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Yetim bir çocuğu gönül dolusu güldürenlere, 
onu bağrına basıp “bir evladım da sensin” 
diyenlere selam olsun!

Ankara’da, Şanlıurfa’da, Trabzon’da, İstan-
bul’da yaşadığı halde Sri Lanka’da, Filistin’de, 
Suriye’de, Bosna’da, Kazakistan’da, Moro’da 
yetim çocuğa “senin de bir ailen var artık 
oyunlara karış, mutlu ol” diyenlere selam 
olsun!

Zor bir dünyada yaşıyoruz. 7,3 milyarlık dün-
yamızın 400 milyonunu yetim çocuklar oluş-
turuyor. Aynı dünyada zenginliklerin yarısı %1 
azınlık tarafından kullanılırken, diğer yarısı ise 
%99’luk halk kesimi tarafından paylaşılıyor. 
Dünya üzerindeki 2014 yılı silahlanma ve sa-
vunma sektörü harcamaları 14,3 trilyon doları 
bulurken bu rakam 231 ülkenin 200’ünün 
gelirlerini aşıyor! Bu savaşlarda, afetlerde 
her gün 10 bine yakın çocuk yetim kalıyor ve 
22 bin çocuk açlık ve yoksulluğa bağlı neden-
lerle ölüyor. Her iki mülteciden birinin çocuk 
olduğu bir dünyada yaşamak nasıl bir şey? 

Tablomuzun iç açıcı olmadığını görebiliyor ve 
umuda sımsıkı sarılıyoruz. Daha iyi bir dünya 
çocuklarımızın kanatları altına sığındığımızda 
gelip bizi bulacak muhakkak. Merhamet on-
ların yüreklerinde saklı! 

Bir yılı daha geride bırakıyor, iyiliklerin peşinde 
koşabilmek için yeni bir yıla merhaba diyoruz. 
Geride bıraktığımız 2015 yılı nice hayırlarla 
değerlendirdiğimiz güzel bir yıl oldu elham-
dülillah. 20 bine yakın yeni yetim yavrumuzu 
daha Yetim Hamilik Sistemi’mize dahil etti-
ğimiz 2015’te Uganda, Pakistan, Bangladeş, 
Tayland/Patani ve Filipinler/Moro beş yeni 
yetimhanenin açılışını gerçekleştirirken, do-
kuzunun da temelini atabildik. 2016 içerisinde 
inşallah bu yeni yetimhanelerimizin açılışla-
rını gerçekleştirecek, üniversite eğitimlerinin 
sonlarına kadar destek vereceğimiz yavrula-
rımızın sevinçlerini paylaşacağız.

2015’in güzelliklerinden birisi de üçüncü 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Eğitim Bir Sen paydaşlığında 
devam ettirdiğimiz Her Sınıfın Bir Yetim 
Kardeşi Var – İyilikte Yarışan Sınıflar pro-
jemizdi. Anaokulundan liseye, Kuran kursla-
rımıza kadar 1 milyonu aşkın öğrencilerimizin 
kıymetli veli ve öğretmenleri rehberliğinde 
paylaşmayı, kardeşliği, fedakarlığı tecrübe 
ettiği çalışma ile 19,830 yetim çocuğun ha-
miliği üstlenildi. Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi 

Var projesi geleceğin iyiliksever Türkiye’sini 
bugünden inşa ediyor.

Yılın diğer bir güzelliği ise beşinci kez ger-
çekleştirdiğimiz Yetim Dayanışma Gün-
leri projemizdi. Hayırseverlerin şahitliğinde 
Türkiye ile birlikte dünyanın 41 ülkesinde ger-
çekleştirdiğimiz çalışma ile 100 bini aşkın 
yetim yavrumuz eğitim, sağlık, sosyal yardım, 
kalkınma ve kültürel destek alanında 300’ü 
aşkın proje ile unutulmadıklarına, seslerine 
ses verildiğine şahitlik ettiler.

İHH İnsani Yardım Vakfı’mızın teklifi ve İs-
lam İşbirliği Teşkilatı’nın kabulü ile ilk kez 
2014 yılında idrak ettiğimiz Dünya Yetim-
ler Günü’nün ikincisi yine dünyanın farklı 
ülkelerinden yetim yavrularımızın ülkemizi 
şenlendirmeleri ile 2015 yılı Ramazan ayının 
15’inde idrak edildi.  “İslam Dünyasında Yetim-
hanelerin İyileştirilmesi” başlıklı raporumuzu 
tüm İslam ülkelerine sunduğumuz günde 
aynı zamanda Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 
990 yetim yavrumuzun kalacağı ve her tür-
lü yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanacağı Raf 
Katar – İHH Çocuk Yaşam Merkezi’nin temel 
atma törenini gerçekleştirdik. 

Çocuklarımızın başarılarını ödüllendirdiği-
miz ve elbette oyunlarına karıştığımız Çocuk 
Şenliğimizin dışında 2015’e sığdırabildiğimiz 
diğer iki organizasyon ise yetimhane yöne-
ticilerimizle gerçekleştirdiğimiz ve dört gün 
boyunca devam eden ikinci Yetimhaneler 
toplantımız ile 26 ülkeden 75 farklı sivil top-
lum kuruluşumuzun katıldığı Yetim Çalıştayı 
programımız oldu. Her iki programımız da 
yetim yavrularımıza sunmaya çalıştığımız 
destek kalitemizi yükseltmeyi ve yetim ço-
cuklar konusunun dünya üzerinde hak ettiği 
yeri bulmasına yönelik olarak gerçekleştirildi. 
Özellikle Yetim Çalıştayı, misyoner örgütler, 
organ ve fuhuş mafyalarının istismar ettiği 
çocuklarımıza sahip çıkma irademizin bir 
göstergesi olarak oldukça verimli bir program 
olarak idrak edildi.

2016 ümmetin bütün çocukları için hayır ve 
bereket dolu güzel bir yıl olsun inşallah. Söz-
lerimizi şöyle nihayetlendirelim:

“Merhamet kapılarını ardına kadar Açan’a 
(cc) şükürler olsun…

Kalplerimizde yetim yavrularımız için de 
bir yer Vareden’e (cc) şükürler olsun…

Yetim bir peygamber’e (sav) bizleri Üm-
met Yapan’a (cc) şükürler olsun…”

Kıymetli
Yetim

Hamilerimiz
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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;

 т Savaş ve savaşın etkisinin sür-
düğü ülke ve bölgelerde

 т Doğal afetlerin vurduğu coğraf-
yalarda

 т Yoksulluğun yoğun olarak yaşan-
dığı ülke ve bölgelerde faaliyet 
yürütmektedir.
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 т 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.

 т 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.

 т Devletler arası diplomasinin 
yeterli olamadığı uluslararası 
sorunların çözümünde aktif 

rol almak; sivillerin korunması, 
kayıpların bulunması, esirlerin 
kurtarılması, krizlerin sonlandırıl-
ması için gerekli adımları atmak; 
kamuoyunda duyarlılığın arttırıl-
ması ve insanların yaşamlarının 
uluslararası çıkarların üstünde 
tutulması için kendi iletişim ka-
nallarını kullanarak sivil/resmî 
ilgili bütün tarafları harekete 
geçirerek insani diplomasi yü-
rütmek.

 т Değişen dünyada değişmeyen 
değerlerin yaşatılmasını sağla-
mak.

 т İyiliği her zaman her yerde ya-
şatmak.

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

 т Bütün dünyada yardımlaşma 
alanında öncülük ederek ülke-
ler ve kurumlar arasında iş birliği 
geliştirip ortak bilinç oluşturmak.

 т Yardıma muhtaç duruma düş-
müş toplumların kişi ve kuruluş-
larını güçlendirmek.

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

 т Kalıcı projelerle kalıcı çözümler 
üretmek.

 т Yoksulluğun giderilmesine ve 
sosyal adaletin sağlanmasına 
katkı sağlamak.

 т Öncü olmak. 

 т Şeffaf olmak.

 т Hakem olmak.

 т Mazlumun sesi olmak.

 т Toplumlar arasında köprü olmak.

 т Emaneti en uygun şekilde kul-

lanmak.

 т Markayı veya ismi değil hizmeti 
öne çıkarmak.

 т İnsanlar arasında hak ve adaletin 
yaygınlaşmasına katkı sağlamak.

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

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

MİSYONU

VİZYONU

ÇALIŞMA 
İLKELERİ
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 т İHH İnsani Yardım Vakfı, Maliye 
Bakanlığı’nın “08.05.2009 tarih 
ve 48107 sayılı Vergi Muafiye-
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 Muafiyeti 
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. 

 т 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.

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

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

 т İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İnsani 
Forum üyeliği 

 т İnsani Forum (The Humanitarian 
Forum) üyeliği 

 т Irak’a Yardım Yapan Uluslararası 
Yardım Kuruluşları Meclisi üyeliği

 т İslam Dünyası STK’lar Birliği 
(İDSB) üyeliği

 т Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı 
(TGTV) üyeliği

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

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

 т TBMM Üstün Hizmet Ödülü 
(2007)

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

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

 т Mobil Hastane (Irak)-Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından 
verilen “Gerçekleştirilmiş en iyi 
proje” ödülü (2006)

 т Vakıflar 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

 т 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 yetim-
hanede barınan çocuktur.

Yetim çalışmalarının amacı

 т Yaşamını tek başına idame ettir-
meye gücü yetmeyen yetimlere 
kendi ayakları üzerinde duracak 
yeterliliğe ulaşıncaya kadar des-
tek olmak, eğitimlerini sağlamak 
ve onları aile şefkati ile hayata 
hazırlamak.

 т Bütün çocuklar gibi yetim çocuk-
ların da temel hak ve hürriyetle-

rinin ihlal edilmemesine yönelik 
çalışmalarda bulunmak.

 т Maddi ihtiyaçlarının yanı sıra ma-
nevi ihtiyaçlarının da karşılandığı 
güvenli ortamlar hazırlamak.

 т Savaş, işgal, doğal afet vb. se-
beplerle toplumsal düzenin sar-
sıldığı bölgelerde yetişmiş insan 
unsurunun artırılmasına destek 
olmak ve böylece toplumsal hu-
zurun tesisine katkıda bulunmak.

İHH yetim çalışma bölgeleri

 т Savaş bölgeleri, mülteci kampları 
ve savaşın etkisinin devam ettiği 
bölgeler

 т Doğal afet bölgeleri

 т Kronik açlık ve yoksulluk bölge-
leri

YETİM ÇALIŞMALARI 

YETİM ÇALIŞMA ALANLARI

Eğitim

Barınma

Sağlık

Gıda

Giyecek
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Sürekli yardımlar

 т 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

 т 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

 т 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.

 т 2007 yılında 250 yetim destekçi-
si ve 500 yetimle başlayan çalış-
mamızda 2015 yılsonu itibarıyla

 т Türkiye’de 10.480, 

 т Ortadoğu’da 26.807, 

 т Afrika’da 21.309, 

 т Asya’da 5.939, 

 т Balkanlar’da 5.266, 

 т Kafkasya’da 751, 

 т Orta Asya’da 648,

 т Güney Amerika’da 88

 т olmak üzere toplam 71.288 ye-
tim, 48.508 destekçiyle buluş-
turulmuştur.

YETİM ÇALIŞMALARININ PERİYODU

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

12 14 24 27 36 39 43 51 56

2.300 5.011 13.179 11.190 13.379 16.735 22.000 37.073 48.508

2.500 5.375 15.392 15.890 23.226 27.354 34.644 54.615 71.288
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Ülke sayısı Sponsor sayısı Yetim sayısı
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YETİM SPONSORLUK DESTEK SİSTEMİ
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi, 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 kuruluşlar, 

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 56 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
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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 Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

5 AHISKA Dönemsel 
yardım   Gıda    

6
ARAKAN 

(Bangladeş’teki 
mülteci kampları)

Düzenli 
yardım

Yetimhane 
işletmesi Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

7 ARNAVUTLUK Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

8 AZERBAYCAN Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

9 BANGLADEŞ Düzenli 
yardım

Yetimhane 
işletmesi(5 adet)

Yetimhane 
ihtiyaçlarının 
karşılanması

Yetimhane inşası 
(4 adet)

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

10 BOLİVYA Dönemsel 
yardım

 2 Yetimhanenin 
ihtiyaçlarının 
karşılanması

 Gıda    

11 BOSNA-HERSEK Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

12 BREZİLYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

13 BULGARİSTAN Dönemsel 
yardım   Gıda    

14 BURKİNA FASO Düzenli 
yardım

Yetimhane 
işletmesi

Yetimhane 
ihtiyaçlarının 
karşılanması

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

2015 YILINDA ÜLKE VE BÖLGELERDE YETİMLERE YÖNELİK YARDIM FAALİYETLERİ
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15 CİBUTİ Dönemsel 
yardım   Gıda    

16 ÇAD Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

17 ÇEÇENİSTAN Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

18 DAĞISTAN Dönemsel 
yardım   Gıda    

19 DOĞU 
TÜRKİSTAN

Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

20 EKVADOR Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

21 ENDONEZYA/
AÇE

Düzenli 
yardım

Yetimhane 
işletmesi 

Yetimhane 
ihtiyaçlarının 
karşılanması

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

22 ERİTRE Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

23 ETİYOPYA Düzenli 
yardım

Yetim çocuklar 
ve anneleri için 
eğitim merkezi 

işletmesi

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

24 FİLDİŞİ 
SAHİLLERİ

Dönemsel 
yardım   Gıda    

25 FİJİ Dönemsel 
yardım   Gıda    

26 FİLİPİNLER/
MORO

Düzenli 
yardım

Yetimhane 
işletmesi

Yetimhane inşası
Yetimhane 

ihtiyaçlarının 
karşılanması

Sağlık Gıda  Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

27 FİLİSTİN Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

28 GAMBİYA Dönemsel 
yardım   Gıda  Giysi   Sosyal 

yardım

29 GANA Düzenli 
yardım Yetimhane inşası Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

30 GİNE Dönemsel 
yardım   Gıda    
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31 GUYANA Dönemsel 
yardım   Gıda    

32 GÜNEY AFRİKA 
CUMHURİYETİ

Dönemsel 
yardım   Gıda    

33 GÜRCİSTAN Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

34 HAİTİ Düzenli 
yardım

Yetimhane 
ihtiyaçlarının 
karşılanması

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

35 HİNDİSTAN Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

36 IRAK Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

37 İNGUŞETYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

38 İRAN Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

39 JAPONYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

40 KABARDEY-
BALKAR

Dönemsel 
yardım

3 yetimhanenin 
ihtiyaçlarının 
karşılanması

 Gıda    

41 KAMBOÇYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

42 KAMERUN Dönemsel 
yardım   Gıda    

43
KARAÇAY-

ÇERKES 
CUMHURİYETİ

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 KIBRIS Dönemsel 
yardım   Gıda    
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49 KIRGIZİSTAN Düzenli 
yardım

Yetimhane 
ihtiyaçlarının 
karşılanması

Yetim evi inşaatı 
ve tefrişatı

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

50 KIRIM Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

51 KOLOMBİYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

52 KOMOR ADALARI Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

53 KONGO 
CUMHURİYETİ

Dönemsel 
yardım   Gıda    

54 KOSOVA Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

55 KÜBA Dönemsel 
yardım   Gıda    

56 LİBERYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

57 LİBYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

58 LÜBNAN Düzenli 
yardım

Mülteci 
kamplarındaki 

yetimlere destek
Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

59 MACARİSTAN Dönemsel 
yardım   Gıda    

60 MAKEDONYA Düzenli 
yardım  Yetim evi inşaatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

61 MALAVİ Dönemsel 
yardım       

62 MALEZYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

63 MALİ Dönemsel 
yardım   Gıda    

64 MISIR Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

65 MORİTANYA Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

66 MOZAMBİK Dönemsel 
yardım   Gıda    
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67 MYANMAR Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

68 NEPAL Düzenli 
yardım

Yetimhane 
işletmesi Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

69 NİJER Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

70 NİJERYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

71 OSETYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

72 ÖZBEKİSTAN Dönemsel 
yardım   Gıda    

73 PAKİSTAN Düzenli 
yardım

Yetimhane 
işletmesi
(6 adet)

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

74 PERU Dönemsel 
yardım   Gıda    

75 PREŞOVA Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

76 ROMANYA Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

77 RUANDA Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

78 RUSYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

79 SANCAK Düzenli 
yardım 1 Yetim evi inşası Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

80 SENEGAL Dönemsel 
yardım

Yetimhane 
ihtiyaçlarının 
karşılanması

 Gıda   Sosyal 
yardım

81 SİERRA LEONE Düzenli 
yardım Yetimhane inşası Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

82 SOMALİ Düzenli 
yardım

Yetimhane 
işletmesi

1 Yetimhane
inşası

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

83 SRİ LANKA Düzenli 
yardım

 Yetim evi inşaatı 
ve tefrişatı
(10 adet)

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

84 SUDAN Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım
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85 SURİYE Düzenli 
yardım

Yetim aileleri için 
konteyner kent 

kurulumu ve 
işletmesi
(6 adet)

Yetim ailelerine 
ev temini ve ev 

ihtiyaçlarının 
karşılanması

1 Yetimhane inşası

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

86 TACİKİSTAN Düzenli 
yardım

Yetim evi tadilatı 
(4 adet) Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

87 TANZANYA Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

88 TAYLAND/
PATANİ

Düzenli 
yardım

Yetimhane 
işletmesi 
(5 adet)

Yetimhane 
inşaatı (2 adet)

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

89 TUNUS Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

90 TÜRKİYE Düzenli 
yardım Yetim evi tadilatı Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

91 UGANDA Düzenli 
yardım

Yetimhane 
işletmesi (1 adet)

Yetimhane 
inşaatı (1 adet)

Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 
yardım

92 UKRAYNA Dönemsel 
yardım   Gıda    

93 ÜRDÜN Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

94 VANUATU Dönemsel 
yardım   Gıda    

95 VENEZUELA Dönemsel 
yardım   Gıda    

96 VİETNAM Dönemsel 
yardım   Gıda    

97 YEMEN Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

98 ZAMBİYA Dönemsel 
yardım   Gıda    

99 ZİMBABVE Düzenli 
yardım  Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım
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İL YARDIM 
PERİYODU YARDIM TÜRÜ

1 ADANA Düzenli 
yardım 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 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 ARTVİN Dönemsel 
yardım  Gıda    

10 ARDAHAN Dönemsel 
yardım  Gıda    

11 AYDIN Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

12 BALIKESİR Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

13 BARTIN Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

14 BATMAN Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

15 BAYBURT Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

16 BİLECİK Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

17 BİNGÖL Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

2015 YILINDA TÜRKİYE’DE YETİMLERE YÖNELİK YARDIM FAALİYETLERİ
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18 BİTLİS Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

19 BOLU Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

20 BURDUR Dönemsel 
yardım  Gıda    

21 BURSA Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

22 ÇANAKKALE Dönemsel 
yardım  Gıda    

23 ÇANKIRI Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

24 ÇORUM Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

25 DENİZLİ Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

26 DİYARBAKIR Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

27 DÜZCE Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

28 EDİRNE Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

29 ELAZIĞ Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

30 ERZİNCAN Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

31 ERZURUM Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

32 ESKİŞEHİR Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

33 GAZİANTEP Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

34 GİRESUN Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

35 GÜMÜŞHANE Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

36 HAKKÂRİ Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım
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37 HATAY Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

38 IĞDIR Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

39 ISPARTA Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

40 İSTANBUL Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

41 İZMİR Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

42 KAHRAMANMARAŞ Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

43 KARABÜK Dönemsel 
yardım  Gıda    

44 KARAMAN Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

45 KARS Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

46 KASTAMONU Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

47 KAYSERİ Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

48 KIRIKKALE Dönemsel 
yardım  Gıda    

49 KIRKLARELİ Dönemsel 
yardım  Gıda    

50 KIRŞEHİR Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

51 KİLİS Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

52 KOCAELİ Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

53 KONYA Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

54 KÜTAHYA Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

55 MALATYA Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım
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56 MANİSA Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

57 MARDİN Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

58 MERSİN Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

59 MUĞLA Dönemsel 
yardım  Gıda    

60 MUŞ Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

61 NEVŞEHİR Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

62 NİĞDE Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

63 ORDU Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

64 OSMANİYE Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

65 RİZE Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

66 SAKARYA Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

67 SAMSUN Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

68 SİİRT Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

69 SİNOP Dönemsel 
yardım  Gıda    

70 SİVAS Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

71 ŞANLIURFA Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

72 ŞIRNAK Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

73 TEKİRDAĞ Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

74 TOKAT Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım
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75 TRABZON Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

76 UŞAK Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

77 VAN Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

78 YALOVA Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

79 YOZGAT Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

80 ZONGULDAK Düzenli 
yardım Sağlık Gıda Giysi Eğitim Sosyal 

yardım

Türkiye dâhil 56 ülke ve bölgede, Türkiye’de 71 ilde yetimlere yönelik düzenli nakdi yardım çalışması 
yapan İHH, 2015 yılında toplam 99 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 GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR PROJELER

2015 sonu itibarıyla 51 ülke ve bölgede düzenli olarak yetim çalışmaları yürüten vakfımız; Azerbaycan, Kara-
dağ, Komorlar, Myanmar ve Nijer’de Yetim Sponsorluk Destek Sistemi çalışmasını başlatarak düzenli yetim 
destek çalışması yaptığı ülke ve bölge sayısını 2015 yılında 56’ya çıkardı. Yetim Sponsorluk Destek Sistemi’yle 
2014 Aralık sonunda 54.615 yetime düzenli nakdi yardım ulaştırılırken bu sayı 2015 sonunda 71.288’e yükseldi.

SOSYAL YARDIM PROJELERİ 

1. Kış yardımları

 т Battaniye

 т Soba ve yakacak 

 т 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

 т Sağmal inek alınması

 т Küçükbaş hayvan alınması

 т Tavuk yetiştiriciliği

 т Tavşan yetiştiriciliği

 т Bıldırcın yetiştiriciliği

 т Balıkçı dükkânı açılması

 т Seracılık

 т Dikiş makinesi alınması

 т Nakliye arabası alınması

 т Bakkal dükkânı açılması

 т Pastane işletmesi

 т Lokanta işletmesi

 т Terzilik işletmesi

 т Kumaş boyama atölyesi

 т Kırtasiye dükkânı açılması

 т Hazır giyim işletmesi

 т Koku ve esans dükkânı açılması

 т Manav dükkânı açılması

 т 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 sınıflarının 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
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AFGANİSTAN
SOSYAL YARDIMLAR

 т 350 yetim ailesine yakacak yar-
dımı

 т 300 yetime battaniye yardımı

 т 2.200 yetime kıyafet yardımı

 т 300 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 120 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

 т 280 yetim ailesine ramazan ku-
manyası dağıtımı

 т 650 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 150 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 500 yetim ailesine aylık gıda 
paketi dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 1.200 yetime kırtasiye malze-
mesi desteği

 т 1.200 okul forması desteği

 т 50 yetim annesine dikiş kursu 
eğitimi 

 т 3 üniversite öğrencisi yetim gen-
cimize burs desteği

 т 450 yetime Değerler Eğitimi 
çalışması

 т 500 yetime takviye ders ve te-
mel dini eğitim desteği

 т 500 yetime yaz kursu

 т İstanbul-Kâbil Kardeşlik Yetim-
hanesi kütüphanesine kitap 
alımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 350 yetime sağlık taraması

 т 100 yetimimizin ilaç masrafları-
nın karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
1.200 yetim çocuğumuzun ka-
tıldığı piknik organizasyonu

 т  1.000 yetime oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 т 70 yetim çocuğumuzla kültürel 
mekânlara gezi organizasyonu 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 450 ço-

cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 50 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere dikiş makinesi 
dağıtımı 

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 т 70 yetim çocuğumuzun kaldığı 
İstanbul-Kâbil Kardeşlik Yetim-
hanesi’nin yıllık masraflarının 
karşılanması

SPONSORLUK

 т 716 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

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

ARNAVUTLUK

(Bangladeş’teki mülteci kampları)

SOSYAL YARDIMLAR

 т 2.000 yetime battaniye yardımı

 т 1.447 yetim ailesine ramazan 
kumanyası dağıtımı

 т 12.000 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 760 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 93 yetime kıyafet yardımı

 т 300 yetim çocuğumuza bay-
ramlık kıyafet hediye edilmesi

 т 380 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

 т 5 yetim gencimize çeyiz ve eko-
nomik destek sağlanması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 93 yetim çocuğumuza kırtasiye 

malzemesi desteği

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 30 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere sağmal inek 
dağıtımı

 т 30 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere sağmal inek 
dağıtımı

 т 105 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere keçi dağıtımı

 т 300 yetim ailesine geçimlerini 

sağlamak üzere dikiş makinesi 
alımı

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 т Daru’l-İman Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

SPONSORLUK

 т 211 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 500 yetime kışlık battaniye yar-
dımı

 т 500 yetime kıyafet yardımı

 т 1.500 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 2.000 yetim ailesine ramazan 
kumanyası dağıtımı

 т 1.900 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 550 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 2.700 yetime kırtasiye malze-
mesi desteği

 т 500 yetime Kur’anı Kerim da-
ğıtımı

 т Bir yetimimize bilgisayar temini

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 20 yetim annesine 
malzeme temini ve dikiş kursu 
eğitiminin verilmesi

 т 400 yetime Değerler Eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı

 т 300 yetime yaz kursu ve Değer-
ler Eğitimi çalışması
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SAĞLIK YARDIMLARI

 т Epilepsi hastası bir yetimin te-
davi masraflarının karşılanması

 т 100 çocuğumuza psikolojik des-
tek verilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
1.600 yetimin katıldığı salon 
programının düzenlenmesi

 т 650 yetim çocuğumuzun pik-
nik organizasyonu

 т 400 yetime oyuncak ve hediye 
dağıtımı ve sportif müsabaka 
ve turnuvaların düzenlenmesi

 т 900 yetime lunapark ve hay-
vanat bahçesi gezi organizas-
yonu düzenlenmesi

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Arnavut-
luk’tan çocuklarımızın Türki-
ye’deki etkinliklere katılması

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 700 ço-

cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 10 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere sağmal inek 
dağıtımı

 т 2 yetim ailesinin evlerinin tadi-
latının yaptırılması

SPONSORLUK

 т 2.959 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 450 yetime kıyafet yardımı

 т 350 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 350 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Azerbay-
can’dan çocuklarımızın Türki-
ye’deki etkinliklere katılması 

SPONSORLUK

 т 351 yetimin Yetim Sponsorluk Des-
tek Sistemi kapsamına alınması

SOSYAL YARDIMLAR

 т 1.000 yetim çocuğumuza bay-
ramlık kıyafet hediye edilmesi

 т 672 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 600 yetim çocuğumuza kırtasi-
ye malzemesi desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 600 yetim çocuğumuza hijyen 
kiti dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
600 yetimin katıldığı piknik ve 
gezi organizasyonu 

 т 600 yetime hediye ve oyuncak 
dağıtımı 

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

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 т Togra Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 т Babu’l-Amman Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

 т Darussaadet/Fatih Sultan Meh-
met Yetimhanesi’nin bir yıllık 
masraflarının karşılanması

 т Sultan Abdulhamit Han Kardeş-
lik Yetimhanesi’nin yıllık masraf-
larının karşılanması

 т Bahattin Yıldız Yetimhanesi’nin 
hizmete açılması

 т Yetimhane/ yetim çalışmalarını 

takip etmek üzere araç alımı

SPONSORLUK

 т 963 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Siste-

mi kapsamında desteklenmesi

AZERBAYCAN

BANGLADEŞ
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BOSNA-HERSEK

BURKİNA FASO

SOSYAL YARDIMLAR

 т 42 yetime kıyafet yardımı

 т 100 yetime battaniye yardımı

 т 1.119 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 42 yetim ailesine yakacak yardımı

 т 891 yetim ailesine ramazan ku-
manya dağıtımı 

 т 1.000 yetime ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 270 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 100 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 587 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği

 т 500 yetime Değerler Eğitimi 
çalışması

SAĞLIK YARDIMLARI

 т Kanser hastası bir yetimimizin 
ilaç masraflarının karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR 

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
350 yetim ile fidan dikme etkin-
liği ve hediye dağıtımı

 т Sosyal etkinlikler çerçevesinde 
200 çocuğumuzla piknik ve gezi 
programı düzenlenmesi

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Bosna’dan 
çocuklarımızın Türkiye’deki et-
kinliklere katılması 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 200 ço-

cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

SPONSORLUK

 т 1.253 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR 

 т 222 yetime kıyafet yardımı

 т 222 yetim ailesine gıda yardımı

 т 100 yetim ailesine ramazan ku-
manyası dağıtımı

 т 100 yetim ailesine adak/ akika 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 110 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği

 т 60 yetime okul forması desteği

 т 150 yetimin katıldığı yaz kursu 
programı

 т Bir üniversite öğrencisi yetimin 
yıllık eğitim masraflarını karşı-
lanması

 т 52 yetim çocuğa temel dinî eği-
tim desteği

 т Şifa Yetimhanesi kompleksi 
okulunda 180 öğrenciye eğitim 
imkânı sağlanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
222 yetimin katıldığı piknik or-
ganizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
222 yetimin katıldığı kültürel gezi 
programı ve oyuncak dağıtımı

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 т Şifa Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 т Şifa Yetimhanesi’ne hizmet ara-
cı alımı

SPONSORLUK

 т 215 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi
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ÇAD

ÇEÇENİSTAN

DOĞU TÜRKİSTAN 

SOSYAL YARDIMLAR 

 т 350 yetime yatak, yastık ve çar-

şaf dağıtımı

 т 350 yetime kıyafet yardımı 

 т 280 yetime bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi

 т 200 yetim ailesine kurban eti 

dağıtımı

 т 269 yetim ailesine gıda yardımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 350 yetim çocuğumuza cibinlik 
dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 500 ço-
cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi 

SPONSORLUK

 т 320 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

 (Türkiye’deki mülteci yetimlere 
yönelik )

SOSYAL YARDIMLAR

 т 131 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 70 yetim ailesine aylık gıda pa-
keti desteği

 т 130 yetim ailesine ramazan ku-
manyası dağıtımı

 т 130 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 70 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 130 yetim ailesine fitre/zekât 

dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü münasebetiyle Çeçenis-

tanlı çocuklarımızın Türkiye’deki 

etkinliklere katılması

SPONSORLUK

 т 215 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Siste-

mi kapsamında desteklenmesi

(Türkiye’deki mülteci yetimlere 
yönelik )

SOSYAL YARDIMLAR

 т 9 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 70 yetim ailesine aylık gıda pa-
keti desteği

 т 130 yetim ailesine ramazan ku-
manyası dağıtımı

 т 130 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 70 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 130 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Doğu 

Türkistanlı  çocuklarımızın Tür-
kiye’deki etkinliklere katılması

SPONSORLUK

 т 215 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi
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EKVADOR

ENDONEZYA / AÇE

ERİTRE

SOSYAL YARDIMLAR

 т 200 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 29 yetime kıyafet yardımı

 т 29 yetim ailesine gıda yardımı

 т 300 yetim ailesine ramazan ku-
manyası dağıtımı

 т 500 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 70 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т Malezya’da üniversite eğitimi gö-
ren 2 Açeli çocuğumuzun eğitim 
masraflarının karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 29 yetimimizin katılımıyla 
tarihî ve kültürel mekânlara gezi 
ve yemek programı

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 т İstanbul Yetimhanesi’nin yıllık 
masraflarının karşılanması

 т İstanbul Yetimhanesi yenileme 
ve tadilatı

SPONSORLUK 

 т 227 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 300 yetime kıyafet dağıtımı

 т 300 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 300 yetim ailesine gıda yardımı

 т 100 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 300 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 150 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği

 т 150 yetime okul forması desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 300 yetime hijyen kiti dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 300 yetime oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 300 ço-
cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi 

SPONSORLUK

 т 170 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

SPONSORLUK

 т 19 yetimin 2015 yılı boyunca Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kap-
samında desteklenmesi
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ETİYOPYA

FİLİPİNLER / MORO

SOSYAL YARDIMLAR

 т 100 yetime kıyafet desteği

 т 2.000 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 1.453 yetim ailesine gıda yardımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 400 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği

 т 177 yetime yaz kursu etkinliği

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 10 yetim annesine 
malzeme temini ve dikiş kursu 
eğitiminin verilmesi

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 116 yetim annesine bil-
gisayar kursu eğitiminin verilmesi

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 10 yetim ailesine geçimlerini sağ-
lamak üzere at arabası alımı

 т 98 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak küçük baş hayvan alımı

 т Yetim çalışmalarında kullanılmak 
üzere 5 adet motosiklet alımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
1.025 yetimin katıldığı kültürel 
sunum ve bilgi yarışmalarının 
yapıldığı halka açık yetim buluş-
ması organizasyonu

SPONSORLUK

 т 5.086 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 200 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

 т 64 yetime kıyafet yardımı 

 т 64 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 64 yetim ailesine adak/akika da-
ğıtımı

 т 475 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 64 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği

 т 64 yetime okul forması desteği

 т 33 yetimin bir yıllık eğitim masra-
fının karşılanması

 т Uğur Süleyman Söylemez Yetim-
hanesi kütüphanesine kitap alımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 64 
yetimin katıldığı piknik organizas-
yonu ve oyuncak dağıtımı

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 т Hacı Şerefoğlu Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

 т Uğur Süleyman Söylemez Yetim-
hanesi’nin hizmete açılması

 т Hacı Şerifoğlu ve Uğur Süleyman 
Söylemez Yetimhaneleri’nde ka-
lan çocuklar için servis aracı alımı

 т Moro Yetimhane Kompleksi için 
yangın güvenlik ekipmanı temini

 т Moro Yetimhane Yemekhane-
si’ne malzeme ve ekipman alımı

 т Moro Yetimhaneleri Yemekha-
nesi’nin tadilatı

 т Uğur Süleyman Söylemez Yetim-
hanesi’ne dolap alımı

 т Uğur Süleyman Söylemez Ye-
timhanesi’ne çift katlı ranza alımı

 т Uğur Süleyman Söylemez Ye-
timhanesi’ne ofis malzemeleri 
alımı

SPONSORLUK

 т 209 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Siste-

mi kapsamında desteklenmesi
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FİLİSTİN

GANA

SOSYAL YARDIMLAR

 т 361 yetim ailesine soba yardımı

 т 420 yetim ailesine battaniye 
yardımı

 т 1.451 yetime kıyafet yardımı

 т 2.645 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 3.662 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 1.502 yetim ailesine gıda yardımı

 т 100 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

 т 54 yetim ailesine beyaz eşya 
alımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 1.136 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 27 yetimin ilaç masraflarının kar-
şılanması

 т 1 yetime tekerlekli sandalye te-
min edilmesi

 т 1.172 yetime temizlik kiti dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
250 yetimin katıldığı kültürel gezi 
organizasyonu ve salon programı 

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
500 yetime hediye dağıtımı 

 т 50 yetimin katıldığı futbol kampı 
organizasyonu

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 9 yetim ailesinin evlerinin tadilatı 

 т 2 yetim ailesinin geçimlerini sağ-
lamak üzere nakliye aracı alımı

 т 1 yetim ailesinin geçimini sağ-
lamak üzere beyaz eşya yetkili 
servisi açılması

 т 1 yetim ailesinin geçimini sağ-
lamak üzere matbaa dükkânı 
açılması

 т 1 yetim ailesinin geçimini sağ-
lamak üzere bakkal dükkânı 
açılması

 т 2 yetim ailesinin geçimini sağla-

mak üzere internet kafe açılması

 т 1 yetim ailesinin geçimini sağla-

mak üzere züccaciye dükkânı 

açılması

 т 5 yetim ailesinin geçimlerini sağ-

lamak üzere küçükbaş hayvan 

temini

 т 1 yetim ailesinin geçimlerini 

sağlamak üzere kümes ve civ-

civ temini

SPONSORLUK

 т 16.130 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Siste-

mi kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 400 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
211 yetim çocuğumuz ve ailele-
rinin katıldığı kültürel gezi orga-
nizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
230 yetim çocuğumuzun ka-
tıldığı piknik organizasyonu ve 
hediye dağıtımı

SPONSORLUK

 т 409 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi
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HAİTİ

İRAN

HİNDİSTAN

KARADAĞ

IRAK

SOSYAL YARDIMLAR

 т 300 yetimin kaldığı beş yetim-
haneye gıda yardımı

 т 300 yetimin kaldığı beş yetim-
hanede sağlık taraması

SPONSORLUK

 т 69 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 200 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 300 yetime kışlık kıyafet yardımı

SPONSORLUK

 т 284 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 300 yetime bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi 

 т 300 yetime kıyafet yardımı 

 т 300 yetim ailesine gıda yardımı

 т 300 yetim ailesine kurban eti 

dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
300 yetim çocuğumuzun ka-
tıldığı piknik organizasyonu ve 
hediye dağıtımı

SPONSORLUK

 т 240 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

 т 45 yetimin Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kapsamına alınması

SOSYAL YARDIMLAR

 т 400 yetim ailesine gıda yardımı

 т 400 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 100 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 100 yetime oyuncak dağıtımı ve 
eğlence programı 

SPONSORLUK

 т 3.076 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi



33

KAZAKİSTAN

KENYA

KEŞMİR

KIRGIZİSTAN

SOSYAL YARDIMLAR

 т 150 yetim ailesine battaniye 
yardımı 

 т 40 yetime kıyafet yardımı 

 т 100 yetim ailesine yakacak yar-
dımı

 т 100 yetim ailesine gıda yardımı 

 т 100 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı 

 т 89 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 150 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği

 т 150 yetime okul forması desteği

 т 130 yetime yaz kursu etkinliği

 т 130 yetime temel dini eğitim 
desteği

SPONSORLUK

 т 90 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 306 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

 т 140 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı 

 т 20 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 120 yetim ailesine gıda yardımı 

SPONSORLUK

 т 314 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 60 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi 

 т 60 yetime kıyafet yardımı 

 т 60 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı 

 т 60 yetim ailesine gıda yardımı 

SPONSORLUK

 т 60 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-

tim Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 40 yetime kıyafet yardımı 

 т 100 yetim ailesine yakacak 
yardımı

 т 300 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

 т 50 yetim ailesine aylık gıda 
yardımı 

 т 1.000 yetim ailesine kumanya 
paketi dağıtımı

 т 1.500 yetim ailesine kurban 
eti dağıtımı 

 т 80 yetime adak/akika dağıtımı

 т 30 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

 т 2 yetim ailesine kira desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 20 yetime yaz kursu etkinliği
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 т 70 yetime temel dini eğitim 
desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т İki yetimimizin ilaç masrafları-
nın karşılanması

 т Cal Yetimhanesi’ndeki 72 yeti-
me hijyen kiti dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
150 yetimin katıldığı piknik or-
ganizasyonu 

 т 280 yetime oyuncak ve hediye 
dağıtımı

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

SPONSORLUK

 т 282 yetimin 2015 yılı boyun-
ca Yetim Sponsorluk Destek 
Sistemi kapsamında destek-
lenmesi

KIRIM

KOMORLAR

KOSOVA

SOSYAL YARDIMLAR

 т 150 yetime kıyafet yardımı

 т 210 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

 т 10 yetim ailesine aylık gıda yar-
dımı 

 т 100 yetim ailesine kumanya pa-
keti dağıtımı

 т 100 yetime kurban eti dağıtımı

 т 10 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

 т 50 yetime adak/akika dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 48 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği

 т 48 yetime okul forması desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 25 yetimimize psikolojik destek 
verilmesi

 т 10 yetimin ilaç masraflarının 
karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 25 yetimin katıldığı piknik orga-
nizasyonu 

 т 25 yetime oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 100 ço-
cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

SPONSORLUK

 т 48 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 32 yetimin Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kapsamına alınması

SOSYAL YARDIMLAR

 т 100 yetim ailesine yakacak yar-

dımı 

 т 300 yetime bayramlık yardımı 

 т 300 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 т Kanser hastası bir yetimimizin 
tedavi masraflarının karşılanması
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LÜBNAN

MAKEDONYA

SOSYAL YARDIMLAR 

 т 500 yetime adak/akika dağıtımı

 т Filistin mülteci kamplarında ya-
şayan 348 yetime kışlık kıyafet 
ve battaniye yardımı

 т 905 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 400 yetim ailesine gıda dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI 

 т 525 yetime kırtasiye malzemesi 
ve okul çantası desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
200 yetim çocuğumuzun ka-

tıldığı gezi organizasyonu ve 
yemek ikramı

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
604 yetimle eğlence programı 
organizasyonu

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Lüb-
nan’dan çocuklarımızın Türki-
ye’deki etkinliklere katılması

SPONSORLUK

 т 468 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 200 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 660 yetim ailesine ramazan 
kumanyası dağıtımı ve iftar 
programı

 т 611 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı 

 т 82 yetim ailesine yakacak yar-
dımı

 т 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

 т Sel felaketinden etkilenen 300 
yetim ailesine acil yardım ulaş-
tırılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 1.000 öğrenciye kırtasiye da-
ğıtımı 

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 20 yetim annesine 
malzeme temini ve dikiş kursu 
eğitiminin verilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
300 yetim ve ailelerinin katıldığı 
piknik ve gezi organizasyonu 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 300 ye-
tim ailesiyle iftar programı dü-
zenlenmesi

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 50 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere dikiş makinesi 
dağıtımı 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
200 yetimin katıldığı fidan dik-
me etkinliği 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 500 ço-

cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

SPONSORLUK

 т 323 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

SPONSORLUK

 т 407 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi



36

MISIR

MORİTANYA

MYANMAR

NEPAL

SOSYAL YARDIMLAR

 т 2.000 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

SPONSORLUK

 т 2.085 yetimin desteklenmesi ve 
acil ihtiyaçlarının karşılanması

SOSYAL YARDIMLAR  

 т 1.000 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 300 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 600 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 2 yetimimizin tedavi masraflarının 
karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 150 
yetim ve ailesinin katıldığı luna-
park gezisi ve yetimlere oyuncak 
dağıtımı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü 
münasebetiyle 300 yetim ailesiy-
le iftar programı düzenlenmesi

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 2 yetim ailesine geçimini sağla-
mak üzere kasap dükkânı açılması

 т 1 yetim ailesine geçimini sağlamak 
üzere kumaş boyama dükkânı 
açılması

 т 1 yetim ailesine geçimini sağla-
mak üzere terzi ve nakış dükkânı 
açılması

SPONSORLUK

 т 1.769 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 

 т  61 yetimin Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kapsamına alınması

SOSYAL YARDIMLAR

 т 275 yetime kıyafet yardımı

 т 275 yetim ailesine gıda yardımı

 т 100 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

 т 150 yetime kurban eti dağıtımı 

 т 152 yetime adak/akika dağıtımı

 т Sel baskınından etkilenen 43 
yetime gıda ve battaniye yardımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 275 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği

 т 275 yetime okul forması desteği

 т 57 yetim çocuğun bir yıllık okul 
masraflarının karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
50 yetimin katıldığı piknik ve gezi 
organizasyonu 
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NİJER

PAKİSTAN

SOSYAL YARDIMLAR

 т 100 yetime bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi 

SPONSORLUK

 т 50 yetimin Yetim Sponsorluk 
Destek Sistemi kapsamına alın-
ması

SOSYAL YARDIMLAR

 т 500 yetim ailesine gıda yardımı

 т 100 yetim ailesine mutfak araç 
gereci alınması

 т 1.050 yetime adak/akika dağıtımı 

 т 1.050 yetime fitre dağıtımı

 т 1.050 yetime kurban eti dağıtımı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 504 yetime bir yıllık eğitim des-
teği 

 т 636 yetime okul forması desteği

 т 1.000 yetime kırtasiye malze-
mesi desteği

 т 354 yetim öğrencinin bir yıllık 
eğitim masraflarının karşılan-
ması 

 т Hubeyb Okulu’na kütüphane 
kurulumu

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
888 yetimin ve ailelerin katıldığı 
yetim buluşması organizasyonu

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

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 1.050 ço-
cuğumuzla iftar programı dü-
zenlenmesi

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 т Daru’l-Erkam Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

 т MSAL Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 т Bursa Emir Sultan Yetimhane-
si’nin yıllık masraflarının karşı-
lanması

 т Haripur Yetim Eğitim Komplek-
sine Led Tv alınması

 т Rara Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 т Sargoda Yetimhanesi’nin yıllık 
masraflarının karşılanması

 т Gilgit Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 т Gilgit Yetimhanesi’ne tefrişat 
desteği

 т Pakistan Haripur Eğitim Komp-
leksine Güvenlik Kamerası Sis-
temi Kurulması

 т MSAL Yetimhanesi’nin tadilat 
masraflarının karşılanması

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 т Ali Ramazan ve Meryem Üstün-
soy Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

SPONSORLUK

 т 87 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 
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PREŞOVA

SANCAK

ROMANYA

RUANDA

SOSYAL YARDIMLAR

 т 63 yetime kıyafet yardımı

 т 70 yetime bayramlık kıyafet he-

diye edilmesi

 т 63 yetim ailesine kumanya dağıtımı

SPONSORLUK

 т 66 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т Rumi Uluslarası Okulu’na öğren-
ci servis aracı alımı

 т Hairpur Yetim Eğitim Komplek-
sine 3 Adet Süt İneği Alımı

SPONSORLUK 

 т 1.035 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi 

SOSYAL YARDIMLAR

 т 130 yetim ailesine kumanya 
yardımı

 т 250 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 200 yetime kıyafet yardımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 т Sağlık problemi olan (felçli) ye-
tim annesinin hastane masraf-
larının karşılanması

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 1 yetim ailesi için ev inşası 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
210 yetimin katıldığı gezi orga-
nizasyonu 

SPONSORLUK

 т 211 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 2 yetimin 2015 yılı boyunca Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kapsa-
mında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 100 yetim ailesine kumanya 

dağıtımı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 150 yetime kırtasiye malzemesi 

desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 150 yetime temizlik kiti dağıtımı

 т 150 yetime cibinlik dağıtımı 

SPONSORLUK

 т 125 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi 
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SİERRA LEONE

SOMALİ

SOSYAL YARDIMLAR

 т 550 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 1.500 yetime kurban eti dağıtımı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü münasebetiyle 1.050 
çocuğumuzla iftar programı 
düzenlenmesi

SPONSORLUK 

 т 550 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi 

SOSYAL YARDIMLAR

 т 2.000 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

 т 72 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 493 yetim ailesine ramazan ku-
manyası dağıtımı

 т 314 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т Zamzam Ziraat Meslek Lise-
si’nde eğitim gören 33 yetimin 
yıllık eğitim masraflarının kar-
şılanması

 т  Zamzam Bilim ve Teknoloji Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi’nde 
eğitim gören 29 yetimin yıllık 
eğitim masraflarının karşılan-
ması

 т Zamzam Bilim ve Teknoloji Üni-
versitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim 
gören 52 yetim gencin yıllık eği-
tim masraflarının karşılanması 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
320 yetim çocuğumuzun katıl-
dığı piknik organizasyonu

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 1498 yetime sağlık taraması

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 10 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere sağmal inek 
dağıtımı

 т 11 yetim ailesine geçimlerini sağ-
lamak üzere kümes ve 200’er 
adet civciv dağıtımı

 т 1 yetim ailesine geçimlerini sağ-
lamak üzere susam makinesi 
dağıtımı 

 т 1 yetim ailesine geçimlerini sağ-
lamak üzere tahıl öğütme maki-
nesi dağıtımı 

 т 1 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere bakkal dükkânı 
açılması

 т 1 yetim ailesine geçimlerini 

sağlamak üzere manav dükkâ-

nı açılması

 т 1 yetim ailesine geçimlerini 

sağlamak üzere kıyafet dükkâ-

nı açılması

YETİMHANE ÇALIŞMALARI 

 т Anadolu Yetim Eğitim Komp-

leksi’nin bir yıllık masraflarının 

karşılanması

SPONSORLUK

 т 4.666 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Siste-

mi kapsamında desteklenmesi 
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SRİ LANKA

SUDAN

SOSYAL YARDIMLAR

 т 1.181 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

 т 700 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı 

 т 991 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 4.235 yetime ramazan kuman-
yası dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 1.024 yetime kırtasiye malze-
mesi desteği

 т 1.024 yetime Değerler Eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 1.490 yetime sağlık taraması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
750 yetimin katıldığı kültürel 
sunum ve bilgi yarışmalarının 
yapıldığı yetim buluşması orga-
nizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
1.024 yetimin katıldığı piknik 
programı ve çeşitli spor müsa-
bakaları düzenlenmesi

 т 1.024 yetime oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 1.050 
çocuğumuzla iftar programı 
düzenlenmesi

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 5 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere bakkal dükkânı 
açılması

 т 5 yetim ailesi için ev inşası ve 
tefrişat temini

 т 5 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere kümes ve ta-
vuk temini

 т 1 yetim ailesine geçimlerini sağ-
lamak üzere tuk tuk alımı

 т 10 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere ev yemeklerinin 
satışı için gerekli malzemelerin 
temini

SPONSORLUK

 т 1.541 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi 

SOSYAL YARDIMLAR 

 т 200 yetime kıyafet yardımı 

 т 1.000 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi 

 т 620 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 200 yetim ailesine ramazan ku-
manyası dağıtımı

 т 200 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 763 yetime temizlik kiti ve hediye 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 1.600 yetime temel dinî eğitim 
dersleri desteği

 т 1.000 yetime Kuranı Kerim da-
ğıtımı 

 т Yetimler için etüd sınıfı projesi 
kapsamında 7 sınıfın açılması ve 
bir yıllık masraflarının karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
500 yetim çocuğumuzun katıl-
dığı piknik organizasyonu

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü 
münasebetiyle 200 çocuğumuz-
la iftar programı düzenlenmesi

SPONSORLUK 

 т 3.968 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi
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SURİYE
SOSYAL YARDIMLAR

 т  İdlip’in 6 bölgesinde, Halep’in 
7 bölgesinde ve Hama’daki ye-
tim ailelere 11.155 adet battaniye 
yardımı

 т Hatay’daki yetim ailelere 1.000 
adet battaniye yardımı

 т •İdlip’in 3 bölgesinde ve Ha-
ma’daki yetim ailelere 3.000 
adet branda yardımı

 т İdlip’teki yetim ailelere 200 adet 
sünger yardımı

 т İdlip’teki yetim ailelere 230 adet 
sünger kılıfı yardımı

 т Halep’teki yetim ailelere 96 adet 
sünger ve yatak yardımı

 т İdlip, Halep, Hama, Şam’daki ye-
tim ailelere 22.263 adet kıyafet 
yardımı

 т Hatay’daki yetim ailelere 4.485 
adet kıyafet yardımı

 т İdlip, Halep, Hama, Lazkiye, Ha-
ma’daki yetim ailelere 10.203 
adet gıda kolisi yardımı

 т Hatay’daki yetim ailelere 3.931 
adet gıda kolisi yardımı

 т Halep’in 6 bölgesindeki yetim 
ailelere 2.719 adet çocuk bat-
taniyesi yardımı

 т İdlip, Halep ve Lazkiye’deki ye-
tim ailelere 3.891 paket çocuk 
bezi yardımı

 т İdlip ve Halep’deki yetim ailelere 
2.600 paket çocuk bisküvi kolisi 
yardımı

 т İdlip ve Halep’deki yetim ailelere 
5.211 adet ayakkabı dağıtımı

 т İdlip, Halep ve Hatay’daki yetim 
ailelere 1.805 adet çocuk kolisi 
dağıtımı

 т İdlip ve Lazkiye’deki yetim ai-

lelere 1.659 paket çocuk sütü 
dağıtımı ve Halep’teki yetim ai-
lelere 10.285 paket süt dağıtımı

 т Halep’deki yetim ailelere 1.644 
hijyen kolisi dağıtımı

 т Kilis ve Hatay’daki yetim ailelere 
695 hijyen kolisi dağıtımı

 т İdlip ve Hatay’daki yetimlere 
1.206 adet oyuncak dağıtımı

 т İdlip’deki yetim ailelere 50 adet 
soba dağıtımı

 т Halep’deki yetim ailelere 1.920 
adet iftar paketi dağıtımı

 т İdlip ve Kilis’teki yetim ailelere 
1.810 adet yastık kılıfı dağıtımı

 т Hatay’daki yetim ailelere 1.000 
adet bit şampuanı dağıtımı

 т Hatay’da 975 yetim ailesine sos-
yal nakdi yardım desteği

 т Halep’deki yetim ailelerine 1.923 
adet hazır yemek yardımı

 т Kilis’deki yetim ailelerine 1.350 
adet nevresim takımı dağıtımı

 т İdlip’deki 100 yetim ailesine 
zekât dağıtımı

 т İdlip’deki 1.000 yetim ailesine 
mazot dağıtımı

 т Kilis’deki 33 yetim ailesine odun 
dağıtımı

 т Türkiye ve Suriye’de 2170 Su-
riyeli yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т Yurtiçi ve Suriye’deki yetim aile-
lere 4.820 adet bisküvi kutusu 
dağıtımı

 т Yurtiçi ve Suriye’deki 7.360 ye-
tim ailesine adak / akika dağıtımı

 т Yurtiçi ve Suriye’deki 3.925 ye-
tim ailesine 282 ton un dağıtımı

 т Yurtiçi ve Suriye’deki 2.986 ye-
tim ailesine süt dağıtımı

 т Yurtiçi ve Suriye’deki 600 yetim 
ailesine 3.000kg bulgur dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 2.700 yetime okul çantası da-
ğıtımı 

 т Suriye’de 7501 yetim çocuğa 
kırtasiye dağıtımı

 т 8.500 yetime kırtasiye malze-
mesi dağıtımı 
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 т 210 yetime dil ve değerler eğiti-
mi kapsamında eğitim verilmesi

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 300 yetim annesine 
malzeme temini ve dikiş kursu 
eğitiminin verilmesi

 т Meram Yetimhanesi’ne 120 ye-
timin faydalandığı derslik inşası 

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 1.241 yetime psikolojik destek 
verilmesi

 т 120 yetimin sağlık taramasından 
geçirilmesi

 т 4.600 yetim ailesine hijyen kiti 
dağıtılması

 т 400 yetimin faydalandığı Rey-
hanlı Sanat Atölyesi Ve Terapi 
Merkezi çalışmaları

 т 300 yetim ve ailesinin psikolojik 
destek aldığı Sanat Atölyesi Ve 
Terapi Merkezi  Hatay/Reyhanlı

 т 300 yetim ve ailesinin psikolo-
jik destek aldığı Yetim Merkezi 
ve Kadınlara Yönelik Psikolojik 
Destek Merkezi Hatay/Reyhanlı

 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 2.200 yetimin faydalandığı pik-
nik organizasyonu

 т 3.120 yetime oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 т Yetim Dayanışma Günleri ve 
sosyal çalışmalar kapsamında 
2.120 yetime yetimin faydalan-
dığı hayvanat bahçesi gezisi ve 
lunapark etkinliği

 т 210 yetime dil ve değerler eğiti-
mi kapsamında eğitim verilmesi

 т Reyhanlı ve Kilis koordine mer-
kezlerinde dünyanın çeşitli ülke-
lerinden gelen misafirler ile bir-
likte 3 bin yetime iftar programı

 т Katar Aid Yetimhanesi’nde kalan 
çocuklardan 31 tanesinin evle-
rinde ziyaret edilmesi

 т Safa Yetimhanesi’nde kalan 20 
kimsesiz çocukla Antakya’ya 
geziye götürülmesi

 т Narlıca’da Bayramın 2. günü 
yetim annelerinin de katılımıy-
la 800 kişilik bir yetim etkinliği 
düzenlenmesi ve etkinlikte 600 

çocuğa hediye olarak kırtasiye 
malzemesi dağıtılmıştır.

 т 1.200 yetimimizin katıldığı Be-
nimle Oynar mısın Yetim etkinliği 

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 т Al İmdat Kırıkhan Yetimhane-
si’nin hizmete açılması (2015/
Hatay)

 т Darul İkram Kız Yetimhanesi’nin 
hizmete açılması (2015/Hatay)

 т Al İmdat Safa Yetimhanesi’nin 
hizmete açılması (2015/Hatay)

 т Katar Raf & İHH Çocuk Yaşam 
Merkezi inşası (Hatay)
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2015 YILINDA SURİYE YARDIM ÇALIŞMALARI DÖNEMSEL OLARAK DESTEK VERİLEN
YETİMHANE OKUL, FIRIN, MERKEZ VE KAMPLAR

ÜLKE YER AÇIKLAMA FAYDALANAN    YETİM

TÜRKİYE

HATAY

Katar Aid Yetimhanesi 45

Meram Yetimhanesi 80

Darul Hüda Yetimhanesi 23

Antakya Şüheda Yetim Merkezi 270

Altınözü Yetim Anaokulu ve Kuran Kursu 120

Narlıca Kuran Merkezi 250

Kehateyn Yetimhanesi 30

Ebu Abdurrahman Yetimhanesi 35

IBD Yetim Yardımlaşma Merkezi 600

Heyet Said Yetim Yardımlaşma Merkezi 300

Müslüm Sağir Yetim Anaokulu 165

KİLİS
Kilis Yetim Evleri 100

Kilis Yetim Anaokulu 110

SURİYE

İDLİP

Şühada Yetim Kampı 350

Tayyibe El Eytem Yetim Çadırkenti 180

Ümmuhat’ül El Muminin Yetim Kampı 200

Ümmuhat ‘ül El Muminin Yetim Kampı 275

El Birri ve Takva Yetim Kampı 160

Ümmuhat’ül El Muminin Yetim Kampı 175

Binniş Yetim anaokulu 280

Şühada Yetim Okulu 300

Ümmuhat’ül Müminin Yetim Okulu 180

İdlip Lamse Fırın 1.600

Hazzene Fırın 1.000

Binniş Fırın 1.500

HALEP

Sico Konteyner Kampı 380

Şemmarin Konteyner Kampı 400

İman Çadırkenti 100

Babunnur Çadırkenti 180
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TACİKİSTAN

TANZANYA

SOSYAL YARDIMLAR

 т 300 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 6 yetime çeyiz desteği

 т 200 yetim ailesine gıda yardımı 

 т 50 yetim ailesine beyaz eşya 
desteği

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 200 yetime kırtasiye malzemesi 
dağıtımı

 т 200 yetime Kuranı Kerim da-
ğıtımı

SAĞLIK YARDIMLARI

 т Böbrek ve akciğer hastası 30 
yetimin ilaç masraflarının kar-
şılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 200 yetime hikâye kitabı ve he-
diye dağıtımı

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
199 yetim çocuğumuzla luna-
park etkinliği 

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 5 yetim ailesinin evlerinin tadi-
latının yaptırılması

 т 5 yetim ailesine geçimlerini sağ-
lamak üzere sağmal inek temini

SPONSORLUK

 т 259 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi 

SOSYAL YARDIMLAR

 т 150 yetime kıyafet yardımı

 т 600 yetim ailesine ramazan 
kumanyası dağıtımı

 т 600 yetim ailesine kurban eti 

dağıtımı

 т 380 yetim ailesine adak/ akika 

dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 450 yetime kırtasiye malzemesi 
dağıtımı

 т 237 yetimin bir yıllık okul mas-
raflarının karşılanması

Selame Çadırkenti 190

İkde Çadırkendi 70

Haremeyn Çadırkenti 50

Reyyan  Konteyner Kampı 300

Azez Yetimhanesi 850

Hayyan Yetim Fırını 13.550

ŞAM
ĞUTA

Ğuta Fatıma Yetimhanesi 50

Ğuta Yetimhanesi 40

TOPLAM ULAŞILAN YETİM SAYISI      24.488

SPONSORLUK

 т 4.894 yetimin 2015 yılı boyunca Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kapsamında desteklenmesi 
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TAYLAND / PATANİ
SOSYAL YARDIMLAR

 т 100 yetime kıyafet yardımı

 т 100 yetim ailesine yakacak yar-
dımı

 т 380 yetim ailesine iki ayrı sefer 
adak/akika dağıtımı

 т 1.050 yetim ailesine ramazan 
kumanyası dağıtımı 

 т 1.300 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 254 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 300 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

 т 50 yetim ailesine acil yardım

EĞİTİM  YARDIMLARI

 т 246 yetime kırtasiye malzeme 
desteği

 т 246 yetime okul forması desteği

 т 63 yetime yaz kursu eğitimi ve-
rilmesi

 т 143 yetime temel dini eğitim 
desteği

 т  25 yetime Kuranı Kerim dağıtımı

 т 1.024 yetime Değerler Eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı

SAĞLIK  YARDIMLARI

 т 1 yetime sağlık taraması

 т 33 yetime hijyen kiti dağıtımı

 т 45 yetimin tedavi masraflarının 
karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
243 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı şehir içi eğitim gezisi ve piknik 
organizasyonu 

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
350 yetim çocuğumuzun katıl-
dığı kültürel gezi organizasyonu

 т 104 yetim çocuğumuzun katıldığı 
bilgi yarışması organizasyonu

 т 143 yetim çocuğumuzun katıldığı 
salon programı, sportif aktivite 
ve müsabakalar düzenlenmesi

 т 103 yetime oyuncak ve hediye 
dağıtımı

 т 39 yetim çocuğumuzun katıldığı 
karne şöleni etkinliği

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 413 çocu-
ğumuzla iftar programı düzen-
lenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
850 yetimin katıldığı kültürel gezi 
organizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri’nde 
300 yetimin katıldığı spor müsa-
bakaları etkinliği

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü 
münasebetiyle 650 çocuğumuzla 
iftar programı düzenlenmesi

SAĞLIK YARDIMLARI

 т Arusha bölgesindeki 150 yetimin 
sağlık taramasından geçirilmesi

SPONSORLUK

 т 866 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi 
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TUNUS

UGANDA

SOSYAL YARDIMLAR

 т 500 yetim ailesine battaniye 
yardımı

 т 200 yetim ailesine gıda paketi 
dağıtımı

 т 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

 т 46 yetim ailesine adak / akika 
eti dağıtımı

 т 415 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 23 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

 т 413 yetim ailesine ramazan ku-
manya dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 530 yetime kırtasiye malzemesi 
dağıtımı

KALKINDIRMA PROJELERİ

 т 29 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere dikiş makinesi 
dağıtımı 

 т 5 yetim ailesine geçimlerini sağ-
lamak üzere küçükbaş hayvan 
dağıtımı

 т 1 yetim ailesine geçimlerini 
sağlamak üzere bakkal dükkânı 
açılması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle Tunus’tan 
çocuklarımızın Türkiye’deki et-
kinliklere katılması

SPONSORLUK

 т 368 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 210 yetim ailesine kumanya 

dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 210 yetime kırtasiye malzemesi 

desteği

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 т 100 çocuk kapasiteli Ferah Ye-
timhanesi’nin hizmete açılması

SPONSORLUK

 т •225 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

YETİMHANE ÇALIŞMALARI

 т Konya İHH Yetimhanesi’nin yıllık 
masraflarının karşılanması

 т Şifa Yetimhanesi’nin yıllık mas-
raflarının karşılanması

 т Miyase Danış Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

 т Ankara Yaşar Zerdali Yetimha-
nesi’nin yıllık masraflarının kar-
şılanması

 т Furkan Kesik Yetimhanesi’nin 
yıllık masraflarının karşılanması

 т İtfaiyeciler Yetimhanesi’nin hiz-
mete açılması

 т İstanbul İtfaiyeciler Yetimhanesi 
tefrişat desteği

 т Furkan Doğan Yetimhanesi’nin 
inşası

 т Şifa ve Furkan Emre Kesik Yetim-
haneleri bakım onarım projesi

SPONSORLUK

 т 305 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi
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ZİMBABVE

ÜRDÜN

YEMEN

SOSYAL YARDIMLAR

 т Yetim ailelerinin de aralarında 

olduğu 800 aileye gıda yardımı 

 т 250 yetime bayramlık kıyafet 

yardımı

 т 66 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

SPONSORLUK

 т 91 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

SPONSORLUK

 т 50 yetimin 2015 yılı boyunca Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kap-
samında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR
 т 1.900 yetime bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi
 т 400 yetim ailesine kumanya 

dağıtımı
SAĞLIK YARDIMLARI

 т 1 yetimin ilaç masraflarının kar-
şılanması

 т 1 yetimin tedavi masraflarının 

karşılanması

SPONSORLUK

 т 2.189 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Siste-

mi kapsamında desteklenmesi
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ADANA
 SOSYAL YARDIMLAR

 т 2 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 280 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 300 çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı

 т 600 yetim ailesine gıda paketi 
dağıtımı

 т 5 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çama-
şır makinesi ve mutfak eşyası 
alınması

 т 10 yetim kızımıza (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 700 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı  

 т 3 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı 

 т  8 yetim ailesine ev tadilatı ya-
pılması

 т  300 yetim ailesine zekat/fitre 
dağıtımı

 т 1.010 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 10 yetime okul forması desteği

 т 350 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği 

 т 5 yetimin okul servis ücretinin 
karşılanması

 т Üniversite öğrencisi 28 yetimi-
mize burs desteği

 т 2 yetim çocuğumuzun takviye 
ders desteği

 т 32 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Üniversiteye hazırlanan 1 ye-
timimizin dershane ücretinin 
karşılanması

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 1 yetimimize psikolojik destek 
hizmeti ve terapi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında yetim aileleri ve gönül-
lülerimizle birlikte 700 kişinin 
katılımıyla uçurtma şenliği ve 
yemek organizasyonu

 т 100 yetimimizin katılımıyla Kutlu 
Doğum Haftası’nda Ulu Cami’de 
hatim programı düzenlenmesi  

 т 500 yetime oyuncak ve hediye 
dağıtımı  

 т 50 yetimimizle birlikte bayram-
laşma etkinliği 

 т 50 yetim çocuğumuzun katılı-
mıyla Darülaceze ziyareti 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 500 yetim ço-
cuğumuz ve 300 vakıf gönül-
lüsünün bir araya geldiği iftar 
programı  

 т Ramazan ayında 10 yetim aile-
si ziyaret edilerek birlikte iftar 
yapılması  

  SPONSORLUK  

 т 419 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

 т 2.500 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

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

 т 237 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 14 yetim ailesine yakacak ve 
soba dağıtımı

 т 170 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 370 çocuğumuza Ramazan Ço-
cuk Paketi dağıtımı

 т 217 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 34 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 128 yetim ailesine fitre/zekât 
dağıtımı

 т 5 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çama-
şır makinesi ve mutfak eşyası 
alınması

 т 2 yetim kızımıza (tekstil oturma 
grubu, yatak odası, salon takımı 
ve mutfak malzemesi gibi eşya-
ları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 18 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 1 yetim ailesine ev tadilatı ya-
pılması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 78 yetime okul forması desteği

 т 370 yetime kırtasiye malzemesi 
desteği 

 т 2 yetimin okul servis ücretinin 
karşılanması

 т Üniversite öğrencisi bir yetimi-
mize burs desteği

 т 4 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 37 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Üniversiteye hazırlanan 2 ye-
timimizin dershane ücretinin 
karşılanması

 т 237 yetim çocuğumuza eğitim 
semineri verilmesi

 т Dernek binasında 80 yetimimi-
zin katıldığı etüd dersleri ve Dil ve 
Değerler eğitimi çalışması

 т Diyanet yayınlarından çıkan 268 
adet çocuk kitabının yetim ço-
cuklarımıza dağıtılması

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 18 yetimimiz ve annesine psi-
kolojik destek hizmeti ve terapi 
desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 148 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 68 yetim çocuğumuzun katıldığı 
gezi organizasyonu

 т 478 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т Ramazan ayında 137 yetim ai-
lesinin katıldığı iftar ve salon 
programı

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 170 yetimimiz ve an-
nelerinin katıldığı fidan dikme 
etkinliği düzenlenmesi 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 378 yetim ço-
cuğumuz ve gönüllülerimizin bir 
araya geldiği iftar programı  

 т Ramazan ayında 128 yetim ai-
lesi ziyaret edilerek birlikte iftar 
yapılması  

 т 128 yetim ailesinin katılımıyla 
bayramlaşma etkinliği 

 т 70 yetim ve 40 gönüllümüzle 
ilimizde bulunan kültürel gezi 
programı

SPONSORLUK

 т 331 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

 т 750 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi
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AFYONKARAHİSAR
SOSYAL YARDIMLAR

 т 10 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 4 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı  

 т 678 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 30 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 453 yetim ailesine gıda paketi 
dağıtımı

 т 50 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı

 т 30 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 3 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 7 yetim ailesine ihtiyaçları doğrul-
tusunda buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi ve mutfak eşyası alınması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 50 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 17 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 80 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т 37 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 17 yetim annesine dikiş 
kursu eğitiminin verilmesi

 т Üniversite öğrencisi 12 yetimimi-
ze burs desteği

 т 150 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

 т 17 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т Eğitimine devam eden 17 yetim 
annesine ders desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 14 yetimimize psikolojik destek 
hizmeti ve terapi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 110 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 400 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 60 yetimimiz ve anneleri-
nin katıldığı fidan dikme etkinliği 
düzenlenmesi 

 т 90 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı gezi organizasyonu ve sportif 
faaliyet etkinlikleri

 т 39 yetimimizin katıldığı karne 
şöleni programı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 900 kişilik salon prog-
ramı

 т Ramazan ayında 20 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

 т Ramazan ayında 137 yetim ai-
lesinin katıldığı iftar ve salon 
programı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 60 yetimimiz ve anneleri-
nin katıldığı fidan dikme etkinliği 
düzenlenmesi 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 600 yetim ço-
cuğumuz ve gönüllülerimizin bir 
araya geldiği iftar programı   

 т 30 yetim ailesinin katılımıyla bay-
ramlaşma etkinliği 

SPONSORLUK

 т 35 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 400 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi
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AĞRI
SOSYAL YARDIMLAR

 т 678 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 50 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 150 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı

 т 40 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 1 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çama-
şır makinesi ve mutfak eşyası 
alınması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 300 yetimimize kırtasiye mal-
zemesi desteği 

 т 123 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т Üniversite öğrencisi 6 yetimimi-
ze burs desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 14 yetimimize psikolojik destek 
hizmeti ve terapi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 300 yetim ve gönüllülerin katıl-
dığı piknik organizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 200 yetimimizle lunapark 
gezi organizasyonu 

 т 6 yetim çocuğumuzun izcilik 
kampına yönlendirilmesi

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 250 kişilik salon prog-
ramı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 500 yetim ço-
cuğumuz ve gönüllülerimizin bir 
araya geldiği iftar programı   

SPONSORLUK

 т 96 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 678 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 2 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 170 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı  

 т 50 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 120 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 11 yetim ailesine adak/akika da-
ğıtımı

 т 150 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı

 т 35 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 1 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 3 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çama-
şır makinesi ve mutfak eşyası 
alınması

 т 1 yetim ailesinin ev tadilatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 150 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

AKSARAY
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 т 117 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 4 yetimimize okul forması des-
teği 

 т 30 yetimin okul servis ücretinin 
karşılanması

 т 60 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversite öğrencisi 1 yetimimize 
burs desteği

 т 30 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

 т 3 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 30 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 80 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 150 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sinema etkinliği

 т 70 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 100 yetimimiz ve annele-
rinin katıldığı fidan dikme etkinliği 
düzenlenmesi 

 т 60 yetim çocuğumuzun sportif 
faaliyet etkinlikleri

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 190 kişilik salon programı

 т Ramazan ayında 40 yetim ai-
lesi ziyaret edilerek birlikte iftar 
yapılması  

 т 10 yetim ailesinin katılımıyla bay-
ramlaşma etkinliği 

SPONSORLUK

 т 150 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

 т 500 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 65 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı  

 т 63 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 13 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 25 yetim ailesine gıda yardımı

 т 30 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı

 т 25 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı 

 т 1 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 39 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 50 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 35 yetim çocuğumuzun katıldığı 
kültürel gezi organizasyonu 

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 72 kişilik salon programı

SPONSORLUK

 т 31 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 65 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

AMASYA
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 650 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı  

 т 100 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 80 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 33 yetim ailesine adak/akika 
dağıtımı

 т 300 yetim ailesine gıda yardımı

 т 150 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 2 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 5 yetim ailesine ihtiyaçları doğrul-
tusunda buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi ve mutfak eşyası alınması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 300 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 133 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 150 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Üniversite öğrencisi 10 yetimimi-
ze burs desteği

 т Üniversiteye hazırlanan 3 ye-
timimizin dershane ücretinin 
karşılanması

 т 20 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 70 yetimimize psikolojik destek 
hizmeti ve terapi desteği

 т 100 yetimimize sağlık taraması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 100 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 150 yetim çocuğumuzun katıldığı 
kültürel gezi organizasyonu

 т 100 yetim çocuğumuzla karne 
şöleni programı

 т 60 yetim çocuğumuzun sportif 
faaliyet etkinlikleri

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 550 kişilik salon programı

 т Ramazan ayında 50 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 400 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

 т 100 yetim ailesinin katılımıyla 

bayramlaşma etkinliği 

SPONSORLUK

 т 165 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-

tim Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamında desteklenmesi

 т 650 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi

ANKARA

SOSYAL YARDIMLAR

 т 395 yetime bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi

 т 90 yetim ailesine kurban eti da-

ğıtımı

 т 200 yetim ailesine gıda yardımı

 т 150 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı

 т 20 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 40 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 250 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 120 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 10 yetimin okul servis ücretlerinin 
karşılanması 

ANTALYA
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 2 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 20 yetim ailesine kıyafet yardımı

 т 20 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 20 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 30 yetim ailesine gıda yardımı

 т 20 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 30 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 5 yetimimize okul forması des-
teği 5 yetimin okul servis ücret-
lerinin karşılanması 

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 5 yetim annesine dikiş 
kursu eğitiminin verilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 20 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 20 yetim çocuğumuzun katıldığı 
kültürel gezi organizasyonu

 т Ramazan ayında 10 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

SPONSORLUK

 т 6 yetimin 2015 yılı boyunca Yetim 
Sponsorluk Destek Sistemi kap-
samında desteklenmesi

 т 80 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

AYDIN

 т 20 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т 12 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 20 yetim annesine dikiş 
kursu eğitiminin verilmesi

 т Üniversiteye hazırlanan 5 yeti-
mimizin dershane ücretinin kar-
şılanması

 т 50 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 200 yetimimize sağlık taraması

 т 11 yetimimizin sünnet masrafla-
rının karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 310 yetim ve gönüllülerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 т 100 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sinema etkinliği

 т 200 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 60 yetimimiz ve anneleri-

nin katıldığı fidan dikme etkinliği 
düzenlenmesi 

 т 150 yetim çocuğumuzun katıldığı 
kültürel gezi organizasyonu

 т 60 yetim çocuğumuzun katıldığı 
çeşitli sportif etkinlikler

 т 20 yetim çocuğumuzun izcilik 
kampına yönlendirilmesi

 т 200 yetim çocuğumuzun katılı-
mıyla karne şöleni programı

 т 120 yetimimizin katılımıyla Kut-
lu Doğum Haftası’nda program 
düzenlenmesi  

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 345 kişilik salon programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 270 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 125 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 600 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 1 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 15 yetime kıyafet yardımı

 т 87 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 20 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 6 yetim ailesine gıda yardımı

 т 50 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı

 т 53 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 1 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 3 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çama-
şır makinesi ve mutfak eşyası 
alınması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 30 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 143 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 19 yetim çocuğumuzun katıldığı 

yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Üniversite öğrencisi 2 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 2 yetimimize psikolojik destek 
hizmeti ve terapi desteği

 т 2 yetimimizin sünnet masrafla-
rının karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 140 yetim ve gönüllülerin katıl-
dığı piknik organizasyonu

 т 40 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sinema etkinliği

 т 75 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 20 yetimimiz ve anneleri-
nin katıldığı fidan dikme etkinliği 
düzenlenmesi 

 т 25 yetim çocuğumuzun katıldığı 
kültürel gezi organizasyonu

 т 3 yetim çocuğumuzun katıldığı 
çeşitli sportif etkinlikler

 т 1 yetim çocuğumuzun izcilik 
kampına yönlendirilmesi

 т 25 yetim çocuğumuzun katılı-
mıyla karne şöleni programı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 85 kişilik salon programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 150 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

 т 100 yetim ailesinin katılımıyla 
bayramlaşma etkinliği 

SPONSORLUK

 т 88 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 150 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

BALIKESİR

SOSYAL YARDIMLAR

 т 3 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 17 yetime kıyafet yardımı

 т 17 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 63 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 26 yetim ailesine gıda yardımı

 т 72 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı

 т 22 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı 

 т 12 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 3 yetim ailesine ev tadilatı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 68 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 21 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 12 yetimimize okul forması des-
teği 

 т 1 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

BARTIN
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 510 yetime kıyafet yardımı

 т 55 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 206 yetim ailesine gıda yardımı

 т 300 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı

 т 63 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 300 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı tiyatro etkinliği ve yemek ikramı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 305 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 248 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 20 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т 19 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Üniversite öğrencisi 6 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т 10 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 700 yetim ve gönüllülerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 т 500 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т Ramazan ayında 20 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 300 yetim ço-

cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 

bir araya geldiği iftar programı

SPONSORLUK

 т 322 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamında desteklenmesi

 т 1.500 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi

BATMAN

 т Yetim annelerine yönelik eğitim 
semineri programı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 19 yetim ailesi ve gönüllülerin ka-
tıldığı piknik organizasyonu

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 47 kişilik salon programı

 т Ramazan ayında 8 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 29 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 31 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 102 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 20 yetime kıyafet yardımı

 т 40 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 47 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 47 yetim ailesine gıda yardımı

 т 50 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 50 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 66 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 15 yetimimize okul forması des-
teği 

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т 50 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 80 yetimin katıldığı piknik orga-
nizasyonu

 т 50 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 90 kişilik salon programı

 т Ramazan ayında 30 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 107 yetim ço-

cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

 т 40 yetim ailesinin katılımıyla bay-
ramlaşma etkinliği 

SPONSORLUK

 т 41 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 150 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 5 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 30 yetime kıyafet yardımı

 т 5 yetime bayramlık kıyafet hedi-
ye edilmesi

 т 10 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 100 yetim ailesine gıda yardımı

 т 3 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı 

 т 10 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 10 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т Üniversite öğrencisi 3 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 2 yetimin sağlık taramasından 
geçirilmesi

SPONSORLUK

 т 3 yetimin 2015 yılı boyunca Yetim 
Sponsorluk Destek Sistemi kap-
samında desteklenmesi

 т 100 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

BAYBURT

BİLECİK
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 1 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 250 yetime kıyafet yardımı

 т 250 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 135 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 200 yetim ailesine gıda yardımı

 т 200 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı

 т 5 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı 

 т 2 yetim ailesine ihtiyaçları doğrul-
tusunda buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi ve mutfak eşyası alınması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 300 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 101 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 2 yetimimize okul forması des-
teği 

 т 30 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т 30 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т 2 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 30 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 40 yetim ve gönüllülerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 т 42 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 115 kişilik salon programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 248 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

 т 28 yetim ailesinin katılımıyla bay-
ramlaşma etkinliği 

SPONSORLUK

 т 55 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 600 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 80 yetim ailesine yakacak ve 

soba yardımı

 т 250 yetime kıyafet yardımı

 т 725 yetime bayramlık kıyafet 

hediye edilmesi

 т 95 yetim ailesine kurban eti 

dağıtımı

 т 300 yetim ailesine adak / akika 
dağıtımı

 т 400 yetim ailesine gıda yardımı

 т 300 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı

 т 25 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 1 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çama-

şır makinesi ve mutfak eşyası 

alınması

 т 6 yetim evi tadilatı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 300 yetimimize kırtasiye mal-

zemesi desteği 

 т 374 yetimimize değerler eğitimi 

kapsamında kitap dağıtımı 

BİNGÖL

BİTLİS / TATVAN
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 15 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 126 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 48 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 75 yetim ailesine gıda yardımı

 т 50 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı

 т 120 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 24 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 5 yetim evi tadilatı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 300 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 47 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 10 yetimimize okul forması des-
teği 

 т 12 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversite öğrencisi 21 yetime 
burs desteği

 т 12 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 6 yetimin sağlık taramasından 
geçirilmesi

 т 1 yetimin sünnet masraflarının 
karşılanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 68 yetim ve gönüllülerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 т 63 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sinema etkinliği

BOLU

 т 5 yetimimize okul forması des-
teği 

 т 3 yetimin okul servis ücretlerinin 
karşılanması 

 т 85 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т 100 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Üniversite öğrencisi 27 yetime 
burs desteği

 т 6 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 20 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 2 yetime ve 3 yetim annesine 
psikolojik destek hizmeti ve te-
rapi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 80 yetim ve gönüllülerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 т 650 yetim çocuğumuza oyun-
cak ve hediye dağıtımı

 т 650 yetim çocuğumuzun katıl-
dığı kültürel gezi organizasyonu

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldığı 
çeşitli sportif etkinlikler

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 810 kişilik salon programı

 т Ramazan ayında 45 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 725 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

 т 90 yetim ailesinin katılımıyla 
bayramlaşma etkinliği 

SPONSORLUK

 т 348 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Siste-

mi kapsamında desteklenmesi

 т 1.200 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 40 yetim ailesine yakacak ve 
soba yardımı

 т 300 yetime kıyafet yardımı

 т 300 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 150 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 1.000 yetim ailesine gıda yardımı

 т 150 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı

 т 150 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 30 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 5 yetim kızımıza (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 1 yetim evi tadilatı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 150 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 115 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 20 yetimin okul servis ücretleri-
nin karşılanması 

 т 120 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т 140 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 5 yetim annesine dikiş 
kursu eğitiminin verilmesi

 т Eğitimine devam eden 1 yetim 
annemize ders desteği

 т Üniversite öğrencisi 20 yetime 
burs desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 150 yetim annesine ve 30 yeti-
me psikolojik destek hizmeti ve 
terapi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 350 yetim ve gönüllülerin katıl-
dığı piknik organizasyonu

 т 30 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sinema etkinliği

 т 500 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 430 kişilik salon programı

 т Ramazan ayında 17 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 270 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 230 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 1.000 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

BURSA

 т 4 yetim çocuğumuza oyuncak ve 

hediye dağıtımı

 т 32 yetim çocuğumuzun katıldığı 

kültürel gezi organizasyonu

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 

katıldığı 810 kişilik salon programı

 т Ramazan ayında 38 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 110 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 69 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 200 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 10 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 5 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı

 т 5 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı 

 т 1 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çama-
şır makinesi ve mutfak eşyası 
alınması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 5 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 29 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 350 yetim ve gönüllülerin katıl-
dığı piknik organizasyonu

 т 30 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sinema etkinliği

 т 500 yetim çocuğumuza oyun-
cak ve hediye dağıtımı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 430 kişilik salon prog-
ramı

 т Ramazan ayında 17 yetim aile-
si ziyaret edilerek birlikte iftar 
yapılması  

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 270 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 10 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 25 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 400 yetime kıyafet yardımı

 т 300 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 50 yetim ailesine gıda yardımı

 т 30 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı

 т 25 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı 

 т 50 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 50 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 31 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 20 yetim annesine ve 20 yeti-
me psikolojik destek hizmeti ve 
terapi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 80 yetim çocuğumuzun katıldığı 
lunapark etkinliği

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 80 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 20 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 80 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

ÇANKIRI

ÇORUM
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 10 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 15 yetime kıyafet yardımı

 т 70 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 15 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 150 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı

 т 10 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı 

 т 1 yetim ailesine ihtiyaçları doğrul-
tusunda buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi ve mutfak eşyası alınması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 50 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 25 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 3 yetimimize okul forması des-
teği 

 т 1 yetimin okul servis ücretlerinin 
karşılanması 

 т 10 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Üniversite öğrencisi 2 yetime 
burs desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 70 yetim ve gönüllülerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 т 15 yetim çocuğumuzun katılımıy-
la lunpark gezi organizasyonu

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 35 kişilik salon programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü vesilesiyle 20 yetim ço-

cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 

bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 11 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-

tim Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamında desteklenmesi

 т 150 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 10 yetime kıyafet yardımı

 т 150 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 150 yetim ailesine gıda yardımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 10 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 6 yetim çocuğumuzun sağlık ta-
ramasından geçirilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 160 yetim ve gönüllülerin katıldığı 
piknik organizasyonu

 т 250 yetim çocuğumuzun katıl-
dığı kültürel gezi organizasyonu

 т 250 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 430 kişilik salon programı

 т Ramazan ayında 8 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

DENİZLİ

DİYARBAKIR
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 10 yetimimize bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 150 yetim ailemize kurban eti 
verilmesi

 т 150 yetim ailemize gıda yardımı

 т 5 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çama-
şır makinesi ve mutfak eşyası 
alınması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 10 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Ramazan ayında 10 yetim aile-
si ziyaret edilerek birlikte iftar 
yapılması  

SPONSORLUK

 т 20 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 350 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi 

SPONSORLUK

 т 1 yetimin Yetim Sponsorluk Destek Sistemi kapsamına alınması

SOSYAL YARDIMLAR

 т 22 yetim ailesine yakacak ve 
soba yardımı

 т 100 yetime kıyafet yardımı

 т 410 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 155 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 200 yetim ailesine gıda dağıtımı

 т 150 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı

 т 58 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

 т 2 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 7 yetim ailesine ihtiyaçları doğrul-
tusunda buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi ve mutfak eşyası alınması

 т 2 yetim evi tadilatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 150 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 241 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 5 yetimimize okul forması des-
teği 

 т 2 yetimin okul servis ücretlerinin 
karşılanması 

DÜZCE

EDİRNE

ELAZIĞ

 т 14 yetim ailesinin katılımıyla bay-
ramlaşma etkinliği 

SPONSORLUK

 т 436 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 450 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi



64

SOSYAL YARDIMLAR

 т 70 yetim ailesine yakacak ve 
soba yardımı

 т 35 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 120 yetime kıyafet yardımı

 т 65 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 25 yetim ailesine gıda dağıtımı

 т 110 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı

 т 55 yetim ailesine nakdi para 
yardımı 

ERZİNCAN

 т 100 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т 60 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 11 yetim annesine dikiş 
kursu eğitiminin verilmesi

 т Üniversite öğrencisi 5 yetime 
burs desteği

 т 13 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т Üniversiteye hazırlanan 2 ye-
timimizin dershane ücretinin 
karşılanması

 т 58 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

 т Eğitimine devam eden bir yetim 
annemize takviye ders desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 3 yetim annesine ve 3 yetime 
psikolojik destek hizmeti ve te-
rapi desteği

 т 1 yetimimizin sünnet masrafları-
nın karşılaması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 160 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 160 yetimimizin katıldığı tiyatro 
etkinliği ve yemek ikramı

 т 50 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı 

 т 50 yetim çocuğumuzun katılı-
mıyla kültürel gezi organizasyonu

 т 35 yetim çocuğumuzun katıldığı 
çeşitli sportif etkinlikler

 т 50 yetim çocuğumuzun katılı-
mıyla karne şöleni etkinliği

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 305 kişilik salon programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 225 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

 т 35 yetim ailesinin katılımıyla bay-
ramlaşma etkinliği 

SPONSORLUK

 т 241 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 730 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 3 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 5 yetime kıyafet yardımı

 т 150 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 1.822 yetime gıda dağıtımı

 т 150 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 185 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı 

 т 1 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 1 yetim ailesine ihtiyaçları doğrul-
tusunda buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi ve mutfak eşyası alınması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 151 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 4 yetimimize okul forması des-
teği 

 т 165 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 21 yetim çocuğumuza takviye 
ders dersteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 73 yetim çocuğumuz 
ve 40 yetim annemizin katıldığı 
tiyatro etkinliği ve yemek ikramı 
programı

 т 71 yetim ailesi ve gönüllülerin ka-
tıldığı piknik organizasyonu

 т 23 yetim çocuğumuzun katılı-
mıyla kültürel gezi organizasyonu

 т 30 yetim çocuğumuzun katılı-
mıyla tiyatro etkinliği ve yemek 
ikramı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 215 kişilik salon programı

 т Ramazan ayında 10 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 148 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 166 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 1.822 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

ERZURUM

 т 65 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı 

 т 2 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 110 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 50 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 45 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т 25 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 30 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 25 yetim çocuğumuzun katılı-
mıyla kültürel gezi organizasyonu

 т 30 yetim çocuğumuzun katılımıy-
la tiyatro etkinliği ve yemek ikramı

 т 25 yetim çocuğumuzun katıldığı 
çeşitli sportif etkinlikler

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 20 kişilik salon programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 28 yetim çocu-
ğumuz ve vakıf gönüllülerinin bir 
araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 42 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 8 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 96 yetime kıyafet yardımı

 т 40 yetime bayramlık kıyafet 
desteği

 т 7 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 51 aileye haftalık gıda yardımı

 т 75 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 150 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı 

 т 23 yetim ailesine ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 45 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т  Meslek edindirme kursları kap-
samında yetim anneleriyle keçe 
çalışması 

 т 20 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 15 yetim çocuğumuza yağlı boya 
kursu

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 3 yetimin göz taramasından ge-
çirilmesi

 т 1 yetim ailesinin hastane işlem-
lerinin yapılması 

 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 73 yetim çocuğumuz 
ve 40 yetim annemizin katıldığı 
tiyatro etkinliği ve yemek ikramı 
programı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 450 kişinin katıldığı salon 
programı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 17 yetimimiz ve anneleri-
nin katıldığı fidan dikme etkinliği 
düzenlenmesi 

 т Yetim ailesi ve gönüllülerin katıldı-
ğı 70 kişilik piknik organizasyonu

 т Her hafta 6 yetim ailesinin katıl-
dığı kahvaltı organizasyonu

 т 64 yetim çocuğumuzun katılı-
mıyla kültürel gezi organizasyonu

 т 24 yetim çocuğumuzun katılı-
mıyla sinema ve tiyatro etkinliği

 т 47 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 47 yetim ve 21 annenin katıldığı 3 
iftar programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 43 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı 

SPONSORLUK

 т 19 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 134 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

ESKİŞEHİR
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 1.600 yetime bayramlık kıyafet 
hediye edilmesi

 т 400 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 51 aileye haftalık gıda yardımı

 т 20 yetim ailesine fitre / zekât 
dağıtımı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 300 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 331 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı  

 т 300 yetim çocuğumuzun katıl-
dığı Değerler Eğitimi çalışması

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 100 yetim annesine 
yönelik dikiş, nakış kursu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 100 yetimin diş muayenesinden 
geçirilmesi

 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 80 yetim çocuğumuzun 

katıldığı tiyatro etkinliği ve yemek 
ikramı programı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 60 yetim çocuğumuz ve 
gönüllülerimizle birlikte lunapark 
programı

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 200 yetim ailesinin 
katıldığı salon programı

 т 250 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 200 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı 

SPONSORLUK

 т 453 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 1.600 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 2 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 30 yetim aileye gıda yardımı

 т 40 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 1 yetim evi tadilatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 30 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 10 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı  

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 65 kişilik salon programı

 т 30 yetim çocuğumuza oyuncak 

ve hediye dağıtımı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü vesilesiyle 30 yetim ço-

cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 

bir araya geldiği iftar programı 

SPONSORLUK

 т 26 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-

tim Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamında desteklenmesi

 т 100 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi

GAZİANTEP

GİRESUN
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SPONSORLUK

 т 3 yetimin Yetim Sponsorluk Des-
tek Sistemi kapsamına alınması

SOSYAL YARDIMLAR

 т 50 yetim çocuğumuza bayramlık 
kıyafet hediye edilmesi

SPONSORLUK

 т 150 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

 т 150 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 56 yetime kıyafet yardımı

 т 40 yetime bayramlık kıyafet 
desteği

 т 270 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 1.150 yetim ailesine gıda yardımı

 т 150 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 200 yetim nakit para desteği 

 т 1 yetim ailesine ihtiyaçları doğrul-
tusunda buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi ve mutfak eşyası alınması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 150 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 25 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 25 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversite öğrencisi 5 yetimimize 
burs desteği

 т Üniversiteye hazırlanan 32 yetim 
çocuğumuzun dershane ücret-
lerinin karşılanması

 т 20 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 150 yetim çocuğumuz 
ve gönüllülerimizin katıldığı ti-
yatro etkinliği ve yemek ikramı 
programı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 150 yetim çocuğumuz ve 
gönüllülerimizin katıldığı lunapark 
programı

 т 150 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 56 yetim ve annelerinin katıldığı  
iftar programı

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sportif faaliyet etkinliği

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 43 yetim ço-

cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı 

SPONSORLUK

 т 186 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 2.000 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

GÜMÜŞHANE

HAKKARİ

HATAY / İSKENDERUN
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 16 yetime kıyafet yardımı

 т 30 yetime bayramlık kıyafet he-
diye edilmesi

 т 70 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 2 yetim ailesine gıda yardımı

 т 50 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 3 yetim ailesine ihtiyaçları doğrul-
tusunda buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi ve mutfak eşyası alınması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 50 yetimimize kırtasiye malze-
mesi desteği 

 т 14 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 7 yetim çocuğumuza okul for-
ması desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 30 yetimimizle İl Müf-
tülüğü’nün düzenlemiş olduğu 
Kutsal Emanetler Sergisi gezisi

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 30 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı 

SPONSORLUK

 т 9 yetimin 2015 yılı boyunca Yetim 
Sponsorluk Destek Sistemi kap-
samında desteklenmesi

 т 210 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 150 yetim ailemize yakacak yar-
dımı

 т 200 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 150 yetim ailemize kurban eti 
dağıtımı

 т 200 yetim ailesine gıda yardımı

 т 50 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т 50 yetim ailesine nakdi yardım

 т 50 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 50 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 5 yetim çocuğumuza okul for-
ması desteği

 т Üniversite öğrencisi 25 yetim 
çocuğumuza burs desteği

 т 30 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Gönüllülerimizin bir araya geldi-
ği 300 kişinin katıldığı bir salon 
programı 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 50 yetim 
çocuğumuz ve aileleriyle gönül-
lülerimizin katıldığı iftar programı 

 т 50 yetim çocuğumuz ve tüm 
Isparta halkının davet edildiği 
2.700 kişilik iftar programı

 т 20 yetim ailemize düzenli ev 
ziyareti 

SPONSORLUK

 т 42 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 450 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

IĞDIR

ISPARTA
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 201 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 590 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet desteği

 т 300 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 300 yetim ailesine aylık gıda pa-
keti dağıtımı 

 т İstanbul’daki yetim ailelere 250 
Ramazan Çocuk Paketi dağıtımı

 т 2 yetim ailemize ihtiyaçları doğrul-
tusunda buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi ve mutfak eşyası alınması

 т 15 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı

 т 213 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı

 т 350 yetim çocuğumuza kışlık kı-
yafet yardımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 275 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т Değerler eğitimi kapsamında 
anaokulundan-üniversite sevi-
yesindeki öğrencileri ve anneleri 
kapsayan 14.658 adet kitabın 65 
il temsilciliği gönderimi

 т Değerler eğitimi kapsamında ilk ve 
ortaokul seviyesindeki öğrencileri 
kapsayan 1.000 kitap setinin 53 il 
temsilciliğine gönderimi

 т 5 yetim çocuğumuza okul forması 
desteği

 т Üniversite öğrencisi 18 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т 13 yetimin okul servis ücretlerinin 
karşılanması  

 т Üniversiteye hazırlanan 2 yeti-
mimizin dershane masraflarının 
karşılanması

 т 34 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т Meslek edindirme kursları kapsa-
mında 22 yetim annesine yönelik 
dikiş, nakış kursu 

 т Eğitimine devam eden 8 yetim 
annesine takviye ders desteği

 т 3 yetim çocuğumuzun dil eğitimi 
masraflarının karşılanması

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 29 yetimimize ve 16 yetim anne-
mize psikolojik destek hizmeti ve 
terapi desteği

 т 5 yetim çocuğumuzun tedavi 
masraflarının karşılanması

 т 49 yetim çocuğumuza atölye 
çalışmaları ile terapi hizmeti 
verilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 62 yetimimiz ve gönül-
lülerin katılımıyla gezi ve oyun 
organizasyonu

 т 250 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 100 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 15 yetim çocuğumuzun katılımıy-
la lunapark gezi organizasyonu

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 700 kişilik salon programı

 т 40 yetim annesine şehir dışında 
kültürel gezi organizasyonu

 т 90 yetim annesine katıldığı mo-
tivasyon programı 

 т Ramazan ayında 3 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 50 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

 SPONSORLUK

 т 623 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 1.500 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

İSTANBUL
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 50 yetim ailesine yakacak ve 
soba yardımı

 т 580 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 170 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet desteği

 т 100 yetim ailesine gıda paketi 
dağıtımı 

 т 65 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 5 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 3 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı

 т 2 yetim ailesine ev tadilatı

 т 1 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 50 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т Üniversite öğrencisi 4 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т 5 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 25 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

 т 25 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 15 yetimimizin sağlık taramasın-
dan geçirilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 62 yetimimiz ve gönül-
lülerin katılımıyla gezi ve oyun 
organizasyonu

 т 30 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 30 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 15 yetim çocuğumuzun katıldığı 
karne şöleni programı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 110 kişilik salon programı

 т 12 yetim çocuğumuzla Darüla-
ceze ziyareti 

 SPONSORLUK

 т 67 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 500 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

İZMİR

SOSYAL YARDIMLAR

 т 50 yetim ailesine yakacak ve 
soba yardımı

 т 1.426 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 140 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 100 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т Yıl içerisinde yetim ailelere 1.000 
kg et ve 1.000 kg meyve dağıtımı

 т 20 yetim ailesine canlı kurban 
dağıtımı

 т 250 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 20 yetim ailemize ihtiyaçları 
doğrultusunda buzdolabı, ça-
maşır makinesi ve mutfak eşyası 
alınması

KAHRAMANMARAŞ
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 200 yetim çocuğumuza bay-
ramlık kıyafet hediye edilmesi

 т 50 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 75 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 18 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 100 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 7 yetim çocuğumuza okul for-
ması desteği

 т Üniversite öğrencisi 5 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler 
eğitimi kapsamında 71 adet kitap 
dağıtımı 

 т 15 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 3 yetimimize ve 1 yetim anne-
mize psikolojik destek hizmeti 
ve terapi desteği

KARAMAN

 т 30 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı

 т 1 yetim ailesine ev tadilatı

 т 2 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 250 yetim çocuğumuza kırtasi-
ye malzemesi desteği

 т 1 yetim çocuğumuzun servis 
masraflarının karşılanması

 т Üniversite öğrencisi 2 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т 2 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 56 yetimimize değerler eğitimi 
kapsamında kitap dağıtımı 

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 3 yetimimize ve 1 yetim anne-
mize psikolojik destek hizmeti 
ve terapi desteği

 т 5 yetim çocuğumuzun tedavi 
masraflarının karşılanması

 т 100 Suriyeli yetim çocuğumu-
zun sünnet ettirilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 300 yetimimiz ve gönül-
lülerin katılımıyla sinema etkinliği 
ve yemek organizasyonu

 т 150 yetim ailesinin katıldığı piknik 
ve karne şöleni organizasyonu

 т 300 yetim çocuğumuza oyun-
cak ve hediye dağıtımı

 т 60 yetim çocuğun katıldığı kül-
türel gezi organizasyonu

 т 200 yetim çocuğun katıldığı 
sportif faaliyet etkinliği

 т Yetim aileler ve gönüllülerimi-

zin katıldığı 5.500 kişilik salon 

programı

 т 100 yetim ailesiyle bayramlaş-

ma programı 

 SPONSORLUK

 т 190 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Siste-

mi kapsamında desteklenmesi

 т 1.426 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi
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 т 5 yetim çocuğumuzun tedavi 
masraflarının karşılanması

 т 100 Suriyeli yetim çocuğumu-
zun sünnet ettirilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 20 yetimimiz ve gö-
nüllülerin katılımıyla sinema et-
kinliği ve yemek organizasyonu

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 35 ye-
tim çocuğumuz ve aileleriyle 
gönüllülerimizin katıldığı iftar 
programı 

 т Ramazan ayında 3 yetim aile-
si ziyaret edilerek birlikte iftar 
yapılması  

 т 52 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 40 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 15 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sportif faaliyet etkinliği

 т 9 yetimimizle izcilik ve kamp 
etkinliği  

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 64 kişilik salon programı

 т  15 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

 SPONSORLUK

 т 92 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 200 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 153 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 50 yetim ailesine gıda dağıtımı

 т 75 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 10 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т Yetim çocuklarımıza değerler 
eğitimi kapsamında 52 adet ki-
tap dağıtımı 

 т 23 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 45 yetimimizle İl Müf-
tülüğü’nün düzenlemiş olduğu 

Kutsal Emanetler Sergisi gezi 
organizasyonu

 т Ramazan ayında 13 yetim aile-
si ziyaret edilerek birlikte iftar 
yapılması  

 т 25 yetim ailesinin katılımıyla 
bayramlaşma etkinliği 

SPONSORLUK

 т 62 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 153 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

KARS
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 5 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 130 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 150 yetim ailesine gıda yardımı

 т 150 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 20 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 75 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 40 yetim ailesine nakdi para 
yardımı

 т 1 yetim evi tadilatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 75 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 20 yetim çocuğumuza okul for-
ması desteği

 т Üniversite öğrencisi 2 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 101 adet kitap 
dağıtımı 

 т 30 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т 20 yetim çocuğumuzun dersha-
ne ücretinin karşılanması

 т 20 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 20 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 20 yetimimiz ve gönüllü-
lerin katılımıyla tiyatro etkinliği ve 
yemek organizasyonu

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 15 yetim 
çocuğumuz ve aileleriyle gönül-
lülerimizin katıldığı iftar programı 

 т Ramazan ayında 3 yetim ailesi 
ziyaret edilerek birlikte iftar ya-
pılması  

 т 25 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 10 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 46 yetim çocuğumuzun katıldığı 
kültürel gezi organizasyonu

 т 25 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sportif faaliyet etkinliği

 т 25 yetimimizle izcilik ve kamp 
etkinliği  

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 30 kişilik salon programı

SPONSORLUK

 т 113 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 350 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

KASTAMONU
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 136 yetim ailesine yakacak ve 
soba yardımı

 т 353 yetim çocuğumuza ayakkabı 
yardımı

 т 295 yetim çocuğumuza kışlık 
kıyafet yardımı

 т 428 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 126 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 250 yetim ailesine gıda yardımı

 т 149 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т Yetim ailelerimize 200 Ramazan 
kumanyası paketi dağıtımı

 т 2 yetim kızımıza çeyiz seti yar-
dımı

 т 4 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 428 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 23 yetim ailemize nakit para 
yardımı

 т 126 yetim çocuğumuza ayakkabı 
yardımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 250 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 80 adet kitap 
dağıtımı 

 т 120 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Değerler Eğitimi çalışmasına katı-

lan 120 yetim çocuğumuzun ula-
şım masraflarının karşılanması

 т Eğitimine devam eden 120 yetim 
annemize takviye ders desteği

 т Üniversite öğrencisi 16 yetimimi-
ze burs desteği

 т 15 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 100 yetim annesinin katıldığı eği-
tim semineri

 т 45 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т 350 yetim çocuğumuzun katıl-
dığı eğitim semineri

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 40 yetimimize ve 25 yetim anne-
mize psikolojik destek hizmeti ve 
terapi desteği

 т 5 yetim ailesinin tedavi masraf-
larının karşılanması

 т Mülteci yetim çocuklarımızın da 
olduğu 78 yetimimizin sünnet 

ettirilmesi ve sünnet merasimi 
düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 325 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Erciyes gezi programı

 т 450 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

KAYSERİ
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SPONSORLUK

 т 19 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamına alınması

SPONSORLUK

 т 72 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 226 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 201 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 71 yetim ailesine aylık gıda yar-
dımı

 т 20 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı 

 т 50 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т 1 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 15 yetim ailesine nakit para yar-
dımı

 т 51 yetim ailesine fitre / zekât 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 73 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 71 yetim çocuğumuza okul for-
ması yardımı

KIRŞEHİR

KİLİS

KOCAELİ/İZMİT

 т 40 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sportif faaliyet etkinliği

 т 3 yetim çocuğumuz ve gönüllü-
lerimizin katıldığı Kayseri Arama 
Kurtarma ekibi ile izcilik kampı 
etkinliği

 т 350 yetim çocuğumuzun katıl-
dığı karne şöleni programı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 550 kişilik salon prog-
ramı

 т 250 yetim ailesiyle bayramlaşma 
programı 

 т 120 yetim annesinin katıldığı “bi-
linçli çocuk yetiştirme” semineri 

 т 150 yetim çocuğumuzla uçurt-
ma şenliği programı 

 т 15 yetim çocuğumuz ve gönüllü 
gençlerimizin birlikte hazırladığı 
şiir dinletisi programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü münasebetiyle 450 yetim 
çocuğumuz ve gönüllülerimizle 
iftar programı 

 т Ramazan ayı boyunca 15 yetim 
ailesine iftar ziyaretinde bulu-
nulması

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 80 yetim çocuğumuz 
ile birlikte fidan dikme etkinliği 

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 30 yetimimizle birlikte 
Kutlu Doğum Haftası programı 
düzenlenmesi

SPONSORLUK

 т 278 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi 

 т 750 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi
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 т 14 yetim çocuğumuzun okul ser-
visi masraflarının karşılanması

 т 14 yetim çocuğumuzla Değerler 
Eğitimi çalışması

 т Yetim çocuklarımıza değerler 
eğitimi kapsamında 80 adet ki-
tap dağıtımı

 т Üniversiteye hazırlanan 2 yetim 
çocuğumuzun dershane mas-
raflarının karşılanması

 т 2 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 14 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Meslek edindirme kursları kapsa-
mında 30 yetim annesine yönelik 
dikiş, nakış kursu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 10 yetimimize ve 5 yetim anne-
mize psikolojik destek hizmeti ve 
terapi desteği

 т 45 yetim çocuğumuzun sağlık 
taramasından geçirilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 40 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 5 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı 

 т 30 yetim çocuğumuzun katılı-
mıyla kültürel gezi organizasyonu

 т 200 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı çeşitli sportif etkinlikler

 т 45 yetim çocuğumuzun katılımıy-
la karne şöleni etkinliği

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 130 kişilik salon programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 71 yetim çocu-
ğumuz ve vakıf gönüllülerinin bir 
araya geldiği iftar programı  

 т 40 yetim çocuğumuzla darüla-
ceze ziyareti 

 т Ramazan ayı boyunca 51 yetim 
ailesine iftar ziyaretinde bulu-
nulması

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 55 yetim çocuğumuzun 
katılımıyla tiyatro etkinliği ve ye-
mek ikramı programı

SPONSORLUK

 т 62 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 226 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 5 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 485 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 234 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 480 yetim ailesine gıda yardımı

 т 64 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 350 yetim çocuğumuza Rama-
zan Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 8 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 11 yetim ailesine fitre / zekat da-
ğıtımı

 т 1 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

KONYA
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EĞİTİM YARDIMLARI

 т 485 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 25 yetim çocuğumuzun servis 
masraflarının karşılanması

 т Üniversite öğrencisi 4 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler 
eğitimi kapsamında 150 adet 
kitap dağıtımı 

 т 40 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversiteye hazırlanan 5 yetim 
çocuğumuzun dershane mas-
raflarının karşılanması

 т 4 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т Eğitimine devam eden 3 yetim 
annemize takviye ders desteği

 т 40 yetim çocuğumuzun katıldığı 
eğitim semineri

 т 30 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 20 yetim annesine 
yönelik dikiş, nakış kursu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 14 yetimimize ve 40 yetim anne-
mize psikolojik destek hizmeti 
ve terapi desteği

 т 160 yetim çocuğumuzun sağlık 
taramasından geçirilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 15 yetimimiz ve gönül-
lülerin katılımıyla tiyatro etkinliği 
ve yemek organizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 45 yetimimiz ve anneleri-
nin katıldığı fidan dikme etkinliği 
düzenlenmesi 

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 40 yetimimiz ve gönüllü-
lerin katılımıyla lunapark etkinliği 

 т 64 yetim ailesi ve katıldığı piknik 
organizasyonu

 т 25 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 40 yetim çocuğun katıldığı kül-
türel gezi organizasyonu

 т 56 yetim çocuğun katıldığı spor-
tif faaliyet etkinliği

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 150 kişilik salon prog-
ramı

 т 10 yetimimizle izcilik ve kamp 
etkinliği  

 т 150 yetim çocuğumuzla karne 
şöleni programı

 т 14 yetim ailesiyle bayramlaşma 
programı 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 205 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

 т Ramazan ayı boyunca 23 yetim 
ailesine iftar ziyaretinde bulu-
nulması

SPONSORLUK

 т 301 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi

 т 1.450 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 8 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 27 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 28 yetim çocuğumuza bayramlık 
kıyafet hediye edilmesi

 т 40 yetim ailesine gıda yardımı

 т 10 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 50 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 4 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 30 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 24 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 20 adet kitap 
dağıtımı 

 т Dernek binasında yetim çocuk-
larımızın katıldığı Değerler Eğitimi 
çalışması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 15 yetimimiz ve gönül-
lülerin katılımıyla tiyatro etkinliği 
ve yemek organizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 40 yetimimiz ve gönüllü-
lerin katılımıyla lunapark etkinliği 

 т 40 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 40 yetim çocuğun katıldığı kültü-
rel gezi organizasyonu

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 70 kişilik salon programı

 т Ramazan ayı boyunca 20 yetim 
ailesine iftar ziyaretinde bulu-
nulması

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 45 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 30 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamına alınması

 т 120 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

KÜTAHYA

SOSYAL YARDIMLAR

 т 250 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 145 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 20 yetim ailesine aylık gıda yar-
dımı

 т 80 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 110 yetim çocuğumuza Ramazan 
Çocuk Paketi dağıtımı 

 т 2  yetim gencimize (tekstil ürünü, 

küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 15 yetim ailesine nakit para yar-
dımı

 т 15 yetim ailesine fitre / zekat da-
ğıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 158 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 12 yetim çocuğumuza okul for-
ması desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-

timi kapsamında 85 adet kitap 
dağıtımı 

 т 60 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversite öğrencisi 3 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т 3 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 10 yetimimize ve 5 yetim anne-
mize psikolojik destek hizmeti ve 
terapi desteği

MALATYA
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SPONSORLUK

 т 12 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 35 yetim ailesine yakacak ve 
soba yardımı

 т 650 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 650 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 550 yetim ailesine gıda yardımı

 т 1.500 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı 

 т 350 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т 55 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 25 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 150 yetim ailesine nakdi para 
yardımı

 т 100 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı

 т 3 yetim evi tadilatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 350 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 150 yetim çocuğumuza okul for-
ması desteği

 т 3 yetim çocuğumuzun servis 
masrafının karşılanması

MANİSA

MARDİN

 т 12 yetimimizin sünnet ettirilmesi 
ve sünnet merasimi düzenlen-
mesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 450 yetimimiz ve gönül-
lülerin katılımıyla tiyatro etkinliği 
ve yemek organizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 200 yetimimiz, anneleri 
ve gönüllülerin katıldığı fidan dik-
me etkinliği düzenlenmesi 

 т 250 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 25 yetim çocuğun katıldığı kültü-
rel gezi organizasyonu

 т 30 yetim çocuğun katıldığı sportif 
faaliyet etkinliği

 т 3 yetim çocuğumuzla karne şö-
leni programı

 т 80 yetim ailesiyle bayramlaşma 
programı 

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 330 kişilik salon programı

 т Ramazan ayı boyunca 20 yetim 
ailesine iftar ziyaretinde bulu-
nulması

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 300 yetim ço-

cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 181 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi

 т 450 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi
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 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 214 adet kitap 
dağıtımı 

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversite öğrencisi 8 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т 5 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т Üniversiteye hazırlanan 5 yetim 
çocuğumuzun dershane mas-
raflarının karşılanması

 т 7 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т 377 yetim çocuğumuzun katıldığı 
eğitim semineri

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 10 yetimimize psikolojik destek 
hizmeti ve terapi desteği

 т 10 yetimin sağlık taramasından 
geçirilmesi

 т 3 yetim çocuğumuzun sünnet 
ettirilmesi ve sünnet merasimi 
düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 15 yetimimiz ve gönüllüle-
rin katılımıyla lunapark etkinliği 

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 8 yetimimizle İl Müf-
tülüğü’nün düzenlemiş olduğu 
Kutsal Emanetler Sergisi gezi 
organizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 100 yetimimiz ve gönüllü-
lerin katılımıyla tiyatro etkinliği ve 
yemek organizasyonu

 т 650 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 3 yetim çocuğun katıldığı kültürel 
gezi organizasyonu

 т 377 yetim çocuğun katıldığı spor-
tif faaliyet etkinliği

 т 377 yetim çocuğumuzla karne 
şöleni programı

 т 30 yetim ailesiyle bayramlaşma 
programı 

 т Ramazan ayı boyunca 20 yetim 
ailesine iftar ziyaretinde bulu-
nulması

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 200 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 794 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 

 т 1.500 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR 

 т 39 yetim ailesine odun, kömür 
ve soba yardımı

 т 1.000 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 920 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 270 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 190 yetim ailesine Ramazan Ço-
cuk Paketi dağıtımı 

 т 15 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 5 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 150 yetim ailesine nakdi para 
yardımı

 т 160 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı

 т 4 yetim evi tadilatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 290 yetim çocuğumuza kırtasiye 

malzemesi desteği

 т 60 yetim çocuğumuzun servis 

masrafının karşılanması

MERSİN
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SOSYAL YARDIMLAR 

 т 1 yetim ailesine odun, kömür ve 
soba yardımı

 т 150 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 40 yetim çocuğumuza bayramlık 
kıyafet hediye edilmesi

 т 20 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 120 yetim ailesine Ramazan Ço-
cuk Paketi dağıtımı 

 т 1 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 40 yetim ailesine nakdi para 
yardımı

 т 10 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı

 т 1 yetim evi tadilatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 110 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

MUŞ

 т Yetim çocuklarımıza değerler 
eğitimi kapsamında 90 adet ki-
tap dağıtımı 

 т 200 yetim çocuğumuzun katıl-
dığı Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversite öğrencisi 10 yetim 
çocuğumuza burs desteği

 т 5 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 70 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Eğitimine devam eden 50 yetim 
annesine takviye ders desteği

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 300 yetim annesine 
dikiş kursu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 20 yetimimize ve 100 yetim an-
nemize psikolojik destek hizmeti 
ve terapi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 580 yetimimiz ve gönüllü-
lerin katılımıyla lunapark etkinliği 
ve yemek ikramı organizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 90 yetimimiz, anneleri ve 
gönüllülerin katıldığı fidan dikme 
etkinliği düzenlenmesi 

 т 130 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 485 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 30 yetim çocuğun katıldığı kültü-

rel gezi organizasyonu

 т 180 yetim çocuğun katıldığı spor-

tif faaliyet etkinliği

 т 200 yetim çocuğumuzla karne 

şöleni programı

 т 130 yetim ailesiyle bayramlaşma 

programı 

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 

katıldığı 950 kişilik salon programı

 т 80 yetimimizle izcilik ve kamp 

etkinliği  

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü vesilesiyle 400 yetim ço-

cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 

bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 183 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-

tim Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamında desteklenmesi 

 т 1.000 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi
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 т 5 yetim çocuğumuza okul for-
ması desteği

 т 1 yetim çocuğumuzun servis 
masrafının karşılanması

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında kitap dağıtımı 

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversite öğrencisi 1 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т 50 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 25 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldığı 
eğitim semineri

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 3 yetimimize psikolojik destek 
hizmeti ve terapi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 300 yetimimiz ve gönüllü-
lerin katılımıyla lunapark etkinliği 
ve yemek ikramı organizasyonu

 т 50 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 50 yetim çocuğun katıldığı kültü-
rel gezi organizasyonu

 т 100 yetim çocuğumuzla karne 
şöleni programı

 т 10 yetim ailesiyle bayramlaşma 
programı 

 т Ramazan ayında 2 yetim ailesine 
iftar ziyaretinde bulunulması

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 450 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 84 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 

 т 300 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR 

 т 12 yetim ailesine odun, kömür ve 
soba yardımı

 т 950 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 800 yetim ailesine gıda yardımı

 т 200 yetim ailesine Ramazan Ço-
cuk Paketi dağıtımı 

 т 360 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 150 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 110 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 4 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 3 yetim evi tadilatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 50 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 25 yetim çocuğumuza okul for-
ması desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 25 adet kitap 
dağıtımı 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 300 yetimimiz ve gönüllü-
lerin katılımıyla lunapark etkinliği 
ve yemek ikramı organizasyonu

 т 200 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 30 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

NEVŞEHİR
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SOSYAL YARDIMLAR 

 т 80 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 50 yetim ailesine gıda yardımı

 т 50 yetim ailesine Ramazan Ço-
cuk Paketi dağıtımı 

 т 15 yetim ailesine nakdi para 
yardımı

 т 100 yetim çocuğumuza bay-
ramlık kıyafet hediye edilmesi

 т 50 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 75 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т  20 yetim çocuğumuz ve anne-
lerine yönelik Değerler Eğitimi 
programı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 10 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 50 yetim ailesiyle bayramlaşma 
programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 100 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 46 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-

tim Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamında desteklenmesi 

 т 150 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR 

 т 80 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 127 yetim ailesine gıda yardımı

 т 50 yetim ailesine Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı 

 т 15 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı

 т 100 yetim çocuğumuza bayramlık 
kıyafet hediye edilmesi

NİĞDE

ORDU

 т 50 yetim çocuğumuzla karne 
şöleni programı 

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 350 kişilik salon programı

 т Ramazan ayında 2 yetim ailesine 
iftar ziyaretinde bulunulması

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 300 yetim ço-

cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 82 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 

 т 950 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi
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 т 50 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 75 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т  20 yetim çocuğumuz ve anne-
lerine yönelik Değerler Eğitimi 
programı

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 10 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 50 yetim ailesiyle bayramlaşma 
programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 100 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 46 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-

tim Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamında desteklenmesi 

 т 380 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR 

 т 20 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 100 yetim ailesine aylık gıda yar-
dımı

 т 90 yetim ailesine Ramazan Ço-
cuk Paketi dağıtımı 

 т 10 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 60 yetim ailesine nakdi para 
yardımı

 т 50 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı

 т 310 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 50 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 140 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 15 yetim çocuğumuza okul for-
ması desteği

 т 60 yetim çocuğumuz ve anne-
lerine yönelik Değerler Eğitimi 
programı

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 152 adet kitap 
dağıtımı 

 т Üniversite öğrencisi 30 yetim 
çocuğumuza burs desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 2 yetimimize psikolojik destek 
hizmeti ve terapi desteği

 т 10 yetimin sağlık taramasından 
geçirilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 40 yetimimiz ve gönüllü-
lerin katılımıyla lunapark etkinliği 
ve yemek ikramı organizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 60 yetimimiz ve gönüllü-
lerin katılımıyla tiyatro etkinliği 
ve yemek ikramı organizasyonu

 т 50 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 60 yetim çocuğumuzla karne 
şöleni programı 

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 100 kişilik salon programı

 т 20 yetim ailesiyle bayramlaşma 
programı

 т Ramazan ayında 10 yetim ailesi-
ne iftar ziyaretinde bulunulması

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 40 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

 SPONSORLUK

 т 207 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 

 т 310 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

OSMANİYE
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SOSYAL YARDIMLAR 

 т 71 yetim çocuğumuza bayramlık 
kıyafet hediye edilmesi

 т 17 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 50 yetim ailesine aylık gıda yar-
dımı

 т 15 yetim ailesine Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı 

 т 5 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı

 т Yetim ailelerine fitre/ zekat da-
ğıtımı

 т 7 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 30 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 52 adet kitap 
dağıtımı 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 11 yetimimiz ve gönüllüle-
rin katılımıyla lunapark etkinliği 
ve yemek ikramı organizasyonu

 т 30 yetim çocuğumuza oyuncak 
ve hediye dağıtımı

 т 11 yetim çocuğumuzla karne şö-
leni programı 

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 45 kişilik salon programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 24 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

 SPONSORLUK

 т 40 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 

 т 75 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

RİZE

SOSYAL YARDIMLAR

 т 5 yetim ailesine yakacak ve soba 
yardımı

 т 281 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 300 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 340 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 10 yetim ailesine gıda yardımı

 т 50 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т 10 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 

makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 10 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 35 yetim ailemize nakit para 
yardımı

 т 35 yetim ailemize fitre / zekat 
dağıtımı

 т 1 yetim evi tadilatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 50 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 5 yetim çocuğumuzun servis 
ücretinin karşılanması

SAKARYA/ADAPAZARI



87

 т Yetim çocuklarımıza değerler 
eğitimi kapsamında 59 adet ki-
tap dağıtımı 

 т 60 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversiteye hazırlanan 1 yetim 
çocuğumuzun dershane masra-
fının karşılanması

 т 30 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 50 yetimimizin katıldığı eğitim 
semineri

 т Lise sınavlarına hazırlanan 12 
yetime dershane masraflarının 
karşılanması

 т 40 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 10 yetim annesine yö-
nelik dikiş, nakış kursu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 17 yetimimize psikolojik destek 
hizmeti ve terapi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 12 yetimimiz ve gönüllü-
lerin katılımıyla lunapark etkinliği 
ve yemek ikramı organizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 55 yetim ailesinin 
katılımıyla Çanakkale’ye gezi 
organizasyonu 

 т 30 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 20 yetim çocuğumuz ile Karte-
pe’de Kayak Programı

 т 30 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sportif faaliyet etkinliği

 т 40 yetim çocuğumuzla kamp 
etkinliği düzenlenmesi

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 150 kişilik salon progra-
mı 

 т Ramazan ayında 10 yetim ailesi-
ne iftar ziyaretinde bulunulması

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 250 yetim ço-

cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 50 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 

 т 1.020 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 40 yetim ailesine yakacak ve 
soba yardımı

 т 100 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 30 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

 т 40 yetim ailesine gıda yardımı

 т 100 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т 20 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 35 yetim ailemize nakit para 
yardımı

 т 5 yetim ailemize fitre / zekat da-
ğıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 100 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 15 yetim çocuğumuzun servis 
ücretinin karşılanması

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 132 adet kitap 
dağıtımı 

 т 15 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

SAMSUN
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 т 10 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 10 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldığı 
eğitim semineri

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 5 yetime ve 10 yetim annesine 
psikolojik destek hizmeti ve te-
rapi desteği

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 25 yetimimiz ve gönüllü-
lerin katılımıyla lunapark etkinliği 
ve yemek ikramı organizasyonu

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 50 yetim ailesinin katı-
lımıyla tiyatro etkinliği ve yemek 
ikramı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 50 yetimimiz, anneleri ve 
gönüllülerin katıldığı fidan dikme 
etkinliği düzenlenmesi 

 т 100 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 100 yetim çocuğumuz ile kültürel 
gezi organizasyonu

 т 10 çocuğumuza oyuncak ve he-
diye dağıtımı

 т 100 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sportif faaliyet etkinliği

 т 35 yetim çocuğumuzla karne 
şöleni programı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 200 kişilik salon programı

 т 10 yetim ailesiyle bayramlaşma 
programı 

 т Ramazan ayında 20 yetim ailesi-
ne iftar ziyaretinde bulunulması

 т 15 yetim çocuğumuzun katılımıy-

la Darülaceze ziyareti 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü vesilesiyle 50 yetim ço-

cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 

bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 186 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-

tim Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamında desteklenmesi 

 т 200 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR 

 т 150 yetim çocuğumuza bayramlık 
kıyafet hediye edilmesi

 т 270 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 120 yetim ailesine aylık yardımı

 т 100 yetim ailesine Ramazan Ço-
cuk Paketi dağıtımı 

 т 50 yetim ailesine nakdi para yar-
dımı

 т 20 yetim ailesine fitre/ zekat da-
ğıtımı

 т 7 yetim ailesine kurban eti dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 75 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 94 adet kitap 
dağıtımı 

SPONSORLUK

 т 105 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 

 т 360 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SİİRT
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 220 yetim çocuğumuza bay-
ramlık kıyafet hediye edilmesi

 т 120 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 100 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 75 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т 10 yetim ailemize ihtiyaçları 
doğrultusunda buzdolabı, ça-
maşır makinesi ve mutfak eşyası 
alınması

 т 20 yetim ailemize nakit para 
yardımı

 т 20 yetim ailemize fitre / zekat 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 100 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 10 yetim çocuğumuza okul for-
ması desteği

 т 20 yetim çocuğumuzun servis 
ücretinin karşılanması

 т Yetim çocuklarımıza değerler 
eğitimi kapsamında 104 adet 
kitap dağıtımı 

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т 50 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 60 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldığı 
eğitim semineri

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 30 yetim annesine 
dikiş kursu 

 т Eğitimine devam eden 30 yetim 
annemize takviye ders desteği

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 60 yetime ve 60 yetim annesi-
ne psikolojik destek hizmeti ve 
terapi desteği

 т 1 yetimin sünnet ettirilmesi ve 
sünnet merasimi düzenlenmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 120 yetim ailesinin katılı-
mıyla tiyatro etkinliği ve yemek 
ikramı

 т 60 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 60 yetim çocuğumuz ile kültürel 
gezi organizasyonu

 т 50 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sportif faaliyet etkinliği

 т 50 yetim çocuğumuzla karne 
şöleni programı

 т 40 yetim çocuğumuzla kamp ve 
izcilik etkinliği 

 т 60 yetim ailesiyle bayramlaşma 
programı 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 120 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 106 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi 

 т 350 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SİVAS
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 120 yetim ailesine yakacak ve 
soba yardımı

 т 750 yetim çocuğumuza bay-
ramlık kıyafet hediye edilmesi

 т 400 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 1.500 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 750 yetim ailesine aylık gıda 
yardımı

 т 500 yetimimize Ramazan Ço-
cuk Paketi dağıtımı

 т 90 yetim ailemize ihtiyaçları 
doğrultusunda buzdolabı, ça-
maşır makinesi ve mutfak eşyası 
alınması

 т 800 yetim ailemize nakit para 
yardımı

 т 600 yetim ailemize fitre / zekat 
dağıtımı

 т 2 yetim evi tadilatı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 600 yetim çocuğumuza kırtasi-
ye malzemesi desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler 
eğitimi kapsamında 432 adet 
kitap dağıtımı 

 т 100 yetim çocuğumuzun katıl-
dığı Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversite öğrencisi 6 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т 85 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışmalarına yönlendirilmesi

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 1.500 yetim ailesinin 
katılımıyla tiyatro etkinliği ve 
yemek ikramı

 т 150 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 150 yetim çocuğumuz ile kültü-
rel gezi organizasyonu

 т 500 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimi-
zin katıldığı 3.000 kişilik salon 
programı

 т Ramazan ayında 5 yetim ailesine 

iftar ziyaretinde bulunulması

 т 90 yetim ailemizle bayramlaş-

ma programı 

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 

Günü vesilesiyle 1.100 yetim ço-

cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 

bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 495 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Siste-

mi kapsamında desteklenmesi 

 т 2.200 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi

ŞANLIURFA

SPONSORLUK

 т 495 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamında desteklenmesi 

ŞIRNAK
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SOSYAL YARDIMLAR 

 т 5 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 20 yetim ailesine gıda yardımı

 т 30 yetim ailesine Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı 

 т 20 yetim ailesine kurban eti da-
ğıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 30 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 30 adet kitap 
dağıtımı 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 20 yetim ailesiyle bayramlaşma 
programı

SPONSORLUK

 т 13 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamına alınması

 т 60 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

TEKİRDAĞ

SOSYAL YARDIMLAR

 т 100 yetim ailesine gıda yardımı

 т 150 yetim ailesine Ramazan Ço-
cuk Paketi dağıtımı 

 т 130 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 100 yetim ailesine kurban eti 
dağıtımı

 т 30 yetim ailemize fitre / zekat 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 50 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 250 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 274 adet kitap 
dağıtımı 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 50 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 25 çocuğumuza oyuncak ve he-
diye dağıtımı

 т 50 yetim çocuğumuz ile kültürel 
gezi organizasyonu

 т 2 yetimimiz ile Darülaceze zi-
yareti

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 300 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 258 yetimin 2015 yılı boyunca 

Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 

kapsamında desteklenmesi 

 т 500 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi

TOKAT
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 30 yetim ailesine yakacak ve 
soba yardımı

 т 130 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 130 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 70 yetim ailesine aylık gıda yar-
dımı

 т 250 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т 3 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 250 yetim ailemize nakit para 
yardımı

 т 200 yetim ailemize fitre / zekat 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 250 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler 
eğitimi kapsamında 343 adet 
kitap dağıtımı 

 т 20 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversite öğrencisi 31 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

 т Üniversiteye hazırlanan 5 yetim 
çocuğumuzun dershane mas-
raflarının karşılanması

 т 31 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 31 yetim çocuğumuzun katıldığı 
eğitim semineri

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 300 yetim ailesi ve gönüllülerin 
katıldığı piknik organizasyonu

 т 300 yetim çocuğumuz ile kültü-
rel gezi organizasyonu

 т 150 çocuğumuza oyuncak ve 
hediye dağıtımı

 т 20 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sportif faaliyet etkinliği

 т 150 yetim çocuğumuzla karne 
şöleni programı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 300 kişilik salon programı

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 250 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK

 т 428 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 

 т 470 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

TRABZON
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SOSYAL YARDIMLAR

 т 290 yetim ve 120 anneye bay-
ramlık kıyafet hediye edilmesi

 т 200 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 220 yetim ailesine Ramazan gıda 
paketi dağıtımı

 т 50 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т 200 yetim ailemize kurban eti 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 30 adet kitap 
dağıtımı 

 т 30 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 30 yetim çocuğumuz 
ve gönüllülerin katıldığı piknik ve 
lunapark organizasyonu

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 100 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK  

 т 25 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 

 т 290  yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

UŞAK

SOSYAL YARDIMLAR

 т 1 yetim ailesine soba yardımı

 т 626 yetim çocuğumuza bayram-
lık kıyafet hediye edilmesi

 т 1.210 yetim ailesine Ramazan 
gıda paketi dağıtımı

 т 250 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т 3 yetim ailemize ihtiyaçları doğ-
rultusunda buzdolabı, çamaşır 
makinesi ve mutfak eşyası alın-
ması

 т 13 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 5 yetim ailemize nakit para yar-
dımı

 т Yetim ailelerimize fitre / zekat 
dağıtımı

 т 80 yetim ailemize kurban eti 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 500 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 1 yetim çocuğumuza okul forma-
sı desteği

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 277 adet kitap 
dağıtımı 

 т 100 yetim çocuğumuzun katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Üniversite öğrencisi 4 yetim ço-
cuğumuza burs desteği

VAN
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 т 30 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 424 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Eğitimine devam eden 2 yetim 
annesine takviye ders desteği

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 2 yetim annesine dikiş 
kursu 

SAĞLIK YARDIMLARI

 т 250 yetimin sağlık taramasından 
geçirilmesi 

 т Kanser hastası bir yetim anne-
sinin tedavi masraflarının karşı-
lanması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 70 yetim çocuğumuz 
ve gönüllülerin katıldığı piknik ve 
uçurtma şenliği programı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 100 yetim çocuğumuzun 
katıldığı “iyiliği çiz” resim yarışması 
düzenlenmesi

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 50 yetimimiz ve anneleri-
nin katıldığı fidan dikme etkinliği 
düzenlenmesi 

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 100 yetim çocuğumuzun 

“sevgili peygamberim” siyer yarış-
masına katılmaları

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 18 yetimimizle İl Müf-
tülüğü’nün düzenlemiş olduğu 
Kutsal Emanetler Sergisi gezi 
organizasyonu

 т 12 yetim çocuğumuz ile kültürel 
gezi organizasyonu

 т 5 çocuğumuza oyuncak ve hedi-
ye dağıtımı

 т 50 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sportif faaliyet etkinliği

 т 25 yetim çocuğumuzla karne şö-
leni programı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 400 kişilik salon programı

 т 10 yetim ailemizle bayramlaşma 
programı 

 т 26 yetim çocuğumuzla izcilik 
ve kamp etkinliği düzenlenmesi

 т Ramazan ayında 70 yetim ailesi-
ne iftar ziyaretinde bulunulması

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 100 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK 

 т 227 yetimin 2015 yılı boyunca 
Yetim Sponsorluk Destek Siste-
mi kapsamında desteklenmesi 

 т 1.500 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 3 yetim ailesine soba yardımı

 т 170 yetim çocuğumuza bayramlık 

kıyafet hediye edilmesi

 т 23 yetim ailesine Ramazan gıda 

paketi dağıtımı

 т 20 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т 1 yetim ailemize ihtiyaçları doğrul-
tusunda buzdolabı, çamaşır ma-
kinesi ve mutfak eşyası alınması

 т 23 yetim ailesine fitre / zekat yar-
dımı

 т 25 yetim ailemize kurban eti da-
ğıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 20 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 1  yetim çocuğumuza okul forması 
desteği

YALOVA
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 т 1 yetim çocuğumuzun katıldığı 
yaz kursu ve sosyal etkinlikler ça-
lışması

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т Yetim Dayanışma Günleri kap-
samında 30 yetim çocuğumuz 
ve gönüllülerin katıldığı lunapark 
organizasyonu

 т 10 yetim çocuğumuz ve gönül-
lülerin katıldığı piknik ve uçurtma 
şenliği programı

 т 15 yetim çocuğumuz ile kültürel 
gezi organizasyonu

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü 
vesilesiyle 20 yetim çocuğumuz 
ve vakıf gönüllülerinin bir araya 
geldiği iftar programı  

SPONSORLUK 

 т 23 yetimin 2015 yılı boyunca Yetim 

Sponsorluk Destek Sistemi kapsa-

mında desteklenmesi 

 т 170 yetimin 2015 yılı boyunca 

dönemsel yardımlarla destek-

lenmesi

SOSYAL YARDIMLAR

 т 30 yetim ailesine odun, kömür 
ve soba yardımı

 т 75 yetim çocuğumuza bayramlık 
kıyafet hediye edilmesi

 т 65 yetim çocuğumuza kıyafet 
yardımı

 т 15 yetim ailesine gıda paketi da-
ğıtımı

 т 75 yetimimize Ramazan Çocuk 
Paketi dağıtımı

 т 1 yetim gencimize (tekstil ürünü, 
küçük ev aletleri ve zücaciye gibi 
eşyaları kapsayan) çeyiz yardımı 

 т 10 yetim ailemize nakit para yar-
dımı

 т 20 yetim ailesine fitre / zekat 
dağıtımı

 т 275 yetim ailemize kurban eti 
dağıtımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 т 100 yetim çocuğumuza kırtasiye 
malzemesi desteği

 т 4 yetim çocuğumuza okul for-
ması desteği

 т 1 yetim ocuğumuzun servis üc-
retinin karşılanması

 т 20 yetim çocuğumuza katıldığı 
Değerler Eğitimi çalışması

 т Yetim çocuklarımıza değerler eği-
timi kapsamında 64 adet kitap 
dağıtımı 

 т 20 yetim çocuğumuza takviye 
ders desteği

 т 70 yetim çocuğumuzun katıldı-
ğı yaz kursu ve sosyal etkinlikler 
çalışması

 т Meslek edindirme kursları kap-
samında 12 yetim annesine dikiş 
kursu 

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

 т 60 yetim çocuğumuz ve gönül-
lülerin katıldığı piknik programı

 т Yetim Dayanışma Günleri kapsa-
mında 30 yetimimiz ve anneleri-
nin katıldığı fidan dikme etkinliği 
düzenlenmesi 

 т 60 yetim çocuğumuz ile kültürel 
gezi organizasyonu

 т 75 çocuğumuza oyuncak ve he-
diye dağıtımı

 т 25 yetim çocuğumuzun katıldığı 
sportif faaliyet etkinliği

 т 100 yetim çocuğumuzla karne 
şöleni programı

 т Yetim aileler ve gönüllülerimizin 
katıldığı 100 kişilik salon programı

 т 25 yetim ailemizle bayramlaşma 
programı 

 т 25 yetim çocuğumuzla izcilik ve 
kamp etkinliği düzenlenmesi

 т 15 Ramazan Dünya Yetimler 
Günü vesilesiyle 100 yetim ço-
cuğumuz ve vakıf gönüllülerinin 
bir araya geldiği iftar programı  

SPONSORLUK 

 т 98 yetimin 2015 yılı boyunca Ye-
tim Sponsorluk Destek Sistemi 
kapsamında desteklenmesi 

 т 203 yetimin 2015 yılı boyunca 
dönemsel yardımlarla destek-
lenmesi

ZONGULDAK
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YETİM KONULU
ORGANİZASYONLAR

İHH İnsani Yardım Vakfı olarak ye-
tim çocuklar için çıktığımız bu uzun 
ve kutlu yolda, yapılan hayrı kalıcı 
hale getirmek adına insanların 
zihinlerinde ve kalplerinde yetim 
ve savunmasız çocuklara ilişkin 
duyarlılık oluşturmak amacıyla çe-
şitli organizasyonlar düzenliyoruz. 
İlk olarak 2011 yılında gerçekleştir-
diğimiz Yetim Dayanışma Günleri 
her yılın Şubat-Mart-Nisan tarihleri 
arasında sürekli yetim çalışma-
sı yaptığımız ülke ve bölgelerin 

ziyaret edilmesi ile eğitim, sağ-
lık, sosyal ve kültürel alanlardaki 
onlarca farklı projeyle, daha fazla 
yetim çocuğumuza ulaştığımız 
faaliyetlerden oluşmaktadır. İHH 
olarak yetim çalışmalarını yerinde 
denetlemek, yetimlerle tanışmak, 
kaynaşmak ve moral desteği sağ-
lamak amacıyla Şubat-Mart-Nisan 
tarihleri arasında günlerini “Yetim 
Dayanışma Günleri” olarak değer-
lendiriyoruz. 

 т İHH, 40 ülkede faaliyetler ger-
çekleştirilmiştir.

 т Yetim çalışmaları yapılan 56 
ülkeden 30’unda Türkiye’den 
ekipler görev alırken, diğer 10 
ülke ve bölgede ise çalışmalar 
partner kurumlar aracılığıyla 
gerçekleştirilmiştir

 т Yurtdışı ve yurtiçi toplam 427 
projeden 325’i gerçekleştiril-
miş, projelerden 104.863 ye-
tim çocuğumuz faydalanmıştır.

 т Yurtdışında 210 proje hayata 
geçirilmiş, 80.000 üzerinde 
yetime ulaşılmıştır.

 т 210 projeden 22’si ülkelerde 
TİKA’nın desteğiyle yapılmıştır.

 т İHH ekipleri tarafından 30 
ülke ve bölge ziyaret edil-
miştir. Yurtdışı çalışmalarında, 
yetim sponsorlarının da eşlik 
ettiği İHH ekiplerinde yurt içi ve 
yurt dışından STK temsilcileri, 
eğitimciler, aktivistler, basın 
mensupları, edebiyat ve sanat 
dünyasından isimler, akade-
misyenler, sağlık görevlileri ve 
her meslek grubundan toplam 
231 kişi katılmıştır.

 т Değerler Eğitimi Projesi kapsa-
mında toplam 11 farklı kitaptan 

oluşan 14.658 kitap Diyanet 
Vakfı Yayınları tarafından vak-
fımıza gönderilmiştir.

 т 2015 Yetim Dayanışma Gün-
leri’nde toplam 4 yetimhane 
açılışı yapılmıştır.

 т Gilgit Yetimhanesi (Gilgit/Pa-
kistan/2015)

 т İtfaiyeciler Yetimhanesi (Pata-
ni/Tayland/2015)

 т Ferah Yetimhanesi (Bukoman-
simbi/Uganda/2015)

 т Uğur Süleyman Söylemez 
Yetimhanesi (Moro /Filipin-
ler/2015)

YETİM
DAYANIŞMA

GÜNLERİ

2015  YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ’NDE;
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2015 YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ KAPSAMINDA
TİKA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

ÜLKE/BÖLGE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

AFGANİSTAN
Kırtasiye malzemesi desteği

Değerler Eğitimi kapsamında kitap desteği 

ARNAVUTLUK Kırtasiye malzemesi desteği

FİLİSTİN

Kırtasiye malzemesi desteği

Kıyafet yardımı

Temizlik malzemesi dağıtımı

KIRGIZISTAN Cal Yetimhanesi eğitim projesi (bir yıllık değerler eğitimi programı)

MAKEDONYA Kitap dağıtımı (8'erli kitap seti)

PAKİSTAN

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında sağmal inek yardımı 

Yetimhanede kalan çocuklara ders kitabı desteği

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında dikiş makinesi alımı

SANCAK
Değerler eğitimi kapsamında hikaye kitabı basımı ve dağıtımı

Yakacak yardımı (her aile için 3 ton odun)

SOMALİ

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında tavuk yetiştiriciliği
(her aileye 20 tavuk ve kümes temini)

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında tahıl öğütme makinesi alımı

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında susam makinesi alımı

BURKİNA FASO Şifa Yetimhanesi’ne güneş enerjisi sistemi ve su tankı kurulumu

BANGLADEŞ
Bangladeş’teki 3 yetimhane için oyun parkı projesi 

Babu’l-Aman Yetimhanesi’ne bilgisayar laboratuarı kurulumu

TACİKİSTAN Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında sağmal inek projesi
(her aileye 1 inek)

TUNUS

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında dikiş makinesi alımı

Yetim ailelerini kalkındırma projeleri kapsamında küçükbaş hayvan temini
( her aileye 5'er koyun)

ONAYLANAN PROJE SAYISI: 22

PROJELERDEN FAYDALANAN YETİM SAYISI: 2793 aile + 9878 yetim çocuk
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YETİM DAYANIŞMA GÜNLERİ PROGRAMI
YAPILAN ÜLKELER

Ziyaretlerin gerçekleştirildiği ülkeler
30 ülke ve bölge ziyaret edildi. Yurtdışı çalışmalarında toplam 231 kişi katıldı.

Programların partner 
kuruluşlar aracılığıyla 
gerçekleştirilen ülke
ve bölgeler

2015 Yetim 
Dayanışma Günleri’nde 
ziyaret edilen ülke
ve bölgeler

AFRİKA: 
Burkina 
Faso, 
Etiyopya, 
Eritre, 
Moritanya, 
Somali, 
Sudan, 
Tanzanya, 
Tunus, 
Uganda

ASYA: 
Afganistan, 
Myanmar/

Arakan, 
Bangladeş, 

Endonezya/
Açe,

Filipinler/
Moro,  

Hindistan, 
Pakistan, 
Tayland/

Patani,
Sri Lanka, 

Nepal

BALKANLAR: 
Arnavutluk, 
Bosna-Hersek, 
Makedonya, 
Sancak

KAFKASYA: 
Gürcistan

ORTA ASYA:
Kırgızistan,

Kazakistan,
Tacikistan

KAFKASYA: 
Çeçenistan

BALKANLAR:
Preşova,
Kosova

ORTADOĞU:  
Lübnan, Türkiye,  

Suriye

ORTADOĞU:  
Filistin, Irak

ORTA
AMERİKA:  
Haiti

AFRİKA:
Çad, Gana,

Mısır, Ruanda
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 YETİMHANE İSMİ ÜLKE

1 Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesi Filipinler / Moro

2 İtfaiyeciler Yetimhanesi Tayland/Patani

3 Ferah Yetimhanesi Uganda

4 Gilgit Yetimhanesi Pakistan

Yetim
Dayanışma 
Günleri’nin 

Önemi

2015 Yetim Dayanışma Günleri’nde 4 yetimhanenin açılışı yapıldı.

Yetim Dayanışma Günleri, farklı 
ülke ve bölgelerdeki yetimlerimiz-
le gönüllülerimizin kaynaşmasına 
aracı olmanın yanı sıra kamuoyu-
nun dikkatini yetimlik gerçeğine 
çekmek açısından büyük önem 
taşımaktadır. Yapılan çalışmalarla 
yetimlere hayata tutunmaları için 

“sizinleyiz” mesajı bizzat kendi ya-
şadıkları yerlerde verilmekte ve yal-
nız olmadıkları vurgulanmaktadır. 
Kampanya, kamuoyunda yetimler 
konusunda duyarlılık oluşmasında 
katkı sağlayan somut projeleri or-
taya koyması açısından önemlidir.

 т Okulların tatil edilmesinin ardın-
dan Fatih Karagümrük Stadı’nda 

‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi.

 т ‘Çocuk Şenliği’ne yetim çocukla-
rımız, hamileri, İstanbul’un farklı 
ilçelerinden öğrenciler ve veliler 
katıldı.

 т Panayır alanında çocukların gö-
nüllerince eğlenebilmesi için şiş-
me oyun grupları, yüz boyama 
uygulamaları, sosis balonlar, ma-
sal kahramanlarının çocuklarla 
konuşmaları, cambaz gösterisi, 
çocukların gösteri ve oyunları, 
ebru uygulamaları, el duvarı, mü-
zik yayını gibi birbirinden eğlen-
celi aktiviteler gerçekleştirildi.

İHH
ÇOCUK
ŞENLİĞİ
13 Haziran 2015
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15 RAMAZAN DÜNYA YETİMLER GÜNÜ
İHH İnsani Yardım Vakfı, bilinçlendirme çalışmaları kapsamında uluslararası kamuoyunda yetim gerçeğini 
gündeme taşımak ve yetim çocuklar için sosyal projelerin daha yaygın olarak gerçekleştirilmesini sağlamak 
amacıyla İslam İşbirliği Teşkilatı’na Dünya Yetimler Günü ilan edilmesi ile ilgili bir teklif dilekçesi sunmuş, İHH’nın 
talebi, İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından uluslararası kamuoyunu yetim gerçeği konusunda bilinçlendirmek 
üzere her yıl Ramazan ayının 15. gününün İslam âleminde “Dünya Yetimler Günü” olarak icra edilmesi kararı 
alınmıştır.

 т 2015 yılında 2. icra ettiğimiz Dün-
ya Yetimler Günü’nde ülkemizde 
81 il valiliği ve belediyelere faks 
çekerek hatırlatma yapılmıştır.

 т Dünyada ve İslam coğrafya-
sında yetimhanelerin durumu 
hakkında hazırlanmış olan “İs-
lam Dünyasında Yetimhanele-
rin Durumu ve İyileştirilmesine 
Yönelik Çalışmalar” başlıklı rapor 
yayımlandı. Basın toplantısına 
Türkiye ile birlikte 11 ülkeden 33 
yetim çocuğumuz katıldı.

 т İstanbul’daki iftar programına 
Türkiye ile birlikte 11 ülkeden 
33 yetim çocuğumuz ile devlet 
erkânı ve İstanbul’daki yetim 
aileler katıldı.

 т Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez ile yapılan 
görüşmede kendisine Dünya 
Yetimler Günü ile ilgili malumat 
verilerek 15 Ramazan’ın bir gün 
öncesine denk gelen Cuma 
gününde Türkiye’deki tüm ca-
milerde “Yetim Çocuklar ve 
Sorumluluklarımız” konusuna 
yer verilmesinin meseleye dik-
kat çekmek için önemli bir vesile 
olduğu ifade edildi. 9 Ramazan 
Cuma günü 85.000 camide bu 
konuya yer verildi.

 т 33 yetim çocuğumuz 5 gün İs-
tanbul’da kaldılar. İftar program-
larında sponsorlarıyla bir araya 
geldiler. İstanbul’un tarihi ve kül-
türel mekânlarını ziyaret ettiler. 

Dünya Yetimler Günü münasebetiyle gerçekleştirilen programlar:
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İftar
Organizasyonu

veYetim Faaliyeti

 т Reyhanlı ve Kilis koordine mer-
kezlerinde dünyanın çeşitli ül-
kelerinden gelen misafirler ile 
birlikte 3 bin yetime iftar verdi.

 т İHH, Katar RAF ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle 

Suriyeli yetim çocuklar için Ha-
tay’ın Reyhanlı ilçesinde yapı-
lacak “Katar RAF & İHH Çocuk 
Yaşam Merkezi’nin temeli dü-
zenlenen törenle atıldı.

HER SINIFIN BİR YETİM KARDEŞİ VAR

“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 ül-
kesinde anne/babasını kaybetmiş 
olan çocuklarımızın eğitim, sağlık, 
gıda, giyecek ve barınma gibi te-
mel ihtiyaçlarının karşılanması için 
ülkemizdeki ilköğretim ve lise se-

İyilikte yarışan sınıflar, geleceğin “İyiliksever Türkiye” projesidir.
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viyesindeki öğrencilerimizin katkı 
sağlamasını hedeflemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Eğitim Bir Sen’in İHH 
ile paydaş olduğu projeye 2014-
2015 eğitim-öğretim yılında 81 
ilden 6.082 okulumuz katılmıştır. 
Kampanya kapsamında 16.742 
yetime destek olunmuştur.

İHH yönetim kurulu üyelerimiz 
kampanyayla ilgili bilgileri 17 Hazi-
ran’da Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 
ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez’e sunmuştur.
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3-6 Ekim tarihleri arasında İHH’nın yetim ve yetimhane çalışmalarından sorumlu personelinin yanı sıra, 10 
farklı ülkeden, İHH’nın partner organizasyonlarda yetim çalışmaları ve yetimhane işletmelerinden sorumlu 
33 görevli katıldı.

Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman 
tarafından;

 т Ergenlik Dönemi ve Gençleri 
Anlamak

 т Kur’an’da ve Sünnette Çocuklar 
ve Ergenlerle İlişkiler

 т Çocuk ve Ergenlerde Mahremi-
yet Eğitimi

 т Klinik Psikolog Hakan Ertufan 
tarafından;

 т Çocuk ve Ergenlerde Ölüm, Ka-
yıp ve Yas Tepkileri

 т Profesyonel olmayan kişiler için 
yas dönemindeki çocuklara yar-
dım etme teknikleri

Hüseyin Fırat tarafından;

 т Tükenmişlik Sendromu nedir, 
belirtileri

 т Tükenmişlik Sendromu ile Başa 
çıkma Teknikleri

Klinik Psikolog Ramazan Uslu 
Tarafından;

 т Yardım Edenlere Yardım: Sanat 
Terapisi Teknikleri

Uzman psikolog, Sosyal Hizmet 
Görevlisi Şevket Kalkan
tarafından;

 т Kurumda Kalan Çocuk ve Ergen-
lerde Görülen Davranış Prob-
lemleri

 т Çocuk ve Ergenlerde Davranış 
Değiştirme ve Yerleştirme Tek-
nikleri gibi konular işlendi.

YETİM VE YETİMHANE
ÇALIŞMALARI HAKKINDA
İLMİ TOPLANTILAR

İHH YETİMHANELERİ TOPLANTISI  3-6 Ekim 2015

Toplantıda ele alınan konular
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YETİM ÇALIŞTAYI  12 -13 Aralık
İHH İnsani Yardım Vakfı, 25 ülkeden 110 uzmanın katılımıyla İstanbul’da “Yetimler, Problemleri, Çözüm ve 
Stratejiler Uluslararası Çalıştayı” düzenledi. İki gün süren çalıştayın açılışında Başbakan Yardımcısı Yalçın 
Akdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, İHH 
Başkanı Bülent Yıldırım, İslam Kalkınma Bankası- Teknik İşbirliği Uzmanı  Sabri Er, İslam İşbirliği Teşkilatı-İnsani 
ilişkiler Biriminden Dr. Rami Inshasi birer konuşma yaptı.

İslam Dünyası Yetim Çalışma Biri-
mi kurulmalı

Yetimlerle ilgili çalışmalarda, sivil 
toplum kuruluşları arasındaki iş 
birliğinin daha fazla geliştirilmesi 
gerektiği kaydedilen bildirgede, 
değişen koşullara göre, yeni ba-
kım modellerinin geliştirilmesi 
için araştırma ve akademik çalış-
maların da büyük önem arz ettiği 
vurgulandı.

Bildirgede, yetimlerin insan tacirle-
rinden mafyaya kadar çeşitli illegal 
yapıların kıskacına düşmelerini ön-
lemek üzere devlet ve sivil toplum 
iş birliğinin arttırılmasının önemine 
işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

 т“Yetimlerin, öncelikle yetimhane-
ler yerine kendi toplumlarında, 
aile veya akrabalarının yanında 
desteklenmeleri ve aileye katkı 
sağlanması yetimlerin korun-
masında öncelikli metot olma-

lıdır. Yetimlerin fiziki, manevi ve 
ailevi ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak, çok boyutlu 
destek modelleri geliştirilmeli. 
Yetimler, çocukluktan itibaren 
hayata atılıncaya kadar haya-
tın her aşamasında yalnız bı-
rakılmamalıdır. Hizmet kalitesi 
için yetim çalışmalarında aktif 
görevlilerin, yetimhane çalışan-
larının zorunlu eğitim ve etik 
standartlara göre yetiştirilmesi 
sağlanmalıdır.”

Tüm dünyada yetimler konusunda 
duyarlılığın arttırılması için her yaş 
grubundaki insanlara yönelik farklı 
projelerin üretilmesi ve yıllık faa-
liyetlerin düzenlenmesi gerektiği 
aktarılan bildirgede, şu ifadelere 
yer verildi:

 т“İslam dünyasında bulunan 
yetimhaneler için uluslararası 
geçerlilikte bir logo hazırlan-
malı, özellikle kriz zamanlarında 

bunların görünmesi sağlanarak, 
dokunulmazlığı garanti edilme-
li. İslam dünyasının yetimlerine 
ilişkin bir araştırma ve geliştirme 
birimi kurulmalı. Bu yetim biri-
mi, öncelikle iyi bir veri tabanı 
oluşturduktan sonra bölgesel 
ihtiyaçları ve çözüm önerilerini 
içeren makro planlar yapmalı. 
Sadece yetimlerin değil, yetim 
anneleri için de eğitimde ve iş 
yaşamında pozitif ayrımcılıklar 
içeren projeler üretilmelidir. Ye-
timhanelerin ekonomik sorunları 
göz önünde bulundurularak, her 
yetimhane için alternatif gelir 
kaynakları veya bir vakfiye ya 
da döner sermaye işletmesi ha-
zırlanmalıdır. Yetimhanelerdeki 
travmalı çocuklarla ilgili psiko-
lojik destek ve rehabilitasyon 
uygulamalarının devlet destekli 
yürütülmesi için yeni projeler ge-
liştirilmelidir.”

SONUÇ BİLDİRGESİ
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PSİKOLOJİK DESTEK ÇALIŞMALARI

“Gülen Yüzler Projesi”, yetim çocuklar ve annelerinin yaşadıkları 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.

 т Proje, “müdahale” programları 
geliştirerek hedef kitlenin yaşa-
mındaki risk faktörlerini azaltma-
yı ve destek faktörlerini artırmayı 
hedeflemektedir. 

 т Proje kapsamında yürütülen 
faaliyetlerle çocukların zihinsel, 
duygusal ve sosyal gelişimleri 
teşvik edilmektedir. 

 т Projede yer alan çocukların 

akademik başarılarını artırmaya 
yönelik eğitim çalışmaları yürü-
tülmekte, gelişim döneminde 
bulunan çocukları çoklu zekâ 
kuramından yola çıkarak birçok 
alanda geliştirmek amacıyla sa-
nat ve beceri atölyeleri düzen-
lenmektedir. 

 т Çocukların yanı sıra anneler için 
de psikolojik destek programları, 
eğitim çalışmaları ile sanat ve 

beceri atölyeleri gerçekleştiril-
mektedir. 

 т Proje, kullandığı bu programlarla 
anneleri ruhsal anlamda güçlen-
dirmeyi, ebeveynlik becerilerini 
geliştirmeyi, çocuklarına yöne-
lik olumsuz disiplin yöntemle-
rini azaltmalarını sağlamayı ve 
mesleki beceriler edinmelerini 
amaçlamaktadır. 

 т Bireysel/grup psikoterapi hiz-
meti

 т Anne ve çocuklara yönelik eği-
tim çalışmaları

 т Anne ve çocuklar için “İş & Uğraş 
Terapileri” kapsamında sanat ve 
beceri atölyeleri

 т Kültür ve sanat gezileri

 т Çocuklara yönelik özel ders ve 
ev ödevlerine yardım hizmetleri

 т Annelere yönelik özel ders ve 
eğitim 

2015 yılında;

 т Toplam 57 çocuk ve 35 anne 
“Gülen Yüzler Projesi” kapsa-

mında gerçekleştirilen prog-
ramlara katılmışlardır.

 т Bir yıl içerisinde 423 seans 
psikoterapi hizmeti verilmiş,

 т 1091 saat kadınların, 2694 
saat de çocukların iş & uğraş 
terapisi hizmeti alması sağ-

lanmıştır. Çocukların akade-
mik başarısını yükseltmek 
amacıyla gönüllü üniversite 
öğrencileri tarafından ço-
cuklara 750 saat özel ders 
hizmeti sunulmuştur.

Proje kapsamında yetim çocuklar ve annelerine sunular hizmetler aşağıdaki gibidir:
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Gülen Yüzler Projesi’nin Türki-
ye’nin farklı bölgelerinde yaygın-
laşmasını sağlamak amacıyla An-
talya, Sakarya ve Bursa’da yetim 

çocuklar ve anneleriyle ilgilenen 
İHH gönüllüleriyle bir araya gelin-
miş, projenin tanıtımı yapılmış 60 
kişiye dejavantajlı gruplar ve grup-

larla çalışma prensipleri hakkında 
2 tam günü kapsayan eğitimler 
verilmiştir.

15 – 16 ve 17 Haziran 2015 tarihleri 
arasında yetim çocuklar ve anne-
leriyle İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Siyasal Vakfı’nda 
bir sergi gerçekleştirilmiştir. Ser-
gide kadın ve çocukların sanat ve 
beceri atölyelerinde birçok farklı 
sanat dalında (ahşap boyama,-
resim, örgü, takı, keçe, dekupaj, 

ebru, mutfak etkinlikleri, nakış, 
dikiş, hüsn-ü hat, hediyelik eşya 
üretimi, mozaik) ürettiği 1000 eser 
sergilenerek satışa sunulmuştur.

Üçüncü gününde sergiyi ziyarete 
gelen Milli Eğitim Bakanımız Nabi 
Avcı, çocukların eserleriyle ya-
kından ilgilenmiş ve her çocukla 
birebir sohbet etmiştir.

Aralık 2015 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gönüllü Abla & Ağabey Eğitimi

Ürünlerin
Sergilenmesi



107

 т 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. 

 т 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 2015 itibarıyla 11 ülkede 
27 yetimhanede yetim çocuk-
lara destek vermeye devam 
etmektedir.

 т MSAL Yetimhanesi (Pakistan, 
2003)

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

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

 т Togra Yetimhanesi (Bangladeş, 
2009)

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

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

 т Bursa Emir Sultan Yetimhanesi 
(Pakistan, 2011)  

 т Konya AYDER Yetimhanesi (Tay-
land/Patani, 2011) 

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

 т Boğaziçi Yetimhanesi (Blantyre/
Malavi 2012)

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

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

 т Darussaadet / Fatih Sultan Mehmet 
Yetimhanesi (Bangladeş, 2013)

 т Sargoda Yetimhanesi (Pakistan, 
2013)

 т Anadolu Yetim Kompleksi(So-
mali, 2013)

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

 т Midland Yetimhanesi (Uganda/
Kampala 2013)

 т Şifa Yetimhanesi 2 (Burkina 
Faso/ 2014)

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

 т Daru’l-Erkam Yetimhanesi (Pa-

kistan2014)

 т Yaşar Zerdali Yetimhanesi (Tay-

land/Patani2014)

 т Furkan Kesik Yetimhanesi

 т (Tayland/Patani/2014)

 т Ali Ramazan ve Hatice Üstünsoy 

Yetimhanesi (Nepal/2014)

 т Barbaros Yetim Eğitim Merkezi 

(Etiyopya /2014)

İHH tarafından inşa edilen ve 2015 yılında faaliyetini sürdüren yetimhaneler

YETİMHANE ÇALIŞMALARI
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2015 yılında inşası başlatılan ve devam eden yetimhanelerimiz

2015 yılında açılışı yapılan yetimhaneler

 т Bahattin Yıldız Yetimhanesi 
(Bangladeş)

 т Ferah Yetimhanesi (Uganda)

 т Gilgit Yetimhanesi (Pakistan)

 т Uğur Süleyman Söylemez Ye-
timhanesi (Moro/Filipinler)

 т İtfaiyeciler Yetimhanesi (Patani/
Tayland)

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

 т Esma Biltaci Yetimhanesi (Ku-
rigram/Bangladeş/2015)

 т İyilikhane Yetimhanesi (Khulna/
Banglandeş/2015)

 т Muhammed Enes Yetimhanesi 
(Chandpur/Bangladeş/2015)

 т İnegöl Yetimhanesi (Shatkhira/
Bangladeş/2015)

 т Furkan Doğan Yetimhanesi (Pa-
tani/Tayland/2015)

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

 т Aydın Türk Yetimhanesi (Hari-
pur/Pakistan/2015)

 т İHH, Katar RAF ve Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle 
Suriyeli yetim çocuklar için Ha-
tay’ın Reyhanlı ilçesinde yapı-
lacak “Katar RAF & İHH Çocuk 
Yaşam Merkezi’nin temeli dü-
zenlenen törenle atıldı.








