 77 çocuğa temel dini eğitim 
desteği

 § 64 çocuğa kırtasiye yardımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
137 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 3.400 
çocuğumuzla iftar programı 
düzenlenmesi

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 23 çocuğa sağlık malzemeleri 
desteği

 § 45 çocuğa sağlık taraması

 § 201 çocuğa temizlik kiti dağıtımı

 § 400 çocuğun tedavi masrafla-
rının karşılanması

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 § 70 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Hacı Şerefoğlu Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

 § 70 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Uğur Süleyman Söylemez Ye-
timhanesi’nin yıllık masraflarının 
karşılanması

KALKINMA PROJELERİ

 § 25 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere terzilik eğitimi verilmesi 
ve dikiş makinesi alımı

SPONSORLUK

 § 470 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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HAİTİ

GÜRCİSTAN

HİNDİSTAN

IRAK

SPONSORLUK

 § 69 yetimin 2016 yılı boyunca Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 250 aileye kurban eti dağıtımı

 § 300 aileye gıda yardımı

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 139 yetimin 2016 yılı boyunca Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 600 çocuğa bayramlık hediye 
edilmesi

 § 1.583 aileye kurban eti dağıtımı

 § 300 aileye adak/akika dağıtımı

 § 720 aileye gıda yardımı

 § 214 çocuğun eğitim giderlerinin 
karşılanması

 § 10 yetim gencimize çeyiz desteği

 § 250 aileye ev eşyası desteği

 § 5 aileye ev tadilatı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
300 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü münasebetiyle 107 çocu-

ğumuzla iftar programı düzen-

lenmesi

SPONSORLUK

 § 657 yetimin 2016 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 200 çocuğa kıyafet yardımı

 § 200 aileye gıda yardımı

 § 200 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

SPONSORLUK

 § 2.518 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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KAZAKİSTAN

KENYA

KEŞMİR

SOSYAL YARDIMLAR

 § 50 aileye yakacak yardımı

 § 200 çocuğa battaniye yardımı

 § 220 çocuğa kıyafet yardımı

 § 300 aileye kurban eti dağıtımı

 § 250 aileye gıda yardımı

 § 190 çocuğun yıllık eğitim mas-
raflarının karşılanması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 170 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 100 çocuğa kıyafet yardımı

 § 400 aileye gıda yardımı

 § 150 aileye kurban eti dağıtımı

 § 200 aileye adak/akika dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 360 çocuğa kırtasiye ve çanta 
yardımı

 § 360 çocuğa ders kitapları dağıtımı

 § 20 çocuğa temel dini eğitim 
desteği

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
100 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 § 100 çocuğa oyuncak dağıtımı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
25 çocuğun katıldığı lunapark 
eğlence programı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
100 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
salon programı

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 400 ço-
cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 480 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 100 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edilmesi

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 148 yetimin 2016 yılı boyunca Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında desteklenmesi

İRAN

KARADAĞ

SOSYAL YARDIMLAR

 § 600 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 100 aileye kurban eti dağıtımı

 § 196 aileye adak/akika dağıtımı

 § 500 aileye gıda yardımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 3.600 çocuğa temizlik kiti dağıtımı

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 531 yetimin 2016 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 160 aileye gıda yardımı

 § 325 çocuğa bayramlık hediye 
edilmesi

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
100 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
akşam yemeği organizasyonu

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 72 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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KIRGIZİSTAN
SOSYAL YARDIMLAR

 § 200 çocuğa bayramlık hediye 

edilmesi

 § 100 aileye adak/akika eti dağıtımı

 § 350 çocuğa kıyafet yardımı

 § 850 aileye kurban eti dağıtımı

 § 140 çocuğun yıllık eğitim mas-
raflarının karşılanması

 § 100 aileye gıda yardımı

 § 100 çocuğa fitre/zekât dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 80 çocuğa temel dini eğitim 
desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 2 çocuğa sağlık malzemesi temini

 § 2 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 423 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

KIRIM

KOMORLAR

KOSOVA

SOSYAL YARDIMLAR

 § 61 yetimin 2016 yılı boyunca Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 75 aileye kurban eti dağıtımı

 § 75 aileye gıda yardımı

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 32 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 300 çocuğa bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § 200 çocuğun katıldığı izcilik 

kampı

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 339 yetimin 2016 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi
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LÜBNAN

MAKEDONYA

SOSYAL YARDIMLAR 

 § 500 çocuğa kıyafet yardımı

 § 400 aileye yakacak desteği

 § 563 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 300 aileye adak/akika dağıtımı

 § 300 aileye gıda yardımı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’n-
de 1.000 çocuğun ve ailele-
rin katıldığı yetim buluşması 
programı

 § 500 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § Yetim Dayanışma Günleri’n-
de 250 çocuğun katıldığı bilgi 
yarışması

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 400 

çocuğumuzla iftar programı 
düzenlenmesi

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Lüb-
nan’dan çocuklarımızın Tür-
kiye’deki etkinliklere katılması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 1.477 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 270 aileye adak/akika dağıtımı

 § 400 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 5 aileye beyaz eşya desteği

 § 7 aileye ev tadilatı desteği

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 80 
çocuğun katıldığı gezi programı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
200 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
salon programı

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 20 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere dikiş makinesi alımı

SPONSORLUK

 § 292 yetimin 2016 yılı boyunca Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi
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MISIR

MORİTANYA

MYANMAR

NEPAL

SOSYAL YARDIMLAR

 § 1.000 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 402 aileye kurban eti dağıtımı

 § 1.525 aileye gıda yardımı

SPONSORLUK

 § 2.042 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR  

 § 210 aileye adak/akika dağıtımı

 § 250 aileye gıda yardımı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 150 
çocuğun katıldığı lunapark eğlen-
ce programı

 § 150 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

KALKINMA PROJELERİ

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak üze-
re mini bakkal dükkânı açılması

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere kumaş boyama atölyesi 
açılması

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak üze-
re manav dükkânı açılması

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak üze-
re terzihane açılması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 1.768 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 270 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edilmesi

SPONSORLUK ÇALIŞMASI 

 § 324 yetimin 2016 yılı boyunca Yetim Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 120 çocuğa bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi

 § 300 çocuğa kıyafet yardımı

 § 143 aileye adak/akika dağıtımı

 § 300 aileye gıda yardımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 300 çocuğa kırtasiye ve çanta 
desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 300 çocuğa temizlik kiti dağıtımı

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 §  50 yetim çocuğumuzun kaldığı 

Ali Ramazan Meryem Üstünsoy 
Yetimhanesi’nin yıllık masrafla-
rının karşılanması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 95 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesikapsa-
mında desteklenmesi 
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NİJER

PAKİSTAN

SOSYAL YARDIMLAR

 § 200 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 105 aileye adak/akika dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 125 yetim annesine dini eğitim 
kursu

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 10 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere balıkçı teknesi alımı

 § 20 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere dikiş makinesi alımı

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere temizlik malzemesi alımı

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere sağmal inek alımı

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere bakkal dükkânı açılması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 105 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 1216 çocuğa bayramlık hediye 
edilmesi

 § 1.120 aileye kurban eti dağıtımı

 § 1.826 aileye adak/akika dağıtımı

 § 583 çocuğa kıyafet yardımı

 § 1.050 çocuğa fitre/zekât dağıtımı

 § 955 çocuğun yıllık eğitim mas-
raflarının karşılanması

 § 3 aileye ev inşası

KALKINMA PROJELERİ

 § 1 yetim gencimize çeyiz yardımı

 § Sargoda ve Bursa Emir Sultan 
Yetimhanelerinde kalan 460 ço-
cuğa sebze yetiştiriciliği eğitimi 
verildi

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 1.120 çocuğa temel dini bilgiler 
eğitimi desteği

 § 850 çocuğa kırtasiye ve okul 
çantası yardımı

 § 1.120 çocuğun eğitim masrafla-
rının karşılanması

 § 153 çocuğa kitap yardımı

 § 11 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

KÜLTÜREL FAALİYETLER

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 1.011 ço-
cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
600 çocuğun katılımı ile fidan 
dikme organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 933 
çocuğun katıldığı gezi programı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
1.120 çocuğun katıldığı bilgi ya-
rışması

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
933 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
yetim buluşması organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
1120 çocuğun katıldığı spor mü-
sabakaları

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Pakis-
tan’dan çocuklarımızın Türki-
ye’deki etkinliklere katılması

 § 1.120 çocuğun katıldığı karne 
şöleni programı

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 179 çocuğa hijyen kiti dağıtımı

 § 834 çocuğun tedavi masrafla-
rının karşılanması

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 § Haripur Yetim Eğitim Komplek-
si’ne 3. Yurt binası inşa edilmesi

 § Haripur Yetim Eğitim Komplek-
si’ne 2. Okul binası inşa edilmesi

 § Haripur Yetim Eğitim Komplek-
si’ne güvenlik duvarı inşa edil-
mesi

 § Rara Yetimhanesi’ne mescit 
yapılması

 § 35 yetim çocuğumuzun kaldığı 
MSAL Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 § 110 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Rara Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 § 150 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Sargodha Yetimhanesi’nin yıllık 
masraflarının karşılanması

 § 200 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Bursa Emir Sultan Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

 § 210 yetim çocuğumuzun kaldı-
ğı Darul Erkam Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

 § 60 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Muzaffargarh Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

 § 60 yetim çocuğumuzun kaldığı 
Gilgit Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 1.414 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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PREŞOVA

SANCAK

RUANDA

SOSYAL YARDIMLAR

 § 102 çocuğa bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 69 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 250 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 150 aileye gıda yardımı

 § 250 aileye adak/akika dağıtımı

 § 20 aileye beyaz eşya desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § Değerler eğitimi kapsamında 
1.000 kişiye 40 Hadis kitabı 
dağıtımı

 § Değerler eğitimi kapsamında 
10.000 kişiye ilmihal dağıtımı

 § 100 çocuk için 6 aylık Arapça 
ve Türkçe kursu düzenlenmesi

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
200 çocuğun ve ailelerin katıl-
dığı piknik programı

SAĞLIK YARDIMLARI
 § 1 çocuğun tedavi masraflarının 

karşılanması
KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 1 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere sağmal inek alımı

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 254 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 200 çocuğa ayakkabı yardımı

 § 126 çocuğa battaniye dağıtımı

 § 250 çocuğa bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi

 § 200 aileye gıda yardımı

 § 125 aileye adak/akika dağıtımı

 § 126 aileye yatak dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 200 çocuğa kırtasiye desteği

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
126 çocuğun ve ailelerinin katıl-
dığı piknik organizasyonu

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 201 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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SİERRA LEONE

SOMALİ

SOSYAL YARDIMLAR

 § 1.000 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 672 aileye kurban eti dağıtımı

 § 250 aileye adak/akika dağıtımı

 § 214 çocuğun eğitim masrafları-
nın karşılanması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 600 çocuğa kırtasiye ve çanta 
desteği

 § 146 çocuğa yaz kursları düzen-
lenmesi

 § 550 çocuğa Kur’an-ı Kerim da-
ğıtımı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 615 ço-

cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
550 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
yetim buluşması organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
550 çocuğun katıldığı spor mü-
sabakaları

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
550 çocuğun katıldığı lunapark 
eğlence programı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
550 çocuğun katıldığı bilgi ya-
rışmaları

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
600 çocuğun ve ailelerinin ka-
tıldığı piknik organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 

550 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 600 çocuğa temizlik kiti dağıtımı

 § 550 çocuğun tedavi masrafla-
rının karşılanması

 § 550 çocuğa sağlık taraması

KALKINMA PROJELERİ

 § 10 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere sağmal inek alımı

 § 30 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere küçük ölçekli işletmeler 
için mali destek

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 550 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 1.000 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 985 aileye gıda yardımı

 § 1.590 aileye kurban eti dağıtımı

 § 630 aileye adak/akika dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 4.000 çocuğun yıllık okul mas-
raflarının karşılanması

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 10 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere dikiş makinesi alımı

 § 4 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere kıyafet dükkânı açılması

 § 25 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere süt keçisi alımı

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere sağmal inek alımı

 § 1 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere susam makinesi alımı

 § 3 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere manav dükkânı açılması

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere bakkal dükkânı açılması

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
300 çocuğun ve ailelerin ka-
tıldığı yetim buluşması organi-
zasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
100 çocuğun katıldığı spor mü-
sabakaları ve eğlence programı

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 § Yetimhanede kalan 231 çocuğun 
ihtiyaçlarının karşılanması

 § 230 çocuğun eğitim gördüğü 
Anadolu Yetim Eğitim Merke-

zi’nin yıllık masraflarının kar-
şılanması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 4.981 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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SRİ LANKA

SUDAN

SOSYAL YARDIMLAR

 § 1.000 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 1.300 aileye gıda yardımı

 § 1.500 aileye kurban eti dağıtımı

 § 550 aileye adak/akika dağıtımı

 § 1.787 çocuğa fitre/zekât yardımı

 § 6 aileye mobilya yardımı

 § 45 selzede aileye acil yardım 
kapsamında gıda yardımı

 § 6 aileye ev inşası ve tefrişatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 1.150 çocuğa kırtasiye yardımı

 § 350 çocuğa üniforma yardımı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
1.490 çocuğun ve ailelerin ka-
tıldığı yetim buluşması ve piknik 
organizasyonu

 § 800 çocuğa oyuncak dağıtımı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
1.300 çocuğun katıldığı spor 
müsabakaları

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 750 ço-
cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 1.787 çocuğa sağlık taraması

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 10 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere süt keçisi alımı

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere ev yemeklerinin satışı için 
gerekli malzemelerin temini

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere balıkçı teknesi alınması

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere bakkal dükkânı açılması

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere dikiş makinesi alımı

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 1.787 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi 

SOSYAL YARDIMLAR 

 § 1.000 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 610 aileye adak/akika dağıtımı

 § 800 aileye gıda yardımı

 § 63 çocuğa fitre/zekât dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 2.000 çocuğa temel dini eğitim 
desteği

 § 14 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 1.000 çocuğa Kur’an-ı Kerim 
dağıtımı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
400 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 § 200 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
100 çocuğun katıldığı bilgi yarış-
maları

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü 
münasebetiyle 100 çocuğun ve 
ailesinin katıldığı iftar programı

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 40 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere süt keçisi alımı

 § 8 aileye geçimlerini sağlamak üze-
re karo araba alımı

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak üze-
re yumurta tavuğu yetiştiriciliği

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 5.194 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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SURİYE
SOSYAL YARDIMLAR

 § 27.000 çocuğa kıyafet yardımı

 § 6.850 çocuğa battaniye dağıtımı

 § 2.110 aileye yakacak desteği

 § 15.000 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 3.000 aileye kurban eti dağıtımı

 § 1.720 aileye adak/akika dağıtımı

 § 7.500 aileye iftar ve sahur ye-
meği dağıtımı

 § 25.000 kişiye ekmek dağıtımı

 § 4.300 çocuğa süt dağıtımı

 § 650 aileye hurma dağıtımı

 § 12.500 çocuğa bisküvi dağıtımı

 § 6.870 aileye bebek kolisi da-
ğıtımı

 § 9.000 aileye gıda yardımı

 § Yetimhanede kalan 250 çocuğa 
nakdi yardım

 § 1.678 çocuğa fitre/zekât dağıtımı

 § 810 yetim gencimize çeyiz des-
teği

 § 4.400 aileye bebek maması 
yardımı

 § 720 aileye kira desteği

 § 100 aileye ev eşyası desteği

 § 50 aileye acil yardım

 § Derya Bölgesi ve Yermük Kam-
pında kalan 125 yetim çocuğa 
nakdi yardım desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 210 çocuğa temel dini eğitim 
desteği

 § 260 çocuğa kırtasiye yardımı

 § 160 çocuğa değerler eğitimi kap-
samında kitap dağıtımı

 § 160 çocuk için yaz kursları dü-
zenlenmesi

 § 40 yetim annesine mesleki be-
ceri kazandırma kursları düzen-
lenmesi

 § 210 çocuğa temel dini eğitim 
desteği

 § Yetimhaneye 160 çocuğun fay-
dalanacağı kütüphane kurulumu

 § Yetimhanede kalan 160 çocu-
ğun yıllık eğitim masraflarının 
karşılanması

 § 160 çocuk için takviye ders uy-
gulaması

 § 260 çocuğun faydalanacağı 
derslik inşası

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
200 çocuğun ve ailelerin katıl-
dığı piknik organizasyonu

 § 12.500 çocuğa oyuncak dağıtımı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
500 çocuğun ve ailelerin katıl-
dığı yetim buluşması

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 2.500 
çocuğumuzla iftar programı 
düzenlenmesi

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü münasebetiyle Suriye’den 
çocuklarımızın Türkiye’deki et-
kinliklere katılması

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 500 çocuğa psikolojik destek

 § 200 çocuğa sağlık taraması

 § 5.500 çocuğa temizlik kiti da-
ğıtımı

 § 500 çocuğa sağlık malzemesi 
temini

 § 100 çocuğun tedavi masrafları-
nın karşılanması

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 § Safa Yetimhanesinin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 § Katar-Aid Yetimhanesinin yıllık 
masraflarının karşılanması

 § Kırıkhan Yetimhanesinin yıllık 
masraflarının karşılanması

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 360 annenin faydalandığı Kadın 
Terapi Merkezi’nin açılması

 § 24 annenin çalıştığı Beytül Zekât 
Terzihanesi’nin açılması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 7.515 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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TANZANYA

TAYLAND/PATANİ

SOSYAL YARDIMLAR

 § 200 çocuğa kıyafet yardımı

 § 240 aileye kurban eti dağıtımı

 § 170 aileye adak/akika dağıtımı

 § 200 aileye gıda yardımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § Faruk Aktaş Okulu’na giden 258 
yetimin yıllık eğitim masrafları-
nın karşılanması

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § 1.000 çocuğun katıldığı gezi 
programı

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Tanzan-
ya’dan çocuklarımızın Türki-
ye’deki etkinliklere katılması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 875 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 300 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 493 aileye adak/akika dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 100 çocuğa kırtasiye ve çanta 
desteği

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
250 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Patani’den 
çocuklarımızın Türkiye’deki et-
kinliklere katılması

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 110 çocuğa temizlik kiti dağıtımı

 § YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 § Şifa Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 § Furkan Emre Kesik Yetimhane-
si’nin yıllık masraflarının karşı-
lanması

 § Miyase Tanış Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

 § İstanbul İtfaiyeciler Yetimhane-
si’nin yıllık masraflarının karşı-
lanması

 § Konya İHH Yetimhanesi’nin yıllık 
masraflarının karşılanması

 § Ankara Yaşar Zerdali Yetimha-

nesi’nin yıllık masraflarının kar-
şılanması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 380 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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TUNUS

UGANDA

SOSYAL YARDIMLAR

 § 400 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 100 aileye kurban eti dağıtımı

 § 281 çocuğa kıyafet yardımı

 § 118 aileye adak/akika dağıtımı

 § 80 aileye gıda yardımı

 § 250 aileye aylık kumanya paketi 
yardımı

 § 30 çocuğa zekât/fitre dağıtımı

 § 26 çocuğa bisiklet hediye edilmesi

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
150 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 § 150 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
150 çocuğun ve ailelerin katıldığı 
yetim buluşması programı

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere baharat öğütme maki-
nası alımı

 § 19 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere dikiş makinası alımı

 § 10 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere ekmek imalathanesi açıl-
ması

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere halı dokuma tezgâhı ku-
rulumu

 § 9 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere küçükbaş hayvan alımı

 § 1 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere tuktuk alımı

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere yumurta tavuğu alımı

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere arıcılık malzemeleri alımı

 § 8 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere bakkal dükkânı açılması

 § 1 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere sağmal inek alımı

 § 10 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere sepetçilik malzemesi 
temini

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere tatlı imalathanesi açılması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 789 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § Ferah Yetimhanesi’nde kalan 46 
çocuğa bayramlık kıyafet hediye 
edilmesi

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 217 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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ÜRDÜN

YEMEN

ZİMBABVE

SOSYAL YARDIMLAR

 § 100 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 250 aileye kurban eti dağıtımı

 § 170 aileye gıda yardımı

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 100 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR
 § 2.600 çocuğa bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi
 § 500 aileye gıda yardımı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
 § 315 çocuğa oyuncak ve hediye 

dağıtımı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 

315 çocuğun ve ailelerinin katıl-
dığı gezi programı

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 1 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 29 aileye geçimlerini sağlamak 

üzere küçükbaş hayvan alımı

 § 1 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere berber dükkânı açılması

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 2.532 yetimin 2016 yılı boyun-
ca Yetim Sponsorluk Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 250 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 250 çocuğa fitre/zekât dağıtımı

KALKINDIRMA PROJELERİ

 § 115 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere keçi alımı

 § 5 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere tavuk yetiştiriciliği

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere sebze yetiştiriciliği

 § 2 aileye geçimlerini sağlamak 
üzere piliç yetiştiriciliği

SPONSORLUK ÇALIŞMASI

 § 207 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi



45

ADANA
 SOSYAL YARDIMLAR

 § 2 aileye yakacak ve soba yardımı 

 § 500 çocuğa kışlık kıyafet yardımı 

 § 150 çocuğa ayakkabı dağıtımı

 § 900 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 600 mülteci yetim çocuğa kıya-
fet hediye edilmesi

 § 175 aileye kurban eti dağıtımı

 § 200 aileye adak/akika dağıtımı

 § 1.000 yetim ailesine ramazan 
gıda paketi dağıtımı

 § 1.000 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 8 yetim ailesine fitre/zekât da-
ğıtımı 

 § 4 yetim gencimize çeyiz desteği

 § 4 aileye nakdi yardım 

 § 3 aileye ev eşyası desteği

 § 2 yetim ailesinin evlerinin tadilatı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 406 çocuğa okul çantası ve kır-
tasiye desteği

 § 50 çocuğa değerler eğitimi kap-
samında kitap dağıtımı

 § 4 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § 50 çocuğumuzun katılımı ile film 
/ tiyatro etkinliği

 § 10 çocuğumuzun katılımı ile 
sportif faaliyetler 

 § 6 yetim çocuğun katılımı ile iz-
cilik kampı

 § 170 çocuğun katılımı ile karne 
şöleni

 § 800 yetim ve 200 annenin katı-
lımıyla salon programları

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü nedeniyle 400 çocuk ve 
ailesinin katılımı ile iftar programı 

 § Ramazan ayında 9 yetim ailesi-
nin ziyaret edilmesi ve birlikte 
iftar edilmesi

 § 30 çocuğun katılımı ile Darüla-
ceze, yetimhane ve Sevgi Evleri 
ziyaretleri 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
100 çocuğun katılımı ile babaları 
için hatim ve mevlit programı 
organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
500 çocuk ve annesinin katılı-
mı ile uçurtma şenliği ve piknik 
programı

 § 370 aileye ev ziyaretleri

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 90 anneye psikolojik destek hiz-
meti verildi

  SPONSORLUK  

 § 344 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki okullar 300 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 30 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

TÜRKİYE’DE YETİM SPONSORLUK DESTEK SİSTEMİ 
KAPSAMINDAKİ İLLERDE SPONSORLUK VE DİĞER
YETİM ÇALIŞMALARI 
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ADIYAMAN
SOSYAL YARDIMLAR 

 § 4 aileye yakacak desteği

 § 50 aileye soba ve elektrikli ısıtıcı 
desteği

 § 80 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 83 çocuğa ayakkabı dağıtımı 

 § 761 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

 § 94 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
desteği

 § 214 aileye kurban eti dağıtımı

 § 86 aileye adak/akika dağıtımı

 § 74 aileye aylık gıda paketi dağı-
tımı

 § 1.185 aileye Ramazan gıda paketi 
dağımı

 § 550 çocuğa Ramazan Çocuk 
paketi dağıtımı

 § 254 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı 

 § 5 yetim gencimize çeyiz desteği

 § 32 aileye nakdi yardım desteği

 § 24 yetim ailesine ev eşyası des-
teği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 150 çocuğa çanta ve kırtasiye 
desteği

 § 17 çocuğa okul forması desteği

 § 32 çocuğumuzla değerler eğiti-
mi çalışması 

 § 268 çocuğa Diyanet Vakfı’nın ve 
30 çocuğa da Nar Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtıl-
ması

 § 24 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi 

 § 1 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 2 çocuğa özel ders takviyesi

 § 80 yetim çocuğumuza eğitim 
seminerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § 350 çocuk ve ailelerinin katılımı 
ile piknik programı

 § 145 çocuğumuzun katılımı ile 
film/tiyatro etkinliği

 § 216 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 154 yetimimiz, aileleri ve gönül-
lülerimizin katılımıyla 250 fidan 
dikerek Yetim Hatıra Ormanı 
oluşturulması

 § 20 çocuğun katılımı ile hayvanat 
bahçesi ve müze gezisi 

 § 18 çocuğun katılımı ile sportif 
faaliyetler yapılması

 § 116 aileye ev ziyareti yapılması

 § 17 çocuğun katılımı ile kamp ve 
izcilik kampları

 § 32 çocuğun katılımı ile karne 
şöleni

 § 200 çocuk ve 80 annenin katı-
lımı ile iftar programı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
211 yetim çocuğumuz ve vakıf 
gönüllülerinin katılımı ile yemek 
organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
34 çocuğun katılımı ile “Kutsal 
Emanetler Sergisi” ziyareti

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 348 ço-
cuğun ve vakıf gönüllülerinin 
katılımı ile iftar programı 

 § 27 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 63 yetim ailesine ev ziyareti 
yapılacak birlikte iftar edilmesi

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 1 çocuğa sağlık malzemesi te-
mini

SPONSORLUK

 § 346 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki okullar 86 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 40 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi
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AFYONKARAHİSAR
SOSYAL YARDIMLAR

 § 100 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 1.000 çocuğa ayakkabı dağıtımı

 § 1.478 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 1.478 mülteci yetim çocuğa kıya-
fet hediye edilmesi 

 § 25 aileye kurban eti dağıtımı

 § 100 aileye adak/akika dağıtımı

 § 250 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 150 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 80 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 150 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 65 aileye nakdi yardım desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 15 çocuk ile değerler eğitimi ça-
lışması

 § 17 çocuğa Diyanet Yayınları kitap-
ları hediye edilmesi

 § 10 çocuğumuzun katılımı ile yaz 
kursları düzenlenmesi

 § 4 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 20 çocuğa takviye ders desteği

 § Eğitimi devam eden 15 yetim 
annesine ders desteği

 § 15 çocuğa eğitim seminerleri

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § 50 yetim ailesi ve vakıf gönüllü-
lerinin katılımı ile piknik organi-
zasyonu

 § 25 çocuğun katılımı ile film/tiyat-
ro gösterimi

 § 30 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 100 çocuk ve ailelerinin katılımı 
ile Yetim Hatıra Ormanı oluştu-
rulması

 § 50 çocuğun katılımı ile hayvanat 
bahçesi ve müze ziyaretleri

 § 80 aileye ev ziyareti yapılması

 § 10 çocuğun katılımı ile kamp ve 
izcilik kampları organizasyonları

 § 35 çocuğun katılımı ile karne 
şöleni

 § 50 çocuk ve 20 annenin katılı-
mıyla iftar organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 250 çocuğun 
katılımı ile iftar organizasyonu 

 § 25 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
250 çocuğun gönüllülerimizle 
birlikte yemek organizasyonu 
yapıldı.

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 4 çocuğa ve annelerine psikolojik 
destek verilmesi

SPONSORLUK

 § 96 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki 154 okul 232 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 325 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi
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AĞRI
SOSYAL YARDIMLAR

 § 125 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 250 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 250 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 100 aileye kurban eti dağıtımı

 § 4 adet adak/akikanın yetim aile-
lerine dağıtımı

 §  470 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 120 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 110 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 6 aileye nakdi destek

 § 2 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 20 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 1 çocuğa okul forması hediye 
edilmesi

 § 4 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 16 çocuğumuza yönelik eğitim 
seminerleri düzenlenmesi

 § 10 çocuğumuza Nar Yayınları’nın 
ve 113 çocuğumuza Diyanet Ya-
yınları’nın hediye ettiği kitapların 
dağıtımı

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § 60 çocuk, aileleri ve gönüllülerin 
katılımı ile piknik organizasyonu

 § 30 aileye ev ziyareti yapılması

 § 120 çocuk ve 45 annenin katı-
lımıyla salon programı ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 120 çocuk ve ai-

lelerinin katılımı ile iftar programı 

 § 30 yetim ailesine ev ziyareti 
yapılarak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
150 yetim çocuk ve gönüllülerin 
katılımı ile yemek organizasyonu 

SPONSORLUK

 § 111 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 28 okul 30 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 30 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 20 Yetim aileye yakacak desteği

 § 300 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 50 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 640 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 30 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 120 aileye kurban eti dağıtımı

 § 10 adet büyükbaş adak/akikanın 
yetim ailelere dağıtılması

 § 130 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı 

 § 250 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 20 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 5 aileye nakdi yardım desteği

 § 10 yetim aileye ihtiyaçları doğrul-
tusunda ev eşyası desteği

 § 1 yetim ailesine ev tadilatı ya-
pılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 20 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 10 çocuğumuza okul forması 
hediye edilmesi

 § 43 çocuğun okul servis ücretle-
rinin karşılanması

 § 40 çocuğumuzla değerler eğiti-
mi çalışması

AKSARAY
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 § 102 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
ve 15 çocuğa Nar Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 40 çocuğa özel ders takviyesi

 § Eğitime devam eden 30 yetim 
annesine ders desteği

 § 40 çocuğun katılımı ile eğitim 
seminerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § 50 yetim ailesi ve 30 vakıf gö-
nüllüsünün katılımı ile piknik or-
ganizasyonu

 § 150 çocuğun katılımı ile film/ti-
yatro gösterimi

 § 300 çocuğun katılımı ile hayva-
nat bahçesi ve müze ziyaretleri

 § 40 çocuğumuzla sportif faali-
yetler düzenlenmesi

 § 85 aileye ev ziyareti yapılması

 § 200 çocuk ve 60 annenin ka-
tılımı ile salon programı ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 300 çocuk, ai-
leleri ve 50 vakıf gönüllüsünün 
katılımı ile iftar programı 

 § 25 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı 

 § 30 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi 

 § 50 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerinin katılımı ile yemek orga-
nizasyonu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 3 çocuğa psikolojik destek hizmeti

 § 40 çocuğa sağlık malzemesi 

temini 

 § 3 çocuğa sağlık taraması 

 § 50 anneye sağlık taraması 

SPONSORLUK

 § 229 yetimin 2016 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki 56 okul 138 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 70 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 60 çocuğa ayakkabı dağıtımı

 § 90 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 130 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 15 aileye kurban eti dağıtımı

 § 2 adet büyükbaş adak/akikanın 
yetim ailelerine dağıtımı

 § 50 aileye aylık gıda paketi dağı-
tımı

 § 420 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 100 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 55 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 60 aileye nakdi yardım desteği 

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 1 çocuğa okul çantası ve kırtasiye 
desteği

 § 1 çocuğa okul forması hediye 
edilmesi

 § 22 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması 

 § 10 çocuğa Nar Yayınları’nın ve 
29 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 25 anneye mesleki becerilerini 
geliştirmeleri için eğitim desteği 
(nakış, dikiş, mefruşat v.s.)

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 35 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerinin katılımı ile fidan dikme 
etkinliği yapılarak Yetim Hatıra 
Ormanı oluşturulması

 § 20 aileye ev ziyareti

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 70 çocuk, aile-
leri ve vakıf gönüllülerinin katılımı 
ile iftar programı  

 § 35 çocuğun katılımı ile kurum zi-
yaretleri (darülaceze, yetimhane, 
sevgi evleri vs.)

SPONSORLUK

 § 33 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki 174 okul 259 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 10 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

AMASYA
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 10 aileye yakacak desteği

 § 5 Yetim aileye soba ve elektrikli 
ısıtıcı yardımı

 § 1.600 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 150 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 150 aileye kurban eti dağıtımı

 § 100 aileye adak/akika dağıtımı

 § 450 aileye aylık gıda paketi 
dağıtımı

 § 165 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 300 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 5 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 400 aileye nakdi yardım desteği

 § 11 aileye ihtiyaçları doğrultusunda 
ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 300 çocuğa okul çantası ve 
kırtasiye desteği

 § 5 çocuğun okul servis ücretlerinin 
karşılanması

 § 50 yetim çocuğumuzla değerler 
eğitimi çalışması yapılması ve bu 
kapsamda Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 65 çocuğun katılımı ile yaz 
kursları düzenlenmesi

 § 10 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § 65 çocuğun katılımı ile eğitim 
seminerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § 150 çocuk, aileleri ve vakıf 
gönüllülerinin katılımı ile piknik 
organizasyonu

 § 65 çocuğun katılımı ile film/
tiyatro gösterimi

 § 350 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 150 çocuk, aileleri ve vakıf 
gönüllülerinin olduğu 300 
katılımcı ile 5.000 fidan 
dikilerek Yetim Hatıra Ormanı 
oluşturulması

 § 350 çocuğun katılımı ile karne 
şöleni

 § 600 çocuk ve 150 annenin 
katılımı ile salon programı ve 
iftar organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 600 çocuk, 
aileleri ve 3.000 vakıf gönüllüsün 
katılımı ile iftar programı 

 § 100 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 500 yetim ailesine ev ziyareti 
yapılacak birlikte iftar edilmesi 

 § 150 çocuğun katılımı ile 
kurum ziyaretleri (darülaceze, 
yetimhane, sevgi evleri)

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
150 çocuk, aileleri ve vakıf 
gönüllülerimizin katılımı ile 
yemek organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
150 yetim çocuğumuzun 
düzenlediği Kutlu Doğum 
Haftası etkinliği

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 20 çocuğa psikolojik destek 
hizmeti

 § 50 çocuğa sağlık taraması

SPONSORLUK

 § 700 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki okullar 1.845 yetim 
kardeş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 350 
okula yetim konulu sunum 
gerçekleştirildi

ANKARA
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 2 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 110 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 210 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 5 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
desteği

 § 62 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 73 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı 

 § 29 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 3 aileye nakdi yardım desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 1 çocuğa okul forması hediye 
edilmesi

 § 10 çocuğa Nar Yayınları’nın ve 

BALIKESİR

SOSYAL YARDIMLAR

 § 26 aileye yakacak desteği

 § 170 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 170 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 200 aileye kurban eti dağımı

 § 280 aileye adak/akika dağıtımı

 § 183 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 200 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 10 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 80 çocuğa kıyafet hediye edil-
mesi

 § 80 anneye kıyafet hediye edil-
mesi

 § 1 aileye ev eşyası desteği

 § 1 aileye ev tanzim edilmesi

 § 3 yetim gencimize çeyiz desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 30 çocuğa kırtasiye desteği

 § 20 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi (K. Kerim, ebru, 
origami, satranç) 

 § 5 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 15 çocuğa takviye ders desteği

 § 15 çocuğa Nar Yayınları’nın ve 105 
çocuğa Diyanet Yayınları’nın he-
diye ettiği kitapların dağıtımı

 § 12 yetim annesine meslek edin-
dirme kursu kapsamında 4-6 yaş 
çocuk gelişim ve hijyen eğitimi

 § 30 çocuk ve 20 annenin katılımı 
ile değerler eğitimi çalışması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 60 yetim ailesi ve vakıf gönüllü-
lerinin katılımı ile piknik organi-
zasyonu

 § 65 çocuğumuzun katılımı ile sine-
ma etkinliği ve sonrasında yemek 
organizasyonu

 § 120 çocuğun katılımı ile hediyeler 
dağıtılan karne şöleni programı

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 40 yetim ço-
cuğumuz, anneleri ve vakıf gönül-
lülerinin katılımı ile iftar programı

 § Yetim çocuklarımız ve annele-
rinden oluşan 200 kişi ile iftar 
organizasyonu 

 § 15 yetim kızımızın katılımı ile pa-
intball etkinliği ve yemek orga-
nizasyonu 

 § 110 yetim çocuğumuz, anneleri 
ve vakıf gönüllülerinden oluşan 
233 kişi ile Tahtalı Beli teleferik 
gezisi ve yemek organizasyonu

 § 120 yetim çocuğumuz, anneleri 
ve vakıf gönüllülerinden oluşan 
235 kişi ile akvaryum gezisi ve 
yemek organizasyonu 

 § 48 yetim kızımızın katılımı ile 
ödüllü kitap yarışması düzen-
lenmesi

 § 130 yetim çocuğumuz, annele-
ri ve vakıf gönüllüleri ile birlikte 
lunapark gezisi ve yemek orga-
nizasyonu 

 § Yetim çocuklarımız, anneleri ve 
vakıf gönüllülerinin katılımıyla 
hediyelerin de olduğu kahvaltı 
organizasyonu 

 § 70 çocuğumuz, anneleri ve va-
kıf gönüllülerinden oluşan 100 
katılımcıyla birlikte 250 fidan 
dikerek Yetim Hatıra Ormanı 
oluşturulması

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 30 çocuğa ve 30 anneye psiko-
lojik destek hizmeti

SPONSORLUK

 § 185 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § 2016 yılı içerisinde 16 ilçe Milli 
Eğitim Müdürü ve yaklaşık 1.000 
öğretmene yetim konulu sunum 
gerçekleştirilmesi

ANTALYA
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 7 aileye yakacak desteği

 § 2 aileye soba ve elektrikli ısıtıcı 
desteği

 § 76 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 103 çocuğa ayakkabı dağıtımı

 § 103 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 12 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 32 aileye kurban eti dağıtımı

 § 16 aileye adak/akika dağıtımı

 § 103 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 32 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 100 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı 

 § 76 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 9 aileye nakdi yardım desteği

 § 12 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği 

 § 2 aileye ev tadilatı desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 50 çocuğumuza okul çantası ve 
kırtasiye desteği 

 § 7 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 21 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 29 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 13 aileye ev ziyareti yapılması

 § 24 çocuk ve 13 annenin katılımı 
ile iftar programı

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 24 Yetim çocuk, 
anneleri ve vakıf gönüllülerinin 
katılımı ile iftar programı 

 § 6 çocuğun katılımı ile kurum 
ziyaretleri (darülaceze, yetim-
hane, sevgi evleri)

SPONSORLUK

 § 31 yetimin 2016 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Sistemi kapsa-
mında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 12 okul 24 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 17 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

38 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 6 çocuğumuzla değerler eğitimi 
çalışması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 90 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 35 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 70 çocuk, ai-

leleri ve 150 vakıf gönüllüsünün 
katılımı ile iftar programı 

 § 6 çocuğumuzun katılımı ile 
kurum ziyaretleri (darülaceze, 
yetimhane, sevgi evleri)

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
35 çocuk, aileleri ve vakıf gö-
nüllülerinin katılımıyla yemek 
organizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 2 çocuk ve 1 anneye psikolojik 
destek hizmeti verilmesi

 § 1 çocuğa sağlık malzemesi temini 

 § 6 çocuğa sağlık taraması

SPONSORLUK

 § 120 yetimin 2016 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § 2016 yılı içerisinde 9 okula yetim 

konulu sunum gerçekleştirildi

BARTIN
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 40 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 10 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 600 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 10 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 120 aileye kurban eti dağıtımı

 § 4 adet adak/akikanın yetim aile-
lerine dağıtımı 

 § 50 aileye aylık gıda paketi dağı-
tımı

 § 200 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 500 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 225 aileye fitre/zekât dağıtımı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 20 çocuğa okul forması hediye 
edilmesi

 § 30 çocuğumuzla değerler eğitimi 
çalışması

 §  40 çocuğa Nar Yayınları’nın ve 
248 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 20 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 30 anneye mesleki becerilerini 
geliştirmeleri için kurs eğitimi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 60 yetim ailesi ve 20 vakıf gö-
nüllüsünün katılımı ile piknik or-
ganizasyonu

 § 50 çocuğun katılımı ile film/tiyat-
ro gösterimi

 § 400 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 60 aileye ev ziyareti 

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü vesilesi ile 200 çocuk, an-

nesi ve 50 vakıf gönüllülerinin 

katılımı ile iftar programı

 § 60 yetim ailesine ev ziyareti 

yapılacak birlikte iftar edilmesi

 § 1.000 çocuğumuz ve vakıf gö-

nüllülerimizin katılımı ile yemek 

organizasyonu 

SPONSORLUK

 § 405 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 40 okul 85 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 50 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

BATMAN
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 60 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 60 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 50 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 60 aileye kurban eti dağıtımı

 § 30 aileye adak/akika dağıtımı 

 § 60 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 60 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 60 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 5 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 1yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 2 aileye nakdi yardım desteği

 § 1 aileye ihtiyacı doğrultusunda ev 
eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 50 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 10 çocuğa okul forması hediye 
edilmesi

 § 60 Yetim çocuğun katılımı ile 
değerler eğitimi çalışması yapıldı. 

 § 10 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği kitaplar ve 56 çocuğa 
Diyanet Yayınları’nın hediye ettiği 
kitapların dağıtımı

 § 30 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 30 çocuğa takviye ders desteği 

 § Eğitimi devam eden 60 anneye 
ders desteği 

 § 60 çocuğun katılımı ile eğitim 
seminerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 60 yetim ailesi ve 30 vakıf gö-
nüllüsünün katılımı ile piknik 
programı

 § 50 çocuğun katılımı ile film/tiyat-
ro gösterimi

 §  60 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 60 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerinden oluşan 150 katılımcıyla 
birlikte 300 fidan dikerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 60 çocuğun katılımı ile hayvanat 
bahçesi ve müze ziyareti

 § 60 çocuğumuzla sportif faaliyetler 

 § 30 aileye ev ziyaretleri

 § 35 çocuğun katılımı ile karne şö-
leni programı

 § 60 çocuk ve 50 annenin katılı-
mı ile salon programları ve iftar 
programı

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 60 çocuk, an-
neleri ve 150 vakıf gönüllüsünün 
katılımı ile iftar programı 

 § 50 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 50 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 § 30 çocuğun katılımı ile kurum zi-
yaretleri (darülaceze, yetimhane, 
sevgi evleri vb.) 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
60 çocuğumuz, anneleri ve vakıf 
gönüllülerinin katılımı ile yemek 

organizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 30 çocuk ve 45 anneye psiko-

lojik destek hizmeti verilmesi

SPONSORLUK

 § 55 yetimin 2016 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 34 okul 45 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 10 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

BAYBURT
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 10 aileye yakacak desteği

 § 5 aileye soba ve elektrikli ısıtıcı 
desteği

 § 17 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 50 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 100 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 50 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 50 aileye kurban eti dağıtımı

 § 20 aileye adak/akika dağıtımı 

 § 40 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 50 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 50 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 50 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 20 aileye nakdi yardım desteği

 § 5 aileye ihtiyaçları doğrultusunda 
ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 50 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 4 çocuğa okul forması hediye 
edilmesi

 § 10 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § Eğitimi devam eden 2 yetim an-
nemize ders desteği

 § 10 çocuğumuzun katılımı ile eği-
tim seminerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 5 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 20 aileye ev ziyareti

 § 10 çocuk ve annelerinin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
programı

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 10 çocuk, anne-
leri ve vakıf gönüllülerinin katılımı 
ile iftar programı 

 § 7 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 10 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 § 10 çocuğumuz ve vakıf gönüllü-
lerinin katılımı ile yemek organi-
zasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 5 çocuğa sağlık malzemesi te-
mini 

 § 1 çocuğumuza sünnet töreni

 § 1 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 43 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki okullar 160 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 4 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

BİLECİK
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 2 aileye soba desteği

 § 10 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 110 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 723 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 200 mülteci yetim çocuğa kıya-
fet hediye edilmesi

 § 300 aileye kurban eti dağıtımı

 § Yetim ailelerine 40 adet adak/
akika eti dağıtımı

 § 150 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 400 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 534 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 98 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 1 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 30 aileye nakdi yardım desteği

 § 5 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği 

 § 3 yetim ailesinin evlerinin tadi-
latının yaptırılması 

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 40 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 4 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması

 § 60 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması 

 § 40 çocuğa Nar Yayınları’nın 
hediye ettiği ve 334 çocuğa Di-
yanet Yayınları’nın hediye ettiği 
kitapların dağıtımı

 § 88 çocuğumuzun katılımı ile yaz 
kursları düzenlenmesi

 § 21 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § 25 çocuğa takviye ders desteği

 § Eğitimine devam eden 10 anne-
ye takviye ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 150 yetim ailesi ve 60 vakıf gö-
nüllüsünün katılımı ile piknik 
organizasyonu

 § 220 çocuğun katılımı ile film/
tiyatro gösterimine gidilmesi

 § 350 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 20 çocuğun katılımı ile sportif 
faaliyetler düzenlenmesi

 § 250 aileye ev ziyaretleri

 § 125 çocuğun katılımı ile karne 
şöleni programı

 § 750 çocuk ve 260 annenin katı-
lımıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 350 çocuk, an-
neleri ve 35 vakıf gönüllüsünün 
katılımı ile iftar programı 

 § 50 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 45 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
500 çocuk, anneleri ve vakıf 
gönüllülerinin katılımı ile yemek 
organizasyonu

 § 120 çocuğun katılımı ile Kutsal 
Emanetler Sergi ziyareti

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 3 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 386 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 57 okul 68 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 75 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

BİTLİS
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 20 aileye yakacak desteği

 § 4 aileye soba ve elektrikli ısıtıcı 
desteği

 § 8 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 12 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 60 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 200 mülteci yetim çocuğa kıya-
fet hediye edilmesi

 § 50 aileye kurban eti dağıtımı

 § 130 aileye adak/akika dağıtımı

 § 50 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 200 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 100 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 50 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 2 aileye nakdi yardım desteği

 § 40 aileye ihtiyacı doğrultusunda 
ev eşyası desteği

 § 6 yetim ailesinin evlerinin tadila-
tının yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 60 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 24 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması 

 § 47 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 12 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 24 çocuğa takviye ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 60 yetim ailesi ve 30 vakıf gö-
nüllüsünün katılımı ile piknik or-
ganizasyonu

 § 25 çocuğun katılımı ile film/tiyat-
ro gösterimine gidilmesi

 § 3 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 30 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerinden oluşan 120 katılımcı ile 
birlikte 70 fidan dikilerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 80 aileye ev ziyaretleri

 § 40 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 70 çocuk ve 45 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 70 çocuk, an-
neleri ve 80 vakıf gönüllüsünün 
katılımı ile iftar programı 

 § 70 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi 

 § 15 çocuk ile kurum ziyaretleri 
yapılması

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 1 çocuğa sünnet organizasyonu 

SPONSORLUK

 § 69 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki 70 okul 130 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 70 okula ye-
tim konulu sunum gerçekleştirildi

BOLU
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 3 aileye yakacak desteği

 § 3 aileye soba desteği

 § 45 aileye kurban eti dağıtımı

 § 50 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 50 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 6 aileye nakdi yardım desteği

 § 4 aileye ihtiyaçları doğrultusunda 
ev eşyası yardımı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 4 çocuğun katılımı ile değerler 

eğitimi çalışması yapıldı.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 10 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-

lülerinden oluşan 40 katılımcıyla 

birlikte 571 fidan dikerek Yetim 

Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 10 aileye ev ziyaretleri

SPONSORLUK

 § 10 yetimin 2016 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Sistemi kapsa-
mında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki okullar 234 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 43 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

BURDUR

SOSYAL YARDIMLAR

 § 15 aileye yakacak yardımı

 § 10 aileye soba desteği

 § 260 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 260 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 250 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 40 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 110 aileye kurban eti dağıtımı

 § Yetim ailelerine 95 küçükbaş 
adak/akika dağıtımı

 § 300 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 250 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 250 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 250 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 3 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 35 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 300 çocuğa okul çantası ve kır-
tasiye desteği

 § 40 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması

 § 15 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 115 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitapla-
rın dağıtımı

 § 65 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 30 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § Üniversiteye hazırlanan 5 yetim 
gencimizin halk eğitim kurslarına 
yönlendirilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 100 yetim ailesi ve 30 vakıf gö-
nüllüsünün katılımı ile piknik or-
ganizasyonu

 § 50 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 100 çocuk, aileleri ve vakıf gö-
nüllüleri ile fidan dikme etkinliği 

yaparak Yetim Hatıra Ormanı 

oluşturulması

 § 80 çocuğun katılımı ile hayvanat 

bahçesi ve müze ziyaretleri

 § 11 çocuğumuzla sportif faaliyetler 

düzenlenmesi

BURSA
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 20 aileye yakacak desteği

 § 30 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

 § 4 aileye soba yardımı

 § 50 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 50 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 185 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 200 mülteci yetim çocuğa kıya-
fet hediye edilmesi  

 §  50 aileye kurban eti dağıtımı

 § 100 aileye adak/akika dağıtımı

 § 50 aileye aylık gıda paketi dağı-
tımı

 § 80 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 50 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 50 aileye fitre/zekât dağıtımı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 63 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 29 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 §  10 Çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 3 aileye ev ziyaretleri

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 45 çocuk, aileleri 
ve 15 vakıf gönüllüsünün katılımı 
ile iftar programı 

 § 3 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 3 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 60 
çocuk, aileleri ve vakıf gönüllüleri 
ile birlikte yemek organizasyonu 
ve hediye dağıtımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 3 mülteci yetim çocuğa sağlık 
malzemesi temini 

 § 1 mülteci yetim çocuğun tedavi 
masraflarının karşılanması

SPONSORLUK

 § 9 yetimin 2016 yılı boyunca Yetim 
Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il 
içindeki 25 okul 33 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 154 okula ye-
tim konulu sunum gerçekleştirildi

 § 35 aileye ev ziyaretleri

 § 65 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 250 çocuk ve 100 annenin katı-
lımıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 270 çocuk, ai-
leleri ve 25 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 21 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi 

 § 70 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerinin katılımı ile yemek orga-
nizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 7 çocuk ve 4 anneye psikolojik 
destek 

 § 2 çocuğa sağlık malzemesi temini 

SPONSORLUK

 § 320 yetimin 2016 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 750 okul 750 yetim 
kardeş edindi

ÇANKIRI
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 10 aileye yakacak yardımı

 § 40 aileye soba desteği

 § 60 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 80 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 70 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 30 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 100 aileye kurban eti dağıtımı

 § 6 adet adak/akika kurbanının 
yetim ailelerine dağıtımı

 § 60 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 100 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 80 aileye Ramazan çocuk paketi 
dağıtımı

 § 10 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 1 aileye nakdi yardım desteği

 § 5 aileye ihtiyaçları doğrultusunda 
ev eşyası desteği 

 § 2 yetim ailesinin evinin tadilat 
yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 80 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 1 çocuğun servis ücretinin kar-
şılanması

 § 10 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması 

 § 70 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 15 çocuğun katılımı ile yaz kursları 
düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 35 yetim ailesi ve 150 vakıf gö-
nüllüsünün katılımı ile piknik or-
ganizasyonu

 § 45 çocuğumuzla film/tiyatro gös-
terimine gidilmesi

 § 40 çocuğumuza oyuncak ve he-
diye dağıtımı

 § 80 çocuk, aileleri ve vakıf gönüllü-
lerinden oluşan 300 katılımcı ile 
birlikte 200 fidan dikerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 70 çocuğun katılımı ile hayvanat 
bahçesi ve müze ziyaretleri

 § 35 çocuğumuzla sportif faaliyet-
ler düzenlenmesi

 § 40 aileye ev ziyaretleri

 § 75 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 100 çocuk ve 50 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 120 çocuk, ai-
leleri ve 400 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 20 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 30 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
240 çocuk, aileleri ve vakıf gö-
nüllülerinin katılımı ile yemek 
organizasyonu

 § SAĞLIK YARDIMLARI

 § 2 çocuk ve 10 anneye psikolojik 
destek sağlanması

 § 3 çocuğa sağlık malzemesi te-
mini 

 § 20 çocuğa sağlık taraması

 § 1 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 39 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § 2016 yılı içerisinde 45 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

DENİZLİ
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 10 aileye yakacak desteği

 § 50 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

EĞİTİM YARDIMLARI

 § Değerler eğitimi kapsamında 25 
çocuğa Nar Yayınları’nın hediye 
ettiği ve 186 çocuğa da Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

 § 25 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi 

 § 10 çocuğa takviye ders desteği

 § Eğitimine devam eden 20 yetim 
annesine ders desteği 

 § 20 anneye mesleki becerilerini 
geliştirmeleri için kurs eğitimi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 300 çocuk, aileleri ve 20 vakıf 
gönüllüsünün katılımı ile piknik 
organizasyonu

 § 250 çocuğun katılımı ile film/
tiyatro gösterimine gidilmesi

 § 200 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı 

 § 45 çocuğun katılımı ile hayvanat 
bahçesi ve müze ziyaretleri

 § 25 çocuğumuzla sportif faali-
yetler

 § 100 aileye ev ziyaretleri

 § 25 çocuğun katılımı ile izcilik 
kampı

 § 300 çocuk ve 100 annenin ka-
tılımıyla salon programı ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 300 çocuk, an-
neleri ve 100 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 300 çocuğun katılımı ile Kutsal 
Emanetler Sergi ziyareti

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 5 çocuk ve 5 anneye psikolojik 
destek hizmeti

SPONSORLUK

 § 298 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 42 aileye yakacak desteği

 § 8 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 10 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 125 aileye kurban eti dağıtımı

 § 1 adet büyükbaş adak/akika kur-
banının yetim ailelerine dağıtımı

 § 418 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 200 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 100 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 105 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 130 aileye nakdi yardım desteği

 § 5 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 40 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 4 çocuğa okul forması hediye 
edilmesi

 § 50 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması

 § 50 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağımı

 § 10 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 2 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği 

 § 50 çocuğumuza takviye ders 
desteği

 § Eğitimine devam eden 10 yetim 
annesine ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 10 çocuğumuzun katılımı ile film/
tiyatro gösterimine gidilmesi

 § 20 aileye ev ziyaretleri

 § 100 çocuk ve 100 yetim annesi-
nin katılımı ile salon programları 
ve iftar organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 100 çocuk, ai-

ELAZIĞ

ERZİNCAN
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leleri ve 50 vakıf gönüllüsünün 

katılımı ile iftar programı

SPONSORLUK

 § 44 yetimin 2016 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 54 okul 39 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 8 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 5 aileye soba desteği

 § 140 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 206 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 575 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

 § 110 Yetim ailemize kurban bay-
ramında et paketi dağıtıldı.

 §  40 aileye adak/akika dağıtımı

 § 135 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 326 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 300 çocuğa 100 TL değerinde 
gıda çeki dağıtımı

 § 300 aileye Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 90 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 5 aileye çeyiz paketi dağıtımı

 § 90 aileye nakdi yardım desteği

 § 6 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 200 çocuğumuza okul çantası 
ve kırtasiye desteği

 § 70 çocuğa okul forması hediye 
edilmesi

 § 7 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması

 § 25 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması

 §  25 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 165 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

 § 2 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § Eğitimine devam eden 10 yetim 
annemize ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 37 yetim ailesi ve 54 vakıf gö-
nüllüsünün katılımı ile piknik 
organizasyonu

 § 78 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 32 çocuk, aileleri ve 26 vakıf gö-
nüllüsünün katılımı ile 200 fidan 
dikerek Yetim Hatıra Ormanı 
oluşturulması

 § 12 çocuğumuzla sportif faali-
yetler

 § 19 aileye ev ziyaretleri

 § 33 çocuk ve15 annenin katılımıy-
la iftar programı

 § 15 çocuk ve 8 annenin katılımıyla 
kahvaltı organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 270 çocuk, aile-
leri ve vakıf gönüllülerinden olu-
şan 1.600 kişi ile iftar programı 

 § 5 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 2 aileye sağlık malzemesi temini. 

 § 2 ailenin tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 129 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 6 okul 15 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 18 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

ERZURUM
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 2 aileye yakacak yardımı

 § 1 aileye soba desteği

 § 5 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 50 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 91 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 15 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 21 aileye kurban eti dağıtımı

 § 17 aileye adak/akika dağıtımı

 § 23 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 100 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 50 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 57 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 1 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 31 aileye nakdi yardım desteği

 § 30 aileye ihtiyaçları doğrultu-
sunda ev eşyası desteği

 § 1 yetim ailesinin evlerinin tadila-
tının yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 40 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 14 çocuğa okul forması hediye 
edilmesi

 § 1 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması 

 § 15 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması 

 § 28 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 11 çocuğun katılımı ile yaz kursları 
düzenlenmesi

 § 15 çocuğa takviye ders desteği

 § 15 çocuğa eğitim seminerleri 
düzenlenmesi

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § 50 çocuk, aileleri ve 40 vakıf 
gönüllüsünün katılımıyla piknik 
programı

 § 46 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 120 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 31 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerinden oluşan 50 katılımcıyla 
birlikte 100 fidan dikerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 30 çocuğumuzla sportif faali-
yetler düzenlenmesi

 § 70 aileye ev ziyareti yapılması

 § 80 çocuk ve 30 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 150 çocuk, ai-
leleri ve 45 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 25 yetim ailesine ev ziyareti ya-
pılacak birlikte iftar edilmesi 

 § 29 çocuk ile kurum ziyaretle-
ri yapılması (huzurevi, Yeşilay, 
emniyet vb.)

 § 40 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerimizle birlikte yemek orga-
nizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 20 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması 

SPONSORLUK

 § 27 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 28 okul 81 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 18 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

ESKİŞEHİR
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 2 aileye yakacak desteği

 § 1.000 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 1.050 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 500 mülteci yetim çocuğa kıya-
fet hediye edilmesi

 § 200 aileye kurban eti dağıtımı

 § 50 adet büyükbaş adak/akikanın 
yetim ailelerine dağıtımı

 § 550 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 1.000 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 500 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 6 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 2 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 8 aileye nakdi yardım desteği

 § 5 aileye ihtiyaçları doğrultusunda 
ev eşyası desteği 

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 60 Çocuğa Nar Yayınları’nın ve 
331 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § Üniversiteye hazırlanan 10 yetim 
gencimizin halk eğitim kurslarına 
yönlendirilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 50 çocuk, aileleri ve 10 vakıf 
gönüllüsünün katılımı ile piknik 
organizasyonu

 § 55 çocuğumuza oyuncak ve he-
diye dağıtımı

 § 700 çocuk, aileleri ve vakıf gö-
nüllülerinden oluşan 1.500 ka-
tılımcıyla birlikte 10.000 fidan 

dikerek Yetim Hatıra Ormanı 
oluşturulması

 § 70 çocuğumuz ile hayvanat bah-
çesi ve müze ziyaretleri

 § 100 aileye ev ziyareti

 § 60 çocuk ve 30 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 500 çocuk, ai-
leleri ve 30 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 7 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 § 18 çocuğun katılımı ile kurum zi-
yaretleri (darülaceze, yetimhane, 
sevgi evleri vb)

 § 100 çocuk, aileleri ve 50 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
yemek organizasyonu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 1 çocuğa sağlık malzemesi temini 

SPONSORLUK

 § 901 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki 270 okul 422 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 20 okula ye-
tim konulu sunum gerçekleştirildi

GAZİANTEP
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 5 aileye yakacak desteği

 § 1 aileye soba desteği

 § 50 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 40 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 60 çocuğumuza bayramlık kıya-
fet hediye edilmesi

 § 15 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 30 aileye kurban eti dağıtımı

 § 100 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 100 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 130 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı 

 § 10 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 5 aileye nakdi yardım desteği

 § 10 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 10 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 15 çocuğa takviye ders desteği

 § 25 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye etmiş olduğu kitapların 
dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 50 çocuk, aileleri ve 30 vakıf gö-
nüllüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu

 § 40 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 40 çocuğumuz ile hayvanat bah-
çesi ve müze ziyaretleri

 § 40 çocuğumuzla sportif faaliyet-
ler düzenlenmesi

 § 40 aileye ev ziyareti

 § 40 çocuk ve 40 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonları

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesile ile 40 çocuk, an-
neleri ve 30 vakıf gönüllüsünün 
katılımı ile iftar programı 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 40 
çocuk, anneleri ve vakıf gönül-
lülerinin bir araya geldiği yemek 
organizasyonu

SPONSORLUK

 § 35 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki 50 okul 120 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 5 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 5 aileye yakacak desteği

 § 3 aileye soba ve elektrikli ısıtıcı 
hediye edilmesi

 § 15 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 15 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 100 aileye kurban eti dağıtımı

 § 30 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 20 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 5 aileye ev ziyareti

SPONSORLUK

 § 3 yetimin 2016 yılı boyunca Yetim 
Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § 2016 yılı içerisinde 15 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 2 aileye yakacak desteği

 § 110 aileye soba ve elektrikli ısıtıcı 
hediye edilmesi

 § 50 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 850 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 850 çocuğa bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi

 § 400 mülteci yetim çocuğa kıya-
fet hediye edilmesi

 § 200 aileye kurban eti dağıtımı.

GİRESUN

GÜMÜŞHANE

HATAY
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 14 aileye soba ve elektrikli ısıtıcı 

hediye edilmesi

 § 25 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 25 çocuğa ayakkabı hediye 

edilmesi 

 § 23 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 125 aileye kurban eti dağıtımı 

 § 450 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 150 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 15 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği 

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 23 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 14 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

IĞDIR

 § 25 adet adak/akikanın yetim ai-
lelerine dağıtımı

 § 30 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 1.100 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 400 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 20 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 1 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 470 aileye nakdi yardım desteği

 § 150 aileye ihtiyaçları doğrultu-
sunda ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 160 çocuğa okul çantası ve kır-
tasiye desteği

 § 20 çocuğa Nar Yayınları’nın ve 
162 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 6 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 15 çocuk, aileleri ve 50 vakıf gö-
nüllüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu

 § 100 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 30 çocuğumuzla sportif faaliyet-
ler düzenlenmesi

 § 520 aileye ev ziyareti

 § 30 çocuğun katılımı ile izcilik ve 
kamp etkinliği

 § 430 çocuk ve 200 annenin katı-
lımıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 430 çocuk, an-
neleri ve 50 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
430 çocuk, anneleri ve vakıf 
gönüllülerimizle birlikte yemek 
organizasyonu 

SPONSORLUK

 § 315 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-

samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 378 okul 365 yetim 
kardeş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 245 okula ye-
tim konulu sunum gerçekleştirildi
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 15 aileye yakacak desteği

 § 5 aileye soba yardımı

 § 70 çocuğa ayakkabı dağıtımı

 § 394 çocuğa kıyafet desteği

 § 80 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 210 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 15 aileye kurban eti dağıtımı

 § 50 aileye aylık gıda paketi dağı-
tımı

 § 45 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 30 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 15 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 35 aileye nakdi yardım desteği

 § 7 aileye ihtiyaçları doğrultusunda 
ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 30 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye yardımı 

 § 20 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 70 yetim ailesi ve 100 vakıf gönül-
lüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu 

 § 55 çocuğumuza oyuncak ve he-
diye dağıtımı

 § 25 aileye ev ziyareti

 § 95 çocuk ve 45 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 55 çocuk, an-
neleri ve 45 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
70 çocuk, anneleri ve 400 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
yemek organizasyonu

SPONSORLUK

 § 41 yetimin 2016 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Sistemi kapsa-
mında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il 
içindeki 14 okul 16 yetim kardeş 
edindi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 23 yetim ailesi ve 10 vakıf gönül-
lüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu

 § 23 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 23 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 23 Çocuğumuzla sportif faaliyet-
ler düzenlenmesi

 § 12 aileye ev ziyareti

 § 23 çocuk ve 10 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 25 
çocuk, anneleri ve vakıf gönül-
lülerinin bir araya geldiği yemek 
organizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 11 çocuğa sağlık malzemesi temini 

SPONSORLUK

 § 7 yetimin 2016 yılı boyunca Yetim 
Sponsorluk Sistemi kapsamında 
desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § 2016 yılı içerisinde 11 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

ISPARTA



68

SOSYAL YARDIMLAR

 § 21 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 45 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 1.320 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 300 aileye kurban eti dağıtımı

 § 350 aileye adak/akika dağıtımı

 § 350 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 750 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 200 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 32 aileye nakdi yardım desteği

 § 30 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 50 çocuğumuza okul çantası ve 
kırtasiye desteği

 § 15 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması

 § 150 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması

 § 150 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 20 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § Üniversiteye hazırlanan 45 yetim 
gencimizin halk eğitim kurslarına 
yönlendirilmesi

 § 150 çocuğa takviye ders desteği

 § Meslek edindirme kursları kapsa-
mında 39 yetim annesine yönelik 
dikiş, nakış kursu

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 850 çocuk, aileleri ve 150 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
piknik organizasyonu

 § 850 çocuğa oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 § 32 çocuk ve ailelerinin katılımı ile 
fidan dikme etkinliği

 § 150 çocuğumuz ile hayvanat 
bahçesi ve müze ziyaretleri

 § 305 aileye ev ziyareti

 § 165 çocuğun katılımı ile karne 
şöleni programı

 § 850 çocuk ve 498 annenin katı-
lımıyla salon programları ve iftar 
programı

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 590 çocuk, an-
neleri ve vakıf gönüllülerinden 
oluşan 2.000 kişi ile iftar orga-
nizasyonu 

 § 75 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 30 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 § 160 çocuk ile kurum ziyaretleri 
(darülaceze, yetimhane, sevgi 
evleri vb.)

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 75 çocuk ve 45 anneye psikolojik 
destek hizmeti

 § 3 yetim çocuğa sağlık malzemesi 
temini 

 § 45 çocuğa sağlık taraması

 § 7 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 890 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

İSTANBUL
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 40 aileye yakacak desteği

 § 20 aileye elektrikli ısıtıcı hediye 
edilmesi

 § 100 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 550 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 1.500 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 2.000 mülteci yetim çocuğa 
kıyafet hediye edilmesi

 § 400 aileye kurban eti dağıtımı

 § 20 adet adak/akikanın yetim 
ailelerine dağıtımı

 § 600 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 400 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 100 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı 

 § 30 aileye ihtiyaçları doğrultu-
sunda ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 100 çocuğa okul çantası ve kır-
tasiye desteği

 § 1 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması

 § 65 çocuğumuzla Değerler Eği-
timi çalışması 

 § 65 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 35 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 5 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § Eğitimine devam eden 30 yetim 
annesine takviye ders desteği

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

 § 100 yetim ailesi ve 50 vakıf gö-
nüllüsünün bir araya geldiği pik-
nik organizasyonu

 § 65 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 70 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 60 yetimimiz, aileleri ve vakıf 
gönüllülerinden oluşan 110 
katılımcıyla birlikte 400 fidan 
dikerek Yetim Hatıra Ormanı 
oluşturulması

 § 65 çocuğumuz ile hayvanat bah-
çesi ve müze ziyaretleri

 § 65 çocuğumuzla sportif faali-
yetler düzenlenmesi

 § 25 aileye ev ziyareti

 § 55 çocuğumuzla karne şöleni 
programı

 § 300 yetim ailesinin katılımıyla 
üç kere salon programı ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 150 çocuk, ai-
leleri ve 600 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 5 çocuk ile kurum ziyaretleri 
(darülaceze, yetim hane, sevgi 
evleri vb. )

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
150 çocuk, aileleri ve vakıf gö-
nüllülerimizle birlikte yemek 
organizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 55 çocuğa sağlık taraması

SPONSORLUK

 § 102 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki 55 okul 100 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 30 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

İZMİR
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 50 aileye yakacak desteği

 § 1.200 çocuğa kışlık kıyafet des-
teği

 § 350 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 350 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 1.000 mülteci yetim çocuğa kı-
yafet hediye edilmesi

 § 150 aileye kurban eti dağıtımı

 § 2.000aileye adak/akika dağıtımı

 § 600 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 §  600 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 500 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 100 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 3 yetim gencimize çeyiz paketi 
dağıtımı

 § 60 aileye nakdi yardım desteği

 § 50 aileye ihtiyaçları doğrultu-
sunda ev eşyası desteği

 § 1 yetim ailesinin evlerinin tadila-
tının yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 150 çocuğumuza okul çantası 
ve kırtasiye desteği

 § 3 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması

 § 140 çocuğa Nar Yayınları’nın ve 
Diyanet Yayınları’nın hediye et-
tiği kitapların dağıtımı

 § 200 çocuğun katılımı ile yaz 
kursları düzenlenmesi

 § 10 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § 30 çocuğumuza takviye ders 
desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 150 çocuk, aileleri ve 100 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
piknik organizasyonu

 § 200 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 200 çocuk, aileleri ve vakıf 
gönüllülerinden oluşan 350 
katılımcıyla birlikte 300 fidan 
dikerek Yetim Hatıra Ormanı 
oluşturulması

 § 60 çocuğumuz ile hayvanat 
bahçesi ve müze ziyaretleri

 § 100 çocuğumuzla sportif faali-
yetler düzenlenmesi

 § 100 aileye ev ziyareti

 § 300 çocuğun katılımı ile karne 
şöleni programı

 § 500 çocuk ve 100 annenin katı-
lımıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 700 çocuk, ai-
leleri ve 300 vakıf gönüllüsünün 

bir araya geldiği iftar programı 

 § 100 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
1.200 çocuk, aileleri ve vakıf 
gönüllülerinin bir araya geldiği 
organizasyonu

 § 80 yetim ailesine ev ziyareti 
yapılacak birlikte iftar edilmesi 

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 1 çocuk ve 1 anneye psikolojik 
destek hizmeti 

 § 15 çocuğa sağlık malzemesi 
temini 

 SPONSORLUK

 § 223 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 35 okul 80 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 30 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

KAHRAMANMARAŞ
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 70 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 52 aileye kurban eti dağıtımı

 § 185 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 200 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 250 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 65 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 45 aileye nakdi yardım desteği

 § 15 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 10 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye yardımı desteği

 § 25 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması 

 § 10 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 71 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

 § 2 çocuğa takviye ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 60 çocuk, aileleri ve 25 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
piknik organizasyonu

 § 50 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerimizin olduğu 30 katılımcıy-
la birlikte 80 fidan dikerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 19 çocuğumuz ile hayvanat bah-
çesi ve müze ziyaretleri

 § 35 çocuğumuzla sportif faaliyetler 

 § 55 aileye ev ziyaretleri

 § 112 çocuk ve 65 annenin katılı-

mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 112 çocuk, an-
neleri ve vakıf gönüllülerinin bir 
araya geldiği iftar programı

 SPONSORLUK

 § 92 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § 2016 yılı içerisinde 78 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

KARAMAN

SOSYAL YARDIMLAR

 § 15 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 114 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 125 aileye kurban eti dağıtımı

 § 5 aileye adak/akika dağıtımı 

 § 15 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 250 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 250 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 3 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 5 aileye nakdi yardım desteği

 § 2 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 65 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 20 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması 

 § 52 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı 

 § 20 çocuğa takviye ders desteği 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 25 aileye ev ziyaretleri

 § 80 çocuk ve 50 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

KARS
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 3 aileye yakacak yardımı

 § 3 aileye elektrikli ısıtıcı hediye 
edilmesi

 § 150 aileye kurban eti dağıtımı

 § 75 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı 

 § 75 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 50 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 20 aileye nakdi yardım desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 50 çocuğumuza okul çantası ve 
kırtasiye desteği

 § 5 çocuğa okul forması yardımı

 § 15 çocuğumuzun katılımı ile de-
ğerler eğitimi çalışması 

 § 20 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 20 yetim ailesi ve vakıf gönül-
lülerinin bir araya geldiği piknik 
programı 

 § 10 çocuğumuza oyuncak ve he-
diye dağıtımı

 § 20 çocuğumuz ile hayvanat 
bahçesi ve müze ziyareti

 § 15 aileye ev ziyaretleri

 § 20 çocuk ve 20 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 20 çocuk, an-
neleri ve vakıf gönüllülerini bir 
araya geldiği iftar programı 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 30 
çocuğumuz, anneleri ve vakıf gö-
nüllüleri ile yemek organizasyonu

 SPONSORLUK

 § 134 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § 2016 yılı içerisinde 21 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

KASTAMONU

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 110 çocuk, an-
neleri ve 20 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 15 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 5 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
110 çocuk, aileleri ve vakıf gö-
nüllülerimizin bir araya geldiği 
yemek organizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 2 çocuğa sağlık malzemesi 
temini 

 § 5 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

 SPONSORLUK

 § 95 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § 2016 yılı içerisinde 23 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 147 aileye yakacak desteği

 § 9 aileye soba yardımı 

 § 500 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 500 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 600 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 650 mülteci yetim çocuğa kıya-
fet hediye edilmesi

 § 300 aileye kurban eti dağıtımı

 § 80 aileye adak/akika dağıtımı

 § 600 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 750 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 220 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 3 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 250 aileye nakdi yardım desteği

 § 50 aileye ihtiyaçları doğrultu-
sunda ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 403 çocuğa kırtasiye desteği

 § 30 çocuğumuzla değerler eği-
timi çalışması 

 § 10 çocuğa Nar Yayınları’nın ve 
80 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 28 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 9 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § Eğitimine devam eden 1 yetim 
annemize takviye ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 300 yetim ailesi ve 100 vakıf 
gönüllüsünün katılımı ile piknik 
organizasyonu

 § 30 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi 

 § 20 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 250 çocuk, aileleri ve vakıf 
gönüllülerimizin olduğu 350 
katılımcıyla birlikte 600 fidan 
dikerek Yetim Hatıra Ormanı 
oluşturulması

 § 30 çocuğumuz ile hayvanat 
bahçesi ve müze ziyaretleri

 § 100 aileye ev ziyaretleri

 § 600 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 300 çocuk ve 150 annenin katı-
lımıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 500 çocuk, ai-
leleri ve 50 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 100 yetim ailesi ile bayramlaş-
ma programı

 § 15 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
larak birlikte iftar edilmesi 

 § 40 çocuğun katılımı ile huzurevi 
ziyareti

SPONSORLUK

 § 309 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 250 okul 403 yetim 
kardeş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 120 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

KAYSERİ
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 40 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 15 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 7 aileye kurban eti dağıtımı 

 § 30 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 120 yetim ailesi ve 20 vakıf gönül-
lüsünün katılımı ile eğlence prog-
ramı ve yemek organizasyonu

 § 30 aileye ev ziyaretleri

 § 30 yetim ailesine ev ziyareti 
yapılacak birlikte iftar edil-
mesi

SPONSORLUK

 § 86 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi 

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 8 okul 8 yetim kardeş 
edindi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 6 aileye yakacak desteği

 § 80 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 45 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 130 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

 § 17 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 43 aileye kurban eti dağıtımı

 § 90 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 50 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 100 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 73 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 4 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 45 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 2 çocuğun okul servis ücretlerinin 
karşılanması

 § 58 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması 

 § 15 çocuğa Nar Yayınları’nın ve 58 
çocuğa Diyanet Yayınları’nın he-
diye ettiği kitapların dağıtımı

 § 45 çocuğun katılımı ile yaz kursları 
düzenlenmesi

 § 35 çocuğumuza yönelik eğitim 

seminerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 157 yetim ailesi ve 243 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
piknik organizasyonu

 § 58 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

KIRŞEHİR

KOCAELİ
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 § 68 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 60 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerimizin olduğu 250 katılım-
cıyla birlikte 250 fidan dikerek 
Yetim Hatıra Ormanı oluşturul-
ması

 § 50 aileye ev ziyaretleri

 § 45 Çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 132 çocuk ve 45 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 185 çocuk, ai-
leleri ve 215 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 25 yetim ailesine ev ziyareti ya-
pılacak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
185 çocuk, aileleri ve vakıf gö-
nüllülerimizle birlikte yemek 
organizasyonu

SPONSORLUK

 § 97 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 

kampanyası çerçevesinde il için-
deki 110 okul 242 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 35 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 5 aileye yakacak desteği

 § 2 aileye soba ve elektrikli ısıtıcı 
hediye edilmesi

 § 20 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 20 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 581 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 50 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 77 aileye kurban eti dağıtımı

 § 71 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 125 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 184 çocuğa Ramazan Çocuk 
paketi dağıtımı.

 § 100 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 2 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 1 aileye nakdi yardım desteği

 § 15 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 168 çocuğa okul çantası ve kır-
tasiye desteği

 § 3 çocuğumuza okul forması he-
diye edilmesi

KONYA
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 § 10 çocuğa Nar Yayınları’nın hedi-
ye ettiği ve 150 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

 § 42 çocuğun katılımı ile değerler 
eğitimi çalışması 

 § 47 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 3 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 5 çocuğa takviye ders desteği

 § 13 yetim annesine mesleki be-
ceri kazandırma kursları

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 15 yetim ailesi ve 70 vakıf gönül-
lüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu

 § 25 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 24 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 80 çocuk, aileleri ve vakıf gö-

nüllülerimizin olduğu 400 ka-
tılımcıyla birlikte 2.000 fidan 
dikerek Yetim Hatıra Ormanı 
oluşturulması

 § 35 çocuğumuz ile hayvanat bah-
çesi ve müze ziyaretleri 

 § 10 çocuğumuzla sportif faali-
yetler düzenlenmesi

 § 60 aileye ev ziyaretleri

 § 28 çocuğumuzla izcilik ve kamp 
etkinliği

 § 100 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 450 çocuk ve 120 annenin katı-
lımıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 150 çocuk, ai-
leleri ve 1.100 vakıf gönüllüsünün 
katılımı ile iftar programı 

 § 55 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 15 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
2.750 çocuğumuz, anneleri ve 
vakıf gönüllülerimizin bir araya 
geldiği yemek organizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 3 çocuk ve 5 anneye psikolojik 
destek hizmeti

SPONSORLUK

 § 386 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 397 okul 802 yetim 
kardeş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 491 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 6 aileye yakacak desteği

 § 80 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 45 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 130 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 17 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 43 aileye kurban eti dağıtımı

 § 90 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 50 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 100 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 73 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 4 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği 

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 45 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 2 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması 

 § 58 çocuğumuzla değerler eğiti-
mi çalışması 

 § 20 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 45 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 35 çocuğumuza eğitim semi-
nerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 157 yetim ailesi ve 243 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
piknik organizasyonu

 § 58 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 68 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 60 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerimizin olduğu 250 katılımcıy-
la birlikte 250 fidan dikerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 50 aileye ev ziyaretleri

 § 45 Çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

KÜTAHYA



77

 § 132 çocuk ve 45 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 185 çocuk, ai-
leleri ve 215 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 25 yetim ailesine ev ziyareti ya-
pılacak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
185 yetim ailesi ve vakıf gönüllü-
lerimizin bir araya geldiği yemek 
organizasyonu

SPONSORLUK

 § 66 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki 110 okul 242 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 35 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 261 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 345 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 175 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 §  85 aileye kurban eti dağıtımı

 § 25 adet adak/akikanın yetim ai-
lelerine dağıtımı

 § 130 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 300 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı 

 § 7 aileye fitre/zekât dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 52 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 5 çocuğa okul forması hediye 
edilmesi

 § 5 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 15 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 85 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 131 yetim ailesi ve 50 vakıf gönül-
lüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu

MALATYA
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KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 §“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” 
projesi kapsamında Manisa ili 
genelinde satranç turnuvası 
düzenlenmesi

 §“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” 
projesi kapsamında Manisa Bi-
siklet ve Spor Kulübü Derneği 
üyeleriyle birlikte Manisa – Sa-
ruhanlı arasında Bisiklet turu 
düzenlenmesi

 §“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” 
projesi kapsamında 5 okulda 
kermes düzenlenmesi

 §“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” 

projesi kapsamında “Resim Ser-
gisi” açılması 

SPONSORLUK

 § 18 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 35 okul 69 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 40 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 120 aileye yakacak desteği

 § 100 Yetim aileye soba yardımı

 § 10 aileye elektrikli ısıtıcı yardımı

 § 70 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 1.200 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 1.200 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 115 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 750 aileye kurban eti dağıtımı

 § 120 aileye adak/akika dağıtımı

 § 650 aileye aylık gıda paketi 
dağıtımı

 § 650 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 1.200 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

MANİSA

MARDİN

 § 260 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 60 çocuk, aileleri ve gönüllüle-
rimizin olduğu 180 katılımcıyla 
birlikte 100 fidan dikerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 48 aileye ev ziyaretleri

 § 130 çocuk ve 130 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 250 çocuk, ai-
leleri ve 30 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 20 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 8 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
150 yetim ailesi ve vakıf gönül-

lülerimizle birlikte yemek orga-
nizasyonu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 14 çocuğumuza sünnet orga-
nizasyonu

SPONSORLUK

 § 221 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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 § 150 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 8 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 33 aileye nakdi yardım desteği

 § 35 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 57 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 80 çocuğumuzla değerler eği-
timi çalışması 

 § 35 çocuğa Nar Yayınları’nın ve 
214 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 85 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 55 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § Üniversiteye hazırlanan 300 
yetim gencimizin halk eğitim 
kurslarına yönlendirilmesi

 § 35 çocuğa takviye ders desteği

 § Eğitimine devam eden 50 yetim 
annemize takviye ders desteği

 § 22 çocuğumuza eğitim semi-
nerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 25 yetim ailesi ve 10 vakıf gönül-
lüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu 

 § 40 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 177 Çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 50 çocuğumuz ile hayvanat 
bahçesi ve müze ziyaretleri 

 § 60 çocuğumuzla sportif faali-
yetla

 § 250 aileye ev ziyaretleri

 § 22 Çocuğumuzla izcilik ve kamp 
organizasyonu

 § 180 çocuk ve 90 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 180 çocuk, ai-
leleri ve 25 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 50 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 50 yetim ailesine ev ziyareti 
yapılacak birlikte iftar edilmesi 

 § 44 çocuğun katılımı ile kurum 
ziyaretleri

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
8 yetim ailesi ve vakıf gönüllü-
lerimizle birlikte yemek organi-
zasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 22 çocuk ve 52 anneye psikolojik 
destek hizmeti

 § 15 çocuğa sağlık malzemesi 
temini

 § 377 çocuğa sağlık taraması

 § 5 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 1.110 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki okullar 102 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 270 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 270 aileye yakacak desteği

 § 25 aileye soba yardımı 

 § 50 aileye elektrikli ısıtıcı hediye 

edilmesi

 § 350 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 377 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 350 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 407 mülteci yetim çocuğa kıya-
fet hediye edilmesi 

 § 174 aileye kurban eti dağıtımı

 § 16 adet adak/akikanın yetim ai-
lelere dağıtımı

 § 150 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 670 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 300 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

MERSİN



80

 § 350 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 5 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 350 aileye nakdi yardım desteği

 § 399 aileye ihtiyaçları doğrultu-
sunda ev eşyası desteği

 § 3 yetim ailesinin evlerinin tadi-
latının yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 200 çocuğa okul çantası ve kır-
tasiye desteği

 § 38 çocuğun okul servis ücretle-
rinin karşılanması 

 § 70 çocuğumuzla değerler eğiti-
mi çalışması 

 § 15 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 90 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

 § 70 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 18 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § Üniversiteye hazırlanan 40 ye-
tim gencimizin halk eğitim kurs-
larına yönlendirilmesi

 § 25 çocuğa takviye ders desteği

 § Eğitimine devam eden 40 yetim 
annemize takviye ders desteği

 § 70 yetim annemize mesleki 
beceri kazandırma kursları dü-
zenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 250 yetim ailesi ve 70 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
piknik organizasyonu

 § 10 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 250 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 200 yetimimiz, aileleri ve gönül-
lülerimizin olduğu 60 katılımcıy-
la birlikte 100 fidan dikerek Ye-
tim Hatıra Ormanı oluşturulması 

 § 150 çocuğumuzla sportif faa-
liyetler

 § 50 aileye ev ziyaretleri

 § 100 çocuğumuzla izcilik ve 
kamp organizasyonları

 § 150 Çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni yapıldı.

 § 60 çocuk ve 40 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 250 yetim ai-
lesi ile 50 vakıf gönüllüsünün bir 
araya geldiği iftar programı 

 § 150 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 5 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
50 çocuk, aileleri ve vakıf gö-
nüllülerimizle birlikte yemek 
organizasyonu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 15 çocuk ve 30 anneye psikolojik 
destek hizmeti

 § 5 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 236 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki 75 okul 128 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 40 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi
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SOSYAL YARDIMLAR 

 § 1 aileye yakacak desteği

 § 1 Yetim aileye soba yardımı

 § 60 çocuğa kışlık kıyafet desteği 

 § 100 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 30 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 10 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi 

 § 180 aileye kurban eti dağıtımı

 § 30 adet adak/akikanın yetim 
ailelerine dağıtımı

 § 30 Yetim aileye aylık gıda paketi 
dağıtımı

 § 350 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı.

 § 250 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 20 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 1 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 10 aileye nakdi yardım desteği

 § 5 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

 § 2 yetim ailesinin evlerinin tadi-
latının yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 5 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 1 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması

 § 15 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 72 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

 § 5 çocuğumuzla değerler eğitimi 
çalışması 

 § 5 çocuğun katılımı ile yaz kursları 
düzenlenmesi 

 § 7 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 30 çocuğumuza eğitim semi-
nerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 100 yetim ailesi ve 60 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
piknik organizasyonu 

 § 80 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 200 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 20 çocuğumuzla sportif faali-
yetler

 § 100 aileye ev ziyaretleri

 § 120 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 400 çocuk ve 150 yetim annesi-
nin katılımıyla salon programları 
ve iftar organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 400 çocuk, an-
neleri ve 50 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 20 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 5 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
100 yetim ailesi ve gönüllüle-
rimizle birlikte yemek organi-
zasyonu  

SPONSORLUK

 § 106 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 6 okul 12 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 20 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

MUŞ
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 10 aileye yakacak desteği

 § 10 aileye soba yardımı

 § 50 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 75 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 250 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 50 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 100 aileye kurban eti dağıtımı

 § 10 adet adak/akikanın yetim ai-
lelerine dağıtımı

 § 250 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 150 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 100 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 20 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 2 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 150 aileye ihtiyaçları doğrultu-
sunda ev eşyası desteği

 § 4 yetim ailesinin evlerinin tadi-
latının yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 15 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 30 yetim çocuğumuza okul for-
ması hediye edilmesi

 § 50 çocuğumuzla Değerler Eği-
timi çalışması

 §  10 Çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 25 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 50 yetim ailesi ve 30 vakıf gönül-
lüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu

 § 100 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 200 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 50 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerimizin olduğu 150 katılımcıy-
la birlikte 500 fidan dikerek Ye-
tim Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 50 çocuğumuz ile hayvanat 
bahçesi ve müze ziyaretleri

 § 45 çocuğumuzla sportif faaliyetler

 § 100 aileye ev ziyaretleri

 § 75 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 500 çocuk ve 200 annenizin 
katılımıyla salon programları ve 
iftar organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 300 çocuk, ai-
leleri ve 50 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 20 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 5 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
150 yetim ailesi ve vakıf gönül-
lülerimizle birlikte yemek orga-
nizasyonu

 SAĞLIK YARDIMLARI

 § 3 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 98 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 24 okul 75 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 15 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

NEVŞEHİR
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SOSYAL YARDIMLAR 

 § 2 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 2 çocuğa ayakkabı hediye edil-
mesi

 § 56 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 12 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 10 aileye kurban eti dağıtımı

 § 6 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 100 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 20 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 4 aileye nakdi yardım desteği

 § 1 aileye ihtiyaçları doğrultusunda 
ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 26 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 2 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 15 aileye ev ziyaretleri

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü vesilesi ile 40 çocuk, aile-
leri ve 150 vakıf gönüllüsünün bir 
araya geldiği iftar programı 

 § 5 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi

 SAĞLIK YARDIMLARI

 § 1 çocuğumuza sünnet organi-
zasyonu 

 § 1 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 84 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR 

 § 156 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 212 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 50 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 50 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 120 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 1 aileye perde hediye edilmesi 

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 15 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 20 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 152 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 50 yetim ailesi, vakıf gönüllüleri 
ve Osmaniye Milletvekili Müca-
hit Durmuşoğlu ile Suat Önal’ın 
katılımıyla fidan dikme etkinliği

 § 120 çocuk ve ailelerinin katılımı 
ile iftar programı

 § 200 çocuğun ve ailelerinin ka-
tıldığı halk iftarı 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
92 çocuk ile Konya-Bursa ve 
Çanakkale şehir gezisi düzen-
lenmesi

SPONSORLUK

 § 267 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR 

 § 3 aileye yakacak desteği

 § 27 aileye gıda paketi dağıtımı

 § 60 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 28 çocuğa bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 § 23 aileye Ramazan alışveriş kartı 
hediye edilmesi

 § 8 aileye kurban eti dağıtımı

 § 11 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 43 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 5 aileye Ramazan süresince her 

bir aileye 3’er adet olmak üzere 
ekmek yardımı

 § 10 aileye kıyafet yardımı 

 § 6 aileye nakdi yardım desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 26 yetim ailesi ve 38 vakıf gönül-
lüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu 

ORDU

OSMANİYE

RİZE
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 § 14 aileye ev ziyaretleri

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 5 yetim ailesi ve 
15 vakıf gönüllüsünün bir araya 
geldiği iftar programı

SPONSORLUK

 § 56 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki okullar 13 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 8 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 50 aileye yakacak desteği

 § 2 aileye soba ve elektrikli ısıtıcı 
hediye edilmesi

 § 80 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 65 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 509 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § Kardeş il Şırnak’ta 100 yetim 
çocuğa kıyafet hediye edilmesi

 § 70 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 100 aileye kurban eti dağıtımı

 § 30 adet adak/akikanın yetim 
ailelere dağıtımı

 § 10 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 200 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 500 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 50 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 3 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 40 aileye nakdi yardım desteği

 § 10 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 5 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 3 yetim çocuğumuza okul for-
ması yardımı

 § 3 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması 

 § 25 çocuğumuzla değerler eğiti-
mi çalışması 

 § 15 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 59 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

 §  2 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § Üniversiteye hazırlanan 5 yetim 
gencimizin dershanelere yön-
lendirilmesi

 § 10 çocuğa takviye ders desteği

 § 15 çocuğumuza eğitim seminer-
leri verilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 15 yetim ailesi ve 10 vakıf gönül-
lüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu 

 § 50 çocuğumuz ve Milli Motosik-
letçi Kenan Sofuoğlu ile kahvaltı 
programı

 § 150 çocuğumuza Kenan Sofu-
oğlu sponsorluğunda bisiklet 
dağıtımı

 § 50 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi 

 § 10 çocuğumuza oyuncak ve he-
diye dağıtımı

 § 50 çocuk, aileleri ve gönüllüle-
rimizin olduğu 75 katılımcıyla 
birlikte 200 fidan dikerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 40 çocuğumuz ile hayvanat 
bahçesi ve müze ziyaretleri

SAKARYA
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SOSYAL YARDIMLAR 

 § 390 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 390 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 121 mülteci yetim çocuğa kıya-
fet hediye edilmesi 

 § 200 aileye adak/akika dağıtımı

 § 10 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 450 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 200 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 100 aileye fitre/zekât dağıtımı 

 § 50 aileye nakdi yardım desteği

 § 1 yetim ailesinin evlerinin tadi-
latının yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 35 çocuğumuzla değerler eği-
timi çalışması

 § 20 çocuğa Nar Yayınları’nın 
ve 132 çocuğa Diyanet Yayın-

ları’nın hediye ettiği kitapların 
dağıtımı

 § 4 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § 4 çocuğa takviye ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § Yıl içerisinde 150 Yetim aileleri ve 

30 vakıf gönüllüsünün bir araya 
geldiği piknik organizasyonu 

 § 50 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 50 aileye ev ziyaretleri

 § 100 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 70 çocuğumuzla sportif faa-
liyetler

 § 15 aileye ev ziyaretleri

 § 25 çocuğumuzla doğa yürüyüşü 
düzenlenmesi

 § 100 çocuk ve annelerinin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 750 çocuk, ai-
leleri ve 250 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 8 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
lacak birlikte iftar edilmesi 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
50 yetim ailesi ve gönüllüleri-
mizle birlikte yemek organizas-
yonu

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
40 çocuğumuz ile buz pateni 
organizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 20 çocuk ve 2 yetim annesine 
psikolojik destek 

 § 5 çocuğa sağlık malzemesi 
temini

 § 50 çocuğumuza sünnet orga-
nizasyonu 

 § 4 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 111 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 315 okul 1234 yetim 
kardeş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 150 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

SAMSUN
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SOSYAL YARDIMLAR 

 § 120 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 50 aileye kurban eti dağıtımı

 § 8 adet küçükbaş adak/akikanın 
yetim ailelerine dağıtımı

 § 50 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 300 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 300 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 50 aileye fitre/zekât dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 60 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 30 çocuğumuzla değerler eğiti-
mi çalışması 

 § 10 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 94 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

 §  150 çocuğumuza eğitim semi-
nerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 50 yetim ailesi ve 100 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
piknik organizasyonu 

 § 100 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 40 çocuğumuz ile İstanbul şehir 
gezisi

 § 40 çocuğumuzla sportif faali-
yetler

 § 50 aileye ev ziyaretleri

 § 400 çocuk ve 100 annenin katı-
lımıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 400 yetim ai-
lesi ve 100 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 50 yetim ailesine ev ziyareti 
yapılacak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
400 yetim ailesi ve vakıf gönül-
lülerimizle birlikte yemek orga-
nizasyonu

SPONSORLUK

 § 124 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 

Var kampanyası çerçevesinde 

il içindeki 30 okul 40 yetim kar-

deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 7 okula yetim 

konulu sunum gerçekleştirildi

SİİRT

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 150 yetim ai-
lesi ve 1.000 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 30 yetim ailesine ev ziyareti 
yapılacak birlikte iftar edilmesi 

 § Yetim Dayanışma Günlerinde 
150 çocuk, anneleri ve 500 kişi-
nin katılımıyla Grup Yürüyüş’ün 
konser verdiği Yetim Dayanış-
ma Gecesi düzenlenmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
30 çocuk, 30 anne ve 100 vakıf 

gönüllüsünün katılımıyla Hayal-
lerimi Boyuyorum etkinliği

 § Yetim Dayanılma Günleri’nde 
50 çocuk ve annelerinin katılımı 
ile sinema etkinliği ve yemek 
programı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
250 çocuk, anneleri ve 75 vakıf 
gönüllüsünün katılımıyla Kızılır-
mak Delta Gezisi

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 25 çocuk ve 20 yetim annesine 
psikolojik destek 

SPONSORLUK

 § 289 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 143 okul 304 yetim 
kardeş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 75 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 20 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 100 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 200 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 100 mülteci yetim çocuğa kıya-
fet hediye edilmesi

 § 100 aileye kurban eti dağıtımı

 § 200 aileye adak/akika dağıtımı

 § 150 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 225 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 75 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 100 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 50 aileye nakdi yardım desteği

 § 55 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 50 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 10 yetim çocuğumuza okul for-
ması yardımı

 § 10 çocuğun okul servis ücretle-
rinin karşılanması

 § 50 çocuğumuzla değerler eği-
timi çalışması 

 § 10 çocuğa Nar Yayınları’nın ve 
104 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 50 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § Üniversiteye hazırlanan 20 ye-
tim gencimizin halk eğitim kurs-
larına yönlendirilmesi

 § 50 çocuğa takviye ders desteği

 § 30 çocuğumuza eğitim semi-
nerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 150 yetim ailesi ve 50 vakıf gö-
nüllüsünün bir araya geldiği pik-
nik organizasyonu 

 § 20 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 150 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 150 çocuk, aileleri ve gönüllüle-
rimizin olduğu 250 katılımcıyla 
birlikte fidan dikme etkinliği

 § 50 çocuğumuzla sportif faali-
yetler

 § 120 aileye ev ziyaretleri

 § 20 çocuğumuzla izcilik ve kamp 
etkinliği

 § 100 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 150 çocuk ve 150 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 160 yetim ai-
lesi ve 250 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 100 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 10 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
larak birlikte iftar edilmesi

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
50 yetim ailesi ve vakıf gönül-
lülerimizle birlikte yemek orga-
nizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 20 çocuk ve 30 yetim annesine 
psikolojik destek 

 § 1 çocuğa sağlık malzemesi te-
mini

 § 2 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 178 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 100 okul 300 yetim 
kardeş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 50 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

SİVAS
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SOSYAL YARDIMLAR 

 § 20 aileye yakacak desteği

 § 100 aileye soba ve elektrikli ısıtıcı 
hediye edilmesi

 § 2.000 çocuğa kışlık kıyafet 
desteği

 § 2.000 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 1.200 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 3.500 mülteci yetim çocuğa 
kıyafet hediye edilmesi

 § 2.000 aileye kurban eti dağıtımı

 § 4.000 aileye adak/akika dağıtımı

 § 2.500 aileye aylık gıda paketi 
dağıtımı

 § 1.500 aileye Ramazan gıda pa-
keti dağıtımı

 § 2.000 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 2.500 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 150 yetim gencimize çeyiz pa-
keti hediye edilmesi

 § 1.200 aileye nakdi yardım 
desteği

 § 500 aileye ihtiyaçları doğrultu-
sunda ev eşyası desteği

 § 15 yetim ailesinin evlerinin tadi-
latlarının yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 1.100 çocuğa okul çantası ve 
kırtasiye desteği

 § 50 yetim çocuğumuza okul for-
ması yardımı

 § 60 çocuğun okul servis ücretle-
rinin karşılanması 

 § 60 çocuğumuzla değerler eği-
timi çalışması

 § 10 çocuğa Nar Yayınları’nın hedi-
ye ettiği ve 432 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

 § 60 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 12 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § Üniversiteye hazırlanan 10 yetim 
gencimizin halk eğitim kurslarına 
yönlendirilmesi

 § 5 çocuğa takviye ders desteği

 § Eğitimine devam eden 120 
yetim annemize takviye ders 
desteği

 § 120 çocuğumuza eğitim semi-
nerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 200 yetim ailesi ve 30 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
piknik organizasyonu 

 § 25 çocuğumuzla film/tiyatro 
gösterimine gidilmesi

 § 1.200 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 100 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerinden oluşan 200 katılımcıy-
la birlikte 300 fidan dikerek Ye-
tim Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 25 çocuğumuz ile hayvanat bah-
çesi ve müze ziyaretleri

 § 30 çocuğumuzla sportif faali-
yetler

 § 1.500 aileye ev ziyaretleri

 § 10 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 3.000 çocuk ve 1.000 annenin 
katılımıyla salon programları ve 
iftar organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 1.600 çocuk, an-
neleri ve 60 vakıf gönüllüsünün 
bir araya geldiği iftar programı 

 § 24 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 40 yetim ailesine ev ziyareti 
yapılarak birlikte iftar edilmesi 

 § 20 çocuğun katılımı ile kurum 
ziyaretleri

 § 1.500 çocuk, anneleri ve vakıf 
gönüllülerimizle birlikte yemek 
organizasyonu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 60 çocuk ve 20 anneye psiko-
lojik destek 

 § 200 çocuğa sağlık malzemesi 
temini

 § 150 çocuğa sağlık taraması

 § 20 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 606 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 45 okul 67 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 82 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

ŞANLIURFA
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 5 aileye yakacak desteği

 § 6 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 10 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 5 aileye kurban eti dağıtımı

 § 5 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 15 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 15 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 10 aileye nakdi yardım desteği

 § 5 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 30 çocuğa Diyanet Yayınla-
rı’nın hediye ettiği kitapların 
dağıtımı

 § 5 çocuğa takviye ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 15 aileye ev ziyaretleri

 § 15 çocuk ve 15 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 2 çocuğa sünnet organizas-
yonu 

SPONSORLUK

 § 20 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 § 50 aileye yakacak desteği

 § 130 aileye elektrikli ısıtıcı hediye 
edilmesi

 § 50 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 175 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 700 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 70 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 30 aileye kurban eti dağıtımı

 § 180 aileye adak/akika dağıtımı

 § 200 aileye aylık gıda paketi da-
ğıtımı

 § 700 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 250 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 13 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 1 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 40 aileye nakdi yardım desteği

 § 100 aileye ihtiyaçları doğrultu-
sunda ev eşyası desteği

 § 1 yetim ailesinin evlerinin tadila-
tının yaptırılması  

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 40 çocuğumuzla değerler eği-
timi çalışması

 § 50 çocuğa Nar Yayınları’nın 
hediye ettiği ve 343 çocuğa 
Diyanet Yayınları’nın hediye 
ettiği kitapların dağıtımı

 § 15 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § 40 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § 10 çocuğa takviye ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 396 yetim ailesi ve 110 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
piknik organizasyonu

 §  350 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 100 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerinin olduğu 141 katılımcıyla 
birlikte 500 fidan dikerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 35 çocuğumuzla sportif faali-
yetler

 § 30 aileye ev ziyaretleri 

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 144 çocuk, anne-
leri ve vakıf gönüllülerinden olu-
şan 2.500 kişi ile iftar programı

 § 10 aileye ev ziyareti yapılarak 
birlikte iftar edilmesi 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
170 çocuk, aileleri ve vakıf gö-
nüllülerimizle birlikte yemek 
organizasyonu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 50 çocuğa sağlık malzemesi 
temini

 § 22 çocuğa sağlık taraması 

SPONSORLUK

 § 539 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki 116 okul 286 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 80 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

TEKİRDAĞ

TRABZON
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 10 aileye yakacak desteği

 § 7 aileye soba yardımı

 § 150 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 150 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 100 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 40 mülteci yetim çocuğa bay-
ramlık kıyafet hediye edilmesi

 § 100 aileye kurban eti dağıtımı

 § 5 aileye adak/akika dağıtımı

 § 7 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 100 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 100 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı 

 § 80 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 200 aileye ihtiyaçları doğrultu-
sunda ev eşyası desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 25 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 50 yetim çocuğumuza okul for-
ması yardımı

 § 3 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması

 § 15 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 30 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

 § 20 çocuğumuzla değerler eğiti-
mi çalışması

 § 30 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi 

 § 10 üniversite öğrencisi yetim 
gencimize burs desteği

 § 20 çocuğa takviye ders desteği 

 § Eğitimine devam eden 26 yetim 
annemize takviye ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 60 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 § 60 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerimizin olduğu 100 katılım-
cıyla birlikte fidan dikerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 45 çocuğumuz ile hayvanat bah-
çesi ve müze ziyaretleri

 § 20 çocuğumuzla sportif faali-
yetler

 § 80 aileye ev ziyaretleri

 § 30 çocuğumuzla birlikte karne 
şöleni programı

 § 40 çocuk ve annelerinin katılı-
mıyla salon programları

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 200 çocuk, an-
neleri ve 800 vakıf gönüllüsünün 
katılımıyla iftar programı

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
60 çocuk ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği piknik organi-
zasyonu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 10 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 35 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 45 okul 46 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 45 okula 
yetim konulu sunum gerçek-
leştirildi

UŞAK

SOSYAL YARDIMLAR 

 § 2 aileye yakacak desteği

 § 1 aileye soba yardımı

 § 60 çocuğa bayramlık kıyafet he-

diye edilmesi

 § 10 mülteci yetim çocuğa kıyafet 

hediye edilmesi 

 § 25 aileye kurban eti dağıtımı

 § 15 aileye adak/akika dağıtımı

 § 25 aileye aylık gıda paketi dağıtımı

 § 25 aileye Ramazan gıda paketi 

dağıtımı

 § 35 çocuğa Ramazan çocuk paketi 

dağıtımı

 § 25 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 4 aileye nakdi yardım desteği

 § 2 aileye ihtiyaçları doğrultusunda 
ev eşyası desteği

 § 1 yetim ailesinin evlerinin tadilatı-
nın yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 1 yetim çocuğumuza okul forması 
yardımı

 § 1 çocuğun okul servis ücretlerinin 
karşılanması 

YALOVA
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 10 çocuğa ayakkabı hediye edilmesi

 § 60 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 5 aileye kurban eti dağıtımı

 § 20 çocuğa Ramazan çocuk pa-
keti dağıtımı

 § 1 yetim gencimize çeyiz paketi 
hediye edilmesi

 § 5 aileye nakdi yardım desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 35 çocuğa kırtasiye yardımı

 § 1 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 35 çocuk, aileleri ve vakıf gönül-
lülerimizin olduğu 80 katılım-
cıyla birlikte fidan dikerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü 
vesilesi ile 25 yetim ailesi ve 80 

vakıf gönüllüsünün bir araya 
geldiği iftar programı

SPONSORLUK

 § 22 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il için-
deki 5 okul 5 yetim kardeş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 10 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi

YOZGAT 

 § 40 çocuğa Diyanet Yayınları’nın 
hediye ettiği kitapların dağıtımı

 § 2 çocuğumuza yaz etkinlikleri 
(Kuran-ı Kerim, ebru, satranç vb) 

 § 2 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 § 1 çocuğa takviye ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 21 yetim ailesi ve 50 vakıf gönül-
lüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu 

 § 20 çocuk, aileleri ve gönüllüle-
rimizden oluşan 50 katılımcıyla 
birlikte 100 fidan dikerek Yetim 

Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 2 çocuğumuzla sportif faaliyetler

 § 21 aileye ev ziyaretleri

 § 3 çocuğumuzla izcilik ve kamp 
etkinliği

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesi ile 30 yetim ailesi 
ve 300 vakıf gönüllüsünün bir 
araya geldiği iftar programı 

 § 1 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
larak birlikte iftar edilmesi 

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
100 çocuk, anneleri ve 19 vakıf 
gönüllüsünün bir araya geldiği 
yemek organizasyonu  

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 1 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 27 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var 
kampanyası çerçevesinde il 
içindeki okullar 30 yetim kardeş 
edindi

 § 2016 yılı içerisinde 15 okula yetim 
konulu sunum gerçekleştirildi
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SOSYAL YARDIMLAR

 § 50 aileye yakacak desteği

 § 2 aileye soba ve elektrikli ısıtıcı 
hediye edilmesi

 § 75 çocuğa kışlık kıyafet desteği

 § 250 çocuğa ayakkabı hediye 
edilmesi

 § 160 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 § 45 mülteci yetim çocuğa kıyafet 
hediye edilmesi

 § 250 aileye kurban eti dağıtımı

 § 60 aileye adak/akika dağıtımı

 § 15 aileye aylık gıda paketi dağı-
tımı

 § 300 aileye Ramazan gıda paketi 
dağıtımı

 § 100 çocuğa Ramazan çocuk 
paketi dağıtımı

 § 40 aileye fitre/zekât dağıtımı

 § 20 aileye nakdi yardım desteği

 § 10 aileye ihtiyaçları doğrultusun-
da ev eşyası desteği

 § 3 yetim ailesinin evlerinin tadi-
latının yaptırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 § 95 çocuğa okul çantası ve kırta-
siye desteği

 § 25 yetim çocuğumuza okul for-
ması yardımı

 § 1 çocuğun okul servis ücretleri-
nin karşılanması

 § 15 çocuğumuzla değerler eğitimi 
çalışması 

 § 15 çocuğa Nar Yayınları’nın he-
diye ettiği ve 10 çocuğa Diyanet 
Yayınları’nın hediye ettiği kitap-
ların dağıtımı

 § 30 çocuğun katılımı ile yaz kurs-
ları düzenlenmesi

 § Üniversiteye hazırlanan 1 yetim 
gencimizin halk eğitim kurslarına 
yönlendirilmesi

 § 15 çocuğa takviye ders desteği 

 § 25 çocuğumuza eğitim semi-
nerleri düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 § 75 yetim ailesi ve 30 vakıf gönül-
lüsünün bir araya geldiği piknik 
organizasyonu 

 § 15 çocuğumuzla film/tiyatro gös-
terimine gidilmesi

 § 20 çocuğumuza oyuncak ve he-
diye dağıtımı

 § 25 çocuk, aileleri ve gönüllüle-
rimizin olduğu 70 katılımcıyla 
birlikte 30 fidan dikerek Yetim 
Hatıra Ormanı oluşturulması

 § 75 çocuğumuz ile hayvanat bah-
çesi ve müze ziyaretleri 

 § 15 çocuğumuzla sportif faali-
yetler

 § 45 aileye ev ziyaretleri

 § 80 çocuğumuzla izcilik ve kamp 
etkinlikleri

 § 150 çocuk ve 60 annenin katılı-
mıyla salon programları ve iftar 
organizasyonu

 § 15 Ramazan Dünya Yetimler günü 
vesilesi ile 130 çocuk, anneleri ve 
350 vakıf gönüllüsünün bir araya 
geldiği iftar programı 

 § 5 yetim ailesi ile bayramlaşma 
programı

 § 8 yetim ailesine ev ziyareti yapı-
larak birlikte iftar edilmesi 

 § 4 çocuğun katılımı ile kurum zi-
yaretleri

 § Yetim Dayanışma Günleri’nde 
150 çocuk, anneleri ve vakıf gö-
nüllülerimizle birlikte yemek or-
ganizasyonu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 § 1 çocuğa sağlık malzemesi temini 

 § 2 çocuğun tedavi masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 § 125 yetimin 2016 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Sistemi kap-
samında desteklenmesi

BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

 § Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 
Var kampanyası çerçevesinde 
il içindeki 86 okul 147 yetim kar-
deş edindi

 § 2016 yılı içerisinde 60 okula ye-
tim konulu sunum gerçekleştirildi

ZONGULDAK
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YETİM KONULU
ORGANİZASYONLAR

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yetim 
çalışmalarını kamuoyuna duyur-
mak, yetim ve savunmasız ço-
cuklara karşı toplumda duyarlılık 
oluşturmak ve yetimler için kalıcı 
projeler üretmek amacıyla artık 
gelenekselleşen Yetim Daya-
nışma Günleri’nin 2016 yılında 
altıncısı gerçekleştirmiştir. Her yıl 
Şubat-Mart-Nisan tarihleri ara-
sında yapılan Yetim Dayanışma 
Günleri’nde yetimlerin hayatla-

rına dokunacak, eğitim, sağlık, 
sosyal ve kültürel alanlardaki 
onlarca farklı proje Türkiye’den 
giden ekiplerin ziyaretleri eşliğin-
de gerçekleştiriliyor. İHH olarak 
yetim çalışmalarını yerinde de-
netlemek, yetimlerle tanışmak, 
kaynaşmak ve moral desteği sağ-
lamak amacıyla Şubat-Mart-Ni-
san tarihleri arasındaki günleri 

“Yetim Dayanışma Günleri” olarak 
değerlendiriyoruz.

 § 45 ülkede etkinlik ve projeler 
hayata geçirilmiştir.

 § Yetim çalışmaları yapılan 55 
ülkeden 33’ünde Türkiye’den 
ekipler görev alırken, diğer 12 
ülke ve bölgede ise çalışma-
lar partner kurumlar aracılı-
ğıyla gerçekleştirilmiştir

 § Yurtdışı ve yurtiçi toplam 
636 projeden 525’i ger-
çekleştirilmiş, projelerden 
150.000 üzerinde yetim fay-
dalanmıştır.

 § Yurtdışında 253 proje hayata 
geçirilmiş, 100.000 üzerinde 
kişiye ulaşılmıştır.

 § 253 projeden 11’i  ülkelerde 
TİKA’nın desteğiyle yapıl-
mıştır.

 §  İHH ekipleri tarafından 33 
ülke ve bölge ziyaret edilmiş-
tir. Yurtdışı çalışmalarında, 
yetim sponsorlarının da eşlik 
ettiği İHH ekiplerinde yurt içi 
ve yurt dışından STK temsil-
cileri, eğitimciler, aktivistler, 

basın mensupları, edebiyat 
ve sanat dünyasından isimler, 
akademisyenler, sağlık gö-
revlileri ve her meslek gru-
bundan toplam 400’ü aşkın 
kişi katılmıştır.

 § 2016 Yetim Dayanışma 
Günleri’nde Bangladeş’te 2 
yetimhane açılışı yapılmıştır.

 § Muhammed Enes Yetimha-
nesi 

 § Esma Biltacı Yetimhanesi 

YETİM
DAYANIŞMA

GÜNLERİ

2016  YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ’NDE;
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2016 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ KAPMSAMINDA 
TİKA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

ÜLKE/BÖLGE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

ETİYOPYA

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında süt keçisi alımı 
(her aileye 1 keçi)

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında büyükbaş hayvan alımı 
(her aileye 1 boğa)

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında kümes hayvancılığı 
(her aileye 18 piliç) 

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında arı besiciliği 
(her aileye 2 er adet kovan)

MAKEDONYA Beyaz eşya desteği (fırın / çamaşır makinesi / buzdolabı)

SANCAK

Eğitim ve kültürel çalışmalar kapsamında kitap yayınlanması ve dağıtımı 
(Onbaşı Seyyit ve Batuta Kitabı)

Eğitim ve kültürel çalışmalar kapsamında kitap yayınlanması ve dağıtımı 
(Derin Tarih - Çanakkale)

Yakacak desteği

SUDAN Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında karo araba alımı

LÜBNAN

Kıyafet Dağıtımı 

Kışlık Mont Dağıtımı

PROJELERDEN FAYDALANAN YETİM SAYISI: 376 aile + 1500 yetim çocuk
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YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROGRAMI
YAPILAN ÜLKELER

Ziyaretlerin gerçekleştirildiği ülkeler
33 ülke ve bölge ziyaret edildi. Yurtdışı çalışmalarına toplam 359 kişi katıldı.

12 ülke ve bölgede 
programlar partner 
kuruluşlar aracılığıyla 
gerçekleştirilen 
Ülke ve Bölgeler

2016 Yetim 
Dayanışma Günleri’nde 
ziyaret edilen ülke
ve bölgeler

AFRİKA: 
Burkina 
Faso, 
Eritre, 
Etiyopya, 
Kenya, 
Moritanya, 
Nijer, 
Ruanda, 
Sierra 
Leone, 
Sudan, 
Tanzanya, 
Tunus

ASYA: 
Afganistan, 

Arakan, 
Bangladeş, 

Endonezya/Açe, 
Filipinler/Moro,  
Hindistan, İran, 

Pakistan, 
Tayland/Patani, 

Sri Lanka, 
Nepal

BALKANLAR: 
Arnavutluk, 
Bosna-Hersek, 
Karadağ, 
Makedonya, 
Sancak 

KAFKASYA: 
Azerbaycan, 

Gürcistan

ORTA ASYA:
Kazakistan

KAFKASYA: 
Çeçenistan

ASYA: 
Keşmir

BALKANLAR:
Kosova

ORTADOĞU: 
Lübnan, Türkiye, 

Suriye

ORTADOĞU: 
Filistin, Irak, Yemen

ORTA
ASYA: 
Kırgızistan

AFRİKA:
Çad, Gana, 

Mısır, Somali, 
Zimbabve
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İHH İnsani Yardım Vakfı, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile birlikte dünya genelin-
de yaşanılan savaş, afet ve benzeri 
durumlar sebebiyle yetim kalan 
çocukların, zor koşullar altındaki 
yaşantılarının, ülkemiz çocuklarınca 
empati yapılmak suretiyle hissedil-
mesinin sağlanmasına yönelik olarak 

“Benim Yetim Kardeşim” yarışma-
sı düzenledi. Türkiye genelindeki 
resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul 
ve lise ve dengi okul öğrencilerinin 
katılım gösterdiği yarışmada Türkiye 
genel değerlendirmesini kompozis-
yon dalında Mevlana İdris, Mürsel 
Sönmez, Yusuf Genç; şiir dalında 
Furkan Çalışkan, Zafer Acar ve İsmail 
Kılıçarslan; resim dalında ise Çiğdem 
Tavkul, Turan Dertli ve Bünyamin 
Küçükkurtul yaptılar. Yapılan de-
ğerlendirmelerin ardından 27 eser 
ödüllendirildi. 

26 Mart 2016 tarihinde yapılan ödül 
töreni programında dereceye giren 
eserlere ödülleri Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı tarafından verildi.

Yarışmada ilköğretim resim dalın-
da birinci Hatay İlkem İlkokulu’ndan 
Umutcan Mansuroğlu, ikinci Anka-
ra Refika Aksoy İlkokulu’ndan Alara 
Çalışkan, üçüncü Trabzon Ortahisar 
Dumlupınar İlkokulu’ndan Berran 
Bade Keskin oldu.

Ortaokul resim dalında birinciliğe 
Kırşehir Acı Köyü Ortaokulu’ndan 
Fatih Duman, ikinciliğe İstanbul Hal-
kalı Doğa Ortaokulu’ndan Dilanur 
Durkaya, üçüncülüğe İstanbul Çam 
Çeşme İmam Hatip Ortaokulu’ndan 
Zehra Betül Yeşil layık görüldü.

Lise resim dalında birincilik ödülünü 
Ankara Toplu Konut İdaresi Anadolu 

Lisesi’nden Zehranur Şahin, ikinci-
lik ödülünü Tekirdağ Namık Kemal 
Lisesi’nden Pınar Çisem Dubek, 
üçüncülük ödülünü ise İzmir Kipa 
10. Yıl Anadolu Lisesi’nden İlayda 
Uygur aldı.

Yarışmada ilköğretim şiir dalında 
birinci Sakarya Talat Ayhan İlkoku-
lu’ndan Nursena Gök, ikinci Adıya-
man Birsen Esensoy İlkokulu’ndan 
Salih Eren Tekin, üçüncü Çanakkale 
Sakarya İlkokulu’ndan Özlem Girgin 
oldu. Ortaokul şiir dalında birincili-
ğe İstanbul 125. Yıl Ortaokulu’ndan 
Sıla Çindemir, ikinciliğe Elazığ Aziz 
Gül Ortaokulu’ndan Yusuf Numan 
Yalçınkaya, üçüncülüğe Bolu Koç Or-
taokulu’ndan Rumeysa Vural değer 
bulundu. Yarışmanın lise şiir dalında 
ise birinci Ordu Ünye Anadolu İmam 
Hatip Lisesinden Fatma Söğüt, ikinci 
Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lise-
si’nden Rabia Ertürk, üçüncü Ordu 
Başöğretmen Anadolu Lisesi’nden 
Veciha Rana Ateş oldu.

Yarışmada ilköğretim kompozisyon 
dalında birincilik ödülünü Karaman 
Süleyman Hacıköyü İlkokulu’ndan 
Ali Özyaşar, ikincilik ödülünü Sakarya 
Talat Ayhan İlkokulu’ndan Nursena 
Gök, üçüncülük ödülünü Kütahya 
Milli Egemenlik Ortaokulu’ndan 
Hayrunnisa Gedik aldı. Ortaokul 
kompozisyon dalında ise birinci İs-
tanbul Necip Fazıl Kısakürek İmam 
Hatip Ortaokulu’ndan Fatıma Şafak, 
ikinci Sinop Türkeli İmam Hatip Or-
taokulu’ndan Cihan Şahin, üçüncü 
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi 
Bilim ve Sanat Merkezi’nden Fatma 
Dilşat Yıldırım oldu.

Lise kompozisyon dalında birinci-
liği Tekirdağ Tekirdağ Namık Kemal 
Lisesi’nden Selen Çakıroğlu, ikinciliği 
Kütahya Kütahya Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nden Ayşegül Ünal, 
üçüncülüğü Eskişehir Şehit Halil 
Kara Çok Programlı Anadolu Lise-
si’nden Şevike Tepe elde etti. 

Benim Yetim Kardeşim Konulu Resim, Şiir ve 
Kompozisyon Yarışması
(26 MART 2016)
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Her Sınıfın 
Bir Yetim 

Kardeşi Var

Gençler 
Yetimlere 

Sahip 
Çıkıyor

İyilikte yarışan sınıflar, 
geleceğin “İyiliksever 

Türkiye” projesidir.

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” 
kampanyası çocuklarımızı küçük 
yaşlardan itibaren bilinçli, yar-
dımsever başkalarının dertleriyle 
dertlenen duyarlı insanlar olarak 
yetiştirebilmeyi esas almaktadır. 
Bu kampanya savaş, doğal afet, 
yoksulluk, hastalık vb. sebeplerle 
Türkiye veya dünyanın bir başka 
ülkesinde anne/babasını kaybet-
miş olan çocuklarımızın eğitim, 
sağlık, gıda, giyecek ve barınma 
gibi temel ihtiyaçlarının karşılan-
ması için ülkemizdeki ilköğretim ve 

lise seviyesindeki öğrencilerimizin 
katkı sağlamasını hedeflemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Eğitim Bir Sen’in İHH 
ile paydaş olduğu projeye 2015-
2016 eğitim-öğretim yılında 81 
ilden 9.136 okulumuz katılmıştır. 
Kampanya kapsamında 23 binden 
fazla yetime destek olunmuştur.

İHH yönetim kurulu üyelerimiz 
kampanyayla ilgili bilgileri Hazi-
ran’da Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 
ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez’e sunmuştur.

İHH İnsani Yardım Vakfı, yetim 
çocuklarla ilgili bir duyarlılık oluş-
turmak, sevgiyle ve inanarak bir 
yetimin elinden tutabilmek, fe-
dakârlık ve paylaşma kültürünü 
yaşatabilmek gayeleriyle Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile birlikte Ba-
kanlığa bağlı Gençlik Merkezleri 

“Her Gençlik Merkezi’nin Bir Yetim 
Kardeşi Olsun – İnsanlık Yetim Kal-
masın” projesini başlattı.   

“Her Gençlik Merkezi’nin Bir Yetim 
Kardeşi Olsun – İnsanlık Yetim Kal-
masın” projesi lise ve üniversite 
eğitimi alan ve Gençlik Merkezle-
rine gelen gençlerle toplumsal da-
yanışmayı güçlendirmeye yönelik 
bir gönüllülük projesidir. 

Kasım ayı itibariyle başlayan proje-
ye Türkiye genelinden 85 Gençlik 
Merkezi 108 yetimi kardeş edine-
rek destek vermişlerdir.
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15 RAMAZAN DÜNYA YETİMLER GÜNÜ
İHH İnsani Yardım Vakfı’nın yetim gerçeğine dünya kamuoyunun dikkatini çekmek, yetim çocuklar için daha 
fazla duyarlılık oluşturmak için İslam İşbirliği Teşkilatı’na her yılın belli bir gününün Dünya Yetimler Günü ilan 
edilmesi için 2013 yılında sunduğu teklif ile her yılın 15 Ramazan günü Dünya Yetimler Günü ilan edilmiştir.  

 §“Misyonerlik ve Misyonerlerin 
Yetim Faaliyetleri” raporu ha-
zırlandı ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
ve üye ülkelerle paylaşıldı.

 § 15 Ramazan Dünya Yetim Günü 
münasebetiyle Türkiye’deki tüm 
camilerde Cuma hutbesinde 

“yetim” konusuna yer verildi.

 § Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 
43 hattatın 48 eserinin yer aldığı 

“Kalemden Kalbe Hat Sergisi” 

açıldı. 

 § 13 ülkeden 39 çocuğumuzun ka-

tılımıyla basın açıklaması yapıldı.

 § 39 yetim çocuğumuz 5 gün İs-

tanbul’da kaldılar. İftar program-

larında sponsorlarıyla bir araya 

geldiler. İstanbul’un tarihi ve kül-

türel mekânlarını ziyaret ettiler. 

 § Fatih Mimar Sinan Stadyumun-

da 2 bin kişinin katılımı ile iftar 

programı gerçekleştirildi.

 § İftar programından önce Hü-

seyin Koncagül ve ekibi yap-

tıkları gösterilerle çocukları 

eğlendirdi. Çocuklara pamuk 

şeker, mısır, Osmanlı macunu 

ikram edildi.

Dünya Yetimler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen programlar:
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PSİKOLOJİK DESTEK
ÇALIŞMALARI

“Gülen Yüzler Projesi”, yetim ço-
cuklar ve annelerinin yaşadıkla-
rı kayıpla başa çıkabilmelerine 
yardımcı olmak ve bu kaybın 
yarattığı psikolojik etkinin kişiler 

üzerindeki tesirini hafifletmek 
amacıyla 2013 yılında İHH İnsani 
Yardım Vakfı ve AID (Alliance of 
International Doctors) iş birliği 
ile başlatılmıştır.

GÜLEN 
YÜZLER 

PROJESİ

 § Gülen Yüzler Projesi “müda-
hale” programları geliştirerek, 
hedef kitlenin yaşamındaki 
risk faktörlerini azaltmayı ve 
destek faktörlerini artırmayı 
hedeflemektedir.

 §  Proje kapsamında yürütülen 
faaliyetlerle çocukların zihin-
sel, duygusal ve sosyal gelişim-
leri teşvik edilmektedir.

 § Projede yer alan çocukların 
akademik başarılarını artırmaya 
yönelik eğitim çalışmaları yürü-
tülmekte, gelişim döneminde 
bulunan çocukları çoklu zeka 
kuramından yola çıkarak bir çok 
alanda geliştirmek amacıyla sa-
nat ve beceri atölyeleri düzen-
lenmektedir. 

 § Çocukların yanı sıra anneler 
için de psikolojik destek prog-

ramları, eğitim çalışmaları ile 
sanat ve beceri atölyeleri dü-
zenlenmektedir. 

 § Proje, kullandığı bu programlarla, 
kadınları ruhsal anlamda güçlen-
dirmeyi, ebeveynlik becerilerini 
geliştirmeyi, çocuklarına yönelik 
olumsuz disiplin yöntemlerini 
azaltmalarını sağlamayı ve ka-
dınların mesleki beceriler edin-
melerini amaçlamaktadır. 

 § Bireysel / grup psikoterapi hiz-
meti

 § Anne ve çocuklara yönelik eği-
tim çalışmaları

 § Anne ve çocuklar için İş & Uğraş 
Terapileri çerçevesinde Sanat ve 
Beceri Atölyeleri

 § Kültür ve sanat gezileri

 § Çocuklara yönelik özel ders ve 
ev ödevlerine yardım hizmetleri

 § Annelere yönelik özel ders ve 
eğitim hizmetleri sunulmaktadır. 

2016 yılı içerisinde;

 § Toplam 55 çocuk ve 39 kadın 
“Gülen Yüzler Projesi” kapsa-

mında gerçekleştirilen prog-
ramlara katılmışlardır. 

 § Bir yıl içerisinde 434 seans 
psikoterapi hizmeti verilmiş, 
687 saat kadınların, 3028 
saat de çocukların iş & uğraş 
terapisi hizmeti alması sağ-
lanmıştır. 

 § Çocukların akademik başa-
rısını yükseltmek amacıyla 
gönüllü üniversite öğrenci-
leri tarafından çocuklara 711 
saat özel ders hizmeti sunul-
muştur. 

Proje kapsamında yetim çocuklar ve annelerine:
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Gülen Yüzler Projesi’nin Türki-
ye’nin farklı bölgelerinde yaygınlaş-
masını sağlamak amacıyla İstanbul 
ve Ankara’da yetim çocuklar ve 
anneleriyle ilgilenen İHH gönüllüle-
riyle bir araya gelinmiş, projenin ta-
nıtımı yapılmış ve yaklaşık 60 kişiye 
dejavantajlı gruplar ve gruplarla 
çalışma prensipleri hakkında 2 tam 
günü kapsayan eğitimler verilmiştir.  

1 – 2 – 3 Haziran 2016 tarihleri arasında yetim çocuklar ve anneleriyle Gazanfer Ağa Medresesi’nde bu 
yıl 3. Gülen Yüzler Sergisi gerçekleştirilmiştir. Sergide kadın ve çocukların sanat ve beceri atölyelerinde 
birçok farklı sanat dalında (ahşap boyama, resim, soft pastel, seramik, taş boyama, kil, örgü, takı, keçe, 
ebru, mutfak sanatları, nakış, hüsn-ü hat) ürettikleri yaklaşık 800 eser sergilenerek satışa sunulmuştur. 

Ürünlerin Sergilenmesi
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Yetim çocukları kendi topraklarından, kültürlerinden koparmadan; aklen, ruhen ve fiziken sağlıklı bir 
şekilde yetiştirmeyi hedefleyen İHH, bu amaçlar doğrultusunda 32 yetimhaneyi hizmete sunmuştur. 

 § İHH, ilk yetimhane çalışmasını 
2003 yılında Pakistan’da ha-
yata geçirmiştir. Afganistanlı 
mülteci yetim kız çocuklarına 
hizmet vermek üzere kurulan 
MSAL (Muhammadan School 
of Advanced Learning) Ye-
timhanesi daha sonra Pakis-

tanlı yetim kız çocukları için 
de barınma ve eğitim imkânı 
sağlayan bir merkez hâline 
gelmiştir. 

 § 2003 yılından bu yana ye-
tim çocuklara sıcak bir yuva 
olan MSAL Yetimhanesi’nin 

ilk misafirleri bugün eğitim-

lerine üniversitelerde devam 

etmektedir. İHH İnsani Yardım 

Vakfı 2016 itibarıyla 11 ülkede 

32 yetimhanede yetim çocuk-

lara destek vermeye devam 

etmektedir.

 § MSAL Yetimhanesi (Pakistan, 
2003)

 § İstanbul Yetimhanesi (Endonez-
ya/Açe, 2006)

 § Daru’l-İman Yetimhanesi (Bang-
ladeş-Arakan Mülteci Kampı, 
2009) 

 § Togra Yetimhanesi (Bangladeş, 
2009)

 § Rara Eğitim Kompleksi Yetimha-
nesi (Pakistan, 2009)

 § Hacı Şerefoğlu Yetimhanesi (Fi-
lipinler/Moro, 2010)

 § Bursa Emir Sultan Yetimhanesi 
(Pakistan, 2011)  

 § Konya İHH Yetimhanesi (Tay-
land/Patani, 2011) 

 § Şifa Yetimhanesi (Tayland/Pa-
tani, 2011)

 § Boğaziçi Yetimhanesi (Blantyre/
Malavi 2012)

 § İstanbul-Kâbil Kardeşlik Yetim-
hanesi (Afganistan, 2013)

 § Babu’l-Amman Yetimhanesi 
(Bangladeş, 2013)

 § Darussaadet / Fatih Sultan Meh-
met Yetimhanesi (Bangladeş, 
2013)

 § Sargoda Yetimhanesi (Pakistan, 
2013)

 § Anadolu Yetim Kompleksi (So-
mali, 2013)

 § Miyase Danış Yetimhanesi (Tay-
land/Patani 2013)

 § Midland Yetimhanesi (Uganda/
Kampala 2013)

 § Şifa Yetimhanesi 2 (Burkina 
Faso/ 2014)

 § Sultan Abdulhamit Han Yetim-
hanesi (Bangladeş/2014)

 § Daru’l-Erkam Yetimhanesi (Pa-
kistan2014)

 § Yaşar Zerdali Yetimhanesi (Tay-
land/Patani2014)

 § Furkan Kesik Yetimhanesi (Tay-
land/Patani/2014)

 § Ali Ramazan ve Hatice Üstünsoy 
Yetimhanesi (Nepal/2014)

 § Barbaros Yetim Eğitim Merkezi 
(Etiyopya /2014)

 § Muzaffergarh Yetimhanesi (Pa-
kistan/2015)

 § İzmir Bahattin Yıldız Yetimha-
nesi (Bangladeş/2015)

 § Uğur Süleyman Söylemez Ye-
timhanesi (Filipinler/Moro/2015)

 § Gilgit Yetimhanesi (Pakis-
tan/2015)

 § İtfaiyeciler Yetimhanesi (Tay-
land/Patani/2015)

 § Ferah Yetimhanesi (Ugan-
da/2015)

İHH tarafından inşa edilen ve 2016 yılında faaliyetini sürdüren yetimhaneler

YETİMHANE ÇALIŞMALARI
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2016 yılında inşası başlatılan ve devam eden yetimhanelerimiz

2016 yılında açılışı yapılan yetimhaneler

 § Esma Biltaci Yetimhanesi 
(Bangladeş/2016)

 § Muhammed Enes Yetimhanesi 

(Bangladeş/2016)

 § Bursa İnegöl Yetimhanesi 
(Bangladeş/2016)

 § Furkan Doğan Yetimhanesi (Tay-
land/Patani/2016)

 § Raf Katar & İHH Yetim Eği-
tim Merkezi (Reyhanlı/Türki-
ye/2015)

 § İsmail ve Elif Şen İslam Kardeşliği 
Yetim Eğitim Kompleksi (Free-
town/Sierra Leone 2015)

 § İyilikhane Yetimhanesi (Khulna/
Banglandeş/2015)

 § Anadolu Kız Yetim Eğitim Komp-
leksi (Mogadişu/Somali/2015)

 § Kamil Türk Yetimhanesi (Hari-

pur/Pakistan/2015)

 § Haticetül Kübra Kız Yetimhanesi 
(Moro/2016 )

 § Akıncılar Yetimhanesi 
(Moro/2016)
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BASINDA YETİM 
ÇALIŞMALARI
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