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Hayrat Yardım
Suriye’de ne yapıyor?
2011 yılında başlayıp günümüzde hala devam

ana maddemiz haline getirdik. ‘’Kim bir

etmekte olan Suriye Savaşı’nda yüzbinlerce

kardeşinin dünyada bir ihtiyacını giderirse

kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi

Allah da ahirette onun ihtiyacını giderir”

mülteci konumuna düşmüştür. Ülkede kalan

hadisinin sırrına mazhar olmak için çıktığımız

halk ise açlık ve sefalet içerisinde hayata

Suriye yolculuğunda 800’ü aşkın yardım tırı,

tutunmaya çalışmaktadır. İnsanlığın yardım

okullar, çadır kentler, mescitler, yetimhaneler,

eline muhtaç halde yaşamaya çalışan gerideki

sağlık

kardeşlerimizi

organizasyonları

savaşın

başından

itibaren

hizmetleri,

kurban
düzenledik.

ve

ramazan
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800

yardım tırı

200.000
aile

3Milyon
kişi

İnsani Yardım
Temel ihtiyaçların karşılanması manasına gelen insani yardıma Suriye’de sürekli ihtiyaç
duyuluyor. Bundan dolayı Suriye halkının barınma, gıda, kışlık gibi sürekli ihtiyaçlarını
aksatmadan yerine getiriyoruz. 800’ü aşkın yardım tırımızı Suriye’ye ulaştırdık. On
binlerce gıda kolisi, binlerce çuval un, on binlerce kışlık elbise, yatak ve battaniye taşıyan
yardım tırlarımız Suriye halkının göz bebeği haline geldi. Gönderdiğimiz malzemeler 3
milyondan fazla kişiye umut oldu. Düzenli bir şekilde ulaştırdığımız yardım malzemeleri
200 bini aşkın aileye dağıtıldı.
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3

okul

2800
öğrenci

18300

öğrenci desteği

Eğitim
Suriye’ye temel gıda maddelerinin ulaştırılmasından sonra en önemli mesele olan eğitimi
de ana meselemiz olarak merkezde tutuyoruz. Savaştan dolayı okula gidemeyen binlerce
öğrencinin eğitimine devam etmesini hedefleyerek muhacir okulları, yaz okulları, çadır
okulları, kreşler açıp Suriye’nin geleceğini yeniden inşa etmesine yardımcı oluyoruz. Suriye
ve Türkiye’de mevcut bulunan toplam 7 okulumuzda 2800 öğrenciyi geleceğe hazırlıyoruz.
Türkiye ve Suriye içerisinde 6000 öğrenciye kırtasiye desteği vererek kardeşlerimizin
eğitimine destek oluyoruz. Barınma ihtiyacı olan 3000 öğrenciye eğitimlerine daha iyi
devam etmeleri için barınma desteği veriyoruz.
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1

hayrat köyü

30

çadırkent’e destek

240

haneye destek

Barınma
Suriye’de savaştan dolayı yerle bir olan şehirler insanları göç etmeye zorlamış ve
milyonlarca insan mülteci konumuna düşmüştür. Mülteci konumuna düşen halkın en
temel ihtiyaçlarından biri de barınma olmuştur. Savaşın başından beri savaş mağduru
kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli teyakkuz halinde görev
bilinciyle davranıp yanlarında olduk. İdlib Salkin’de kurduğumuz 2 çadır kentimizde
yüzlerce kişi barınıyor. Gönderdiğimiz yardım tırlarımızla ile kardeşlerimizin barınma
ihtiyacını gidermenin yanında temel gıda ve giyecek madde ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. 30
çadır kente de insani yardım götürerek binlerce kardeşimizin dertlerine derman oluyoruz.
Suriye içerisinde ihtiyacı olan bölgelerde kurduğumuz mescitlerle kardeşlerimizin ibadet
ihtiyacını karşılayabilecek ibadethaneler hizmete sunuyoruz. Hayrat Köyü adında 252
haneli köyün kanalizasyon ve alt yapı çalışmalarını tamamlayıp yanına bir okul ve bir
mescit inşa ederek Suriyeli muhacir kardeşlerimize hediye ettik.
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150 kişiye

600 kişilik

150.000 TL

eğitim desteği

acil yardım kiti

tutarında acil yardım

Sağlık
Savaş bölgesi Suriye’ye yaptığımız ilaç yardımlarıyla halkın yaralarını sarmaya çalıştık.
Verdiğimiz eğitimlerle sağlıklı bireylerin yetişmesine yardımcı oluyoruz. Yüzlerce insana
ilk yardım eğitimi verip ilk yardım malzemeleri dağıtarak bilinçlenmelerini sağladık.
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1263
kurban

18.250
hisse

3.650
aile

Kurban
Kelime olarak yakınlaşmak, yaklaşmak anlamına gelen kurban, İslam âlemi için yüce
vakitleri nitelemektedir. Kelime Müslümanlar için, Allah’a adanan kurbanlarla O’na
yaklaşma manasına bürünmüştür. Savaş bölgesi Suriye’deki kardeşlerimize de kurban
vesilesiyle ulaşıyoruz. Bayram vakitlerinde Suriye’nin muhtaç gönüllerine ulaşmanın
yanında yıl içerisinde de bize emanet ettiğiniz adak, akika, şükür kurbanlarınızı da ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıyoruz. Sürekli olarak devam eden adak, akika, şükür kurban faaliyetlerimiz
Suriyeli kardeşlerimizin et ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı oluyor. Kardeşlerimize
ulaşmanın en önemli fırsatlarından biri olan kurban bayramı organizasyonunda ise 3 yıldır
hisselerin büyük çoğunluğunu Suriye’de kesiyoruz. Her yıl kestiğimiz on binlerce kurbanla
Suriye halkının et ihtiyacını karşılıyoruz.
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60.000
kişilik iftar

1.000

adet kumanya

Ramazan
On bir ayın sultanı, tüm yıl hasretle beklediğimiz Ramazan-ı Şerif aynı zamanda paylaşma,
yardımlaşma ve hüzünlüyü sevindirme ayı olarak aklına kazınmıştır Müslümanların.
Bereket ayı Ramazan vesilesiyle Suriye’de binlerce iftar sofrası kurup, on binlerce kumanya
dağıtıyoruz. Kurduğumuz iftar sofralarından 100 binlerce kişi yararlanıyor. Dağıttığımız
kumanyalarla binlerce ailenin hayır dualarını alıyoruz. Türkiye’den gönderdiğimiz iftarlık
malzemelerle belirli bölgelerde yemek pişirerek savaş mağduru kardeşlerimize dağıtıyoruz.
İftar ve kumanyalarımız yüz binlerce kişinin Ramazan’ı rahat bir şekilde geçirmesine
vesile oluyor.
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20.000

kurban bayramı

6.000

ramazan bayramı

Bayramlık
Gelmesiyle âlemi İslam’a sürur, mutluluk ve neşe kaynağı olan bayramlar, çocuklarımız
için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Bayram onlar için mutluluk sebebidir çünkü bayramlar
hediyesiz olmaz. Savaştan dolayı bayramları da buruk geçiren Suriyeli çocukların yüzünü
bir nebze güldürmeye çalışıyoruz. Çocuklara dağıttığımız bayramlıklarla 26 bin Suriyeli
çocuğun bayramının mutlu geçmesini sağladık.
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2

yetim eğitim
merkezi

35

yetim hamiliği

185

yetim desteği

Yetim
Dünya’nın farklı bölgelerinde yaşanan krizlerden etkilen çocuklar, 7 milyarlık toplam dünya
nüfusunun yaklaşık 3 milyarını oluşturuyor. Sıcak çatışmaların yaşandığı savaş bölgelerinde
ise yetim sayısı giderek artıyor. Sahipsiz ve korumasız çocuklar insan kaçakçılığı, çocuk
askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası gibi tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. 2011’den
beri savaş bölgesi halinde olan Suriye’de de yüz binlerce çocuk yetim konumuna düştü.
Durumun farkında olarak savaştan en çok etkilenen kesim olan çocukları kanatlarımız
altına almaya devam ediyoruz. Binlerce çocuğa eğitim imkânı sunmanın yanında
açtığımız yetimhanelerde Suriyeli yetimlerimizi yatılı olarak barındırıp, temel ihtiyaçlarını
karşılayarak geleceğe umutla bakmaları için eğitim veriyoruz. “Yetime Umut Ol” duasıyla
hizmete sunduğumuz İdlib’deki Ömer Halisdemir ve Cerablus’taki Selahaddin Eyyubi
yetimhanelerimizde toplam 35 yetim çocuğa yatılı eğitim imkânı sağlıyoruz. Verdiğimiz
eğitimlerle çocukların hem maddi hem de manevi yönlerini geliştirmeye çalışıp Suriye’nin
geleceğini yeniden inşa edecek bireyleri yetiştiriyoruz. Yaptığımız sosyal aktivitelerle ise
çocukları savaş stresinden kurtarmayı hedefliyoruz.
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4

adet fırın

43.000

günlük ekmek

8.600
aile

Ekmek Fırını
Suriye’nin güvenli bölgesi haline gelen İdlib ve Cerablus mülteci akınına uğruyor. Bu
akının farkında olarak İdlib ve Cerablus’ta insani yardım faaliyetlerine hız verdik ve
buralarda açtığımız ekmek fırınları ile günde yaklaşık 43 bin kişiye ekmek dağıtıyoruz.
İdlib’te insanların savaştan dolayı en çok ihtiyaç duyduğu gıda maddesi konumundaki
ekmeğe ulaşmalarını kolaylaştırmak için günlük 13 bin ekmeği kardeşlerimize dağıtıyoruz.
Fırat Kalkanı operasyonu ile bir diğer güvenli bölge haline gelen Cerablus’taki fırınımızda
ise günlük 30 bin ekmek üretip kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Halkın en büyük umutlarından
biri haline gelen ekmek fırınlarımız savaş mağduru insanların sıkıntılarını gideriyor.
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44

su kuyusu

350.000

faydalanan kişi

Su Kuyusu
Suriye’de savaş ve çatışmalar nedeniyle alt yapısı çöken bölgelerde insanların temiz suya
ulaşması imkânsız hale geliyor. Suriye’nin bu eksikliğinin ve sıkıntısının farkında olarak
temiz su sıkıntısı çeken savaş mağduru kardeşlerimiz için hayırseverler aracılığıyla su
kuyuları açıyoruz. Savaşın başından beri kardeşlerimizin temiz su ihtiyacını gidermek adına
44 su kuyumuzu hizmete açtık. 106 bin kişinin temiz su ihtiyacını gidermesine vesile olan
su kuyularımız kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırıyor.
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1 adet
sabit fırın

1 adet
yetimhane

750 hane
yardım desteği

Cerablus
Türkiye’nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı operasyonunun başından beri mağdur
Cerablus’taki kardeşlerimize yardım götürüyoruz. Teröristlerden temizlenen bölgeye
yoğun göçün yaşanmasından dolayı temel gıda maddelerini bulmakta zorluk çeken halka
temel gıda maddeleri ulaştırıyoruz. Gönderdiğimiz onlarca yardım tırı ile halkın gıda,
yatak, battaniye ve kışlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Açtığımız ekmek fırınından çıkan
günlük 30 bin ekmeği kardeşlerimize dağıtarak hayır dualarını alıyoruz. Yetim kalmış 16
çocuğumuzu açtığımız Selahaddin Eyyubi yetimhanesinde barındırıyor ve sağlıklı eğitim
almalarını sağlıyoruz.
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