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Said Yardım Derneği, Suriye ve 
diğer ülkelerdeki mağdur 
ailelerimizin acılarını hafifletmek ve 
çeşitli alanlardaki (eğitim, barınma, 
erken iyileşme, koruma, gıda 
güvenliği ve geçim kaynakları, 
sanitasyon ve hijyen) temel 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
2014 yılında kuruldu.

Çalışmalarımızda insani yardım 
standartlarını uygulamak için bütün 
birimleri kapsayan yönetmelik ve 
kurum rehberi hazırlayıp, birimlere 
maliye, insan kaynakları, medya, 
izleme ve değerlendirme, lojistik, 
satış, iç denetim ve uyum uzmanları 
atadık.

En büyük faydayı sağlamak için her 
zaman sahadaki temel ihtiyaçları 
değerlendirip, destek veren Arap 
ülkeleri ve uluslararası kurumlar 
aracılığyla bu ihtiyaçları karşılamaya 
çalışıyoruz. Daima da insani yardım 
alanında, faydalanan toplumların 
temsilcileriyle ve diğer etkin 
ortaklarla koordineli çalışarak hizmet 
sunmaya çabalıyoruz.

Temel amacımız, "güçlü ve seçkin 
bir toplum inşa etmek için eğitimli 
bireyler yetiştirmektir".  

Yönetim Kurulu Başkanı

MAHMOUD AL-AOUISS
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2014 yılı başlangıcında Türkiye'de resmi 
olarak ruhsatlandırılan Said Yardım 
Derneği, Suriye ve Türkiye'de 
organizasyon şeması oluşturup, eğitim, 
koruma, barınma, gıda güvenliği ve 
geçim kaynakları, sanitasyon ve hijyen 
sektörlerinde insani yardım 
standartlarına ve ilkelerine göre 
çalışmaya başladı.

Said Yardım Derneği, 2012 yılının 
bitimiyle birlikte Suriye ve Türkiye'de 
1.641.077 faydalanan kişiye ulaşabildi.

2011 yılnda başlayan, milyonlarca kişiyi iç 
ve dış göçe zorlayan Suriye krizinin 
patlak verdiğinden beri ekonomi, sosyal, 
hizmet ve eğitim gibi sektörler gittikçe 
daha kötüye gidiyor. Temel hizmetlerin 
eksikliğinden ve yaşam durumunun kötü 
olduğundan dolayı Said Yardım Derneği, 
2013 yılından beri bu yana yetim 
sponsorluk programı, eğitim ve gıda 
gibi birçok alanda yaptığı projeler 
aracılığıyla Suriye savaşından etkilenen 
Suriye içindeki sığınmacıların ve 
Türkiye'deki mültecilerin temel 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

TANITIM

Giriş
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İnsanlık || Seçkinlik ve Verimlilik 
|| Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik.

Said, yardımlaşma alanında öncülük eden 
uluslararası bir dernektir.

VİZYONUMUZ

Yeryüzünde yardıma muhtaç olan insanlara 
ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırmak.
Asil değerlerimize göre insan onurunu 

MİSYONUMUZ

DEĞERLERİMİZ
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1. Dünyadaki kriz ve afet mağdurlarına 
nakdi ve ayni yardım dağıtımı yoluyla 
insani yardım çalışmaları yapmak.

2. Uzun vadeli kalkınma projeleri ve 
bireylerin yeteneklerini geliştirme 
yollarıyla toplumun kalkınmasına katkıda 
bulunmak.

3.Toplumlar arasında dayanışma ve 
gönüllülük kültürünü yaygınlaştırmak.

4. İnsani çalışmaların kalitesi ve 
verimliliğini artırmak amacıyla insani 
yardım alanında çalışan tüm ulusal ve 
uluslararası dernekler ile işbirliği 
yapmak ve koordine etmek.

AMAÇLARIMIZ
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Faydalanan Kişi Sayısı

Proje Sayısı

2020
Yılı Rakamlarla

06 Annual Reportالتقرير السنوي 2020



10 kampta kurulan su drenaj sisteminden ve yolları süpürüp

düzeltmek ve çakılla döşemek hizmetlerinden

14870 kişi faydalandı.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

3'ü engellilere özel 15 banyo kabini inşaatı.

 

9 kampta aydınlatma direkleri kurulumu.

Şebiran, Batbo ve Maret Alahvan'da bulunan karşılama

merkezlerinde yaşayan 44892 kişi, içme suyu çamaşır

yıkama, ısıtma ve sağlık hizmetlerinden faydalandı.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 
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Said Yardım Derneği, 2020 yılı 
içerisinde Kamp Yönetimi ve 
Koordinasyonu sektörü kapsamında, 
kampların batmasını önlemek için su 
drenaj sistemini kurmasının yanı sıra 
altyapı inşaat hizmetleri, yeni 
sığınmacılara çadır dağıtımı, hijyen 
kolisi dağıtımı, Şebiran, Batbo ve 
Maret Alahvan'da bulunan geçici 
barınma ve karşılama merkezlerinde 
Korona virüsünden korunma 
malzemeleri dağıtımı ve banyo 
kabinleri inşaatı gerçekleştirdi. 
Bununla birlikte kamplara güneş 
enerjili aydınlatma direkleri ve içme 
suyunu sağladı.

Harim – Al-Dana - Ma'arat Misrin - 
Maret Alahvan – Al-Bab – Batbo

Projelerin Uygulama Yerleri

06
Proje SayısıFaydalanan Kişi Sayısı

 92.982
Projelerin Değeri 

2.118575 $

CCCM SECTORKAMP YÖNETIMI VE
KOORDINASYONU01
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Said Yardım Derneği, "Suriye 
Kuzey Batısında Bulunan 9 
Kampta İç Göçe Zorlanmış 
Kişilerin Ulaşım Olanaklarını 
İyileştirme" Projesi kapsamında, 
6 ay içerisinde (Al-Dana – Harim 
- Ma'arat Misrin) köylerindeki 9 
kampta yaşayan 12679 kişiye 
(2535 aile) (2536 yetişkin erkek, 
2789 kadın, 3550 erkek çocuk, 
3804 kız çocuk) su drenaj 
sisteminin kurulumu, aydınlatma 
direkleri kurulumu, yolları çakılla 
döşeme ve çadırları yerden 
yükseltme hizmetleri verdi

Kuzeybatı Suriye kampları: Al-Dana – Harim - Ma'arat Misrin

Suriye Kuzey Batısında Bulunan 9 Kampta
İç Göçe Zorlanmış Kişilerin Ulaşım
Olanaklarını İyileştirme Projesi:
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إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

gıda dışı ürünleri içeren 450 koli dağıtıldı.Kamplarda ve karşılama merkezlerinde Korona virüsünden

korunma malzemeleri dağıtımından 30000 kişi faydalandı

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

6 kampta 950 hijyen kolisi dağıtıldı450 aileye 450 çadır dağıtıldı
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İdlib kırsalından El-Ali kampına sığınan Um 
Rakan anlatıyor: "Yaşadığımız kampın birçok 
çadırı su altında kaldığı için yaşanmaz hale 
geldi. Yolların batması, temel hizmetlere 
ulaşmamızı ve kamp içinde hareketimizi 
zorlaştırdı ve çamurlu yollar, su tankerlerinin, 
ambulansların kampa ulaşmasına engel oldu. 
Bununla birlikte çocuklar, okula giderken 
ulaşımda zorluklar çekiyor."
Um Rakan, Said Yardım Derneği'nin 
kamplarda uyguladığı altyapı çalışmalarından 
sonra kampların son durumunu anlatıyor: 
"Yaşlı olduğum için akşam çöktüğünde iyi 
göremiyorum. Bu yüzden yerlerde biriken 
çamurla kaymaktan ve çukurlardan korktuğum 
için akşam banyoya gidemiyordum. Ancak 
kampta aydınlatma direkleri ve su drenaj 
sistemi kurulduktan sonra korkum kalmadı. 
Gece yolumu görmeye başladım ve yağmur 
yağsa bile kamptaki ulaşım etkilenmiyor. 
Yardımlar da şimdi bize daha kolay ulaşıyor.
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Said Yardım Derneği, " Karşılama 
Merkezleri Arasındaki Koordinasyonu 
Geliştirme " Projesi kapsamında, 
toplam 44892 kişiye (Batbo 
merkezinde her ay 534 kişi, Maret 
Alahvan merkezinde her ay 1859 kişi, 
Al-Bab merkezinde her ay 1068 kişi) 
günlük 3540- litre içme suyu 
sağlamasının yanı sıra, çamaşır yıkama, 
sağlık ve ısıtma hizmetleri verdi. 
Bununla birlikte merkezlere yakıt 
olarak dizel ve zeytin çekirdekleri 
(sadece Maret Alahvan ve Batbo 
merkezleri) sağladı. Proje, Halep 
kırsalındaki Batbo,  Şebiran ve İdlib 
kırsalındaki Maret Alahvan 
bölgelerinde uygulandı.

Projenin Uygulanma Yerleri: Al-Bab, Batbo Ve Maret Alahvan

Al-Bab, Batbo Ve Maret Alahvan'da Bulunan
Karşılama Merkezleri Arasındaki Koordinasyonu
Geliştirme Projesi
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İdlib kırsalından El-Ali kampına sığınan Um 
Rakan anlatıyor: "Yaşadığımız kampın birçok 
çadırı su altında kaldığı için yaşanmaz hale 
geldi. Yolların batması, temel hizmetlere 
ulaşmamızı ve kamp içinde hareketimizi 
zorlaştırdı ve çamurlu yollar, su tankerlerinin, 
ambulansların kampa ulaşmasına engel oldu. 
Bununla birlikte çocuklar, okula giderken 
ulaşımda zorluklar çekiyor."
Um Rakan, Said Yardım Derneği'nin 
kamplarda uyguladığı altyapı çalışmalarından 
sonra kampların son durumunu anlatıyor: 
"Yaşlı olduğum için akşam çöktüğünde iyi 
göremiyorum. Bu yüzden yerlerde biriken 
çamurla kaymaktan ve çukurlardan korktuğum 
için akşam banyoya gidemiyordum. Ancak 
kampta aydınlatma direkleri ve su drenaj 
sistemi kurulduktan sonra korkum kalmadı. 
Gece yolumu görmeye başladım ve yağmur 
yağsa bile kamptaki ulaşım etkilenmiyor. 
Yardımlar da şimdi bize daha kolay ulaşıyor.

İki yeni okul açılışı (Türkiye – Şanlıurfa)

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

Zilfo Okulu tamiratı

33525 öğrenciye resmi eğitim hizmetleri verildi. (Suriye)7061 öğrenciye gayri resmi eğitim hizmetleri verildi. (Suriye)

24438 öğrenciye psikolojik destek hizmetleri verildi. (Suriye)35744 okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. (Suriye)

إجراء صيانة وترميم لمدرسة زلفو  ( أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 
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Said Yardım Derneği, 2020 yılı içerisinde 
Eğitim Sektörü kapsamında, Suriye'de 
72 okul inşaatını gerçekleştirip, bu 
okullara destek sağladı. Bununla birlikte 
resmi ve gayri resmi fırsatlarını sağlayan 
13 proje uygulamasının yanı sıra, Suriye 
içinde yerinden edilmiş 50.000'den fazla 
çocuğun temel okul ihtiyaçlarını 
(kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, 
kitaplar) karşıladı. Türkiye'de ise, Suriyeli 
öğrenciler için iki okul inşaatını 
gerçekleştirmesinin yanı sıra, Suriyeli 
öğrencilerin Türkiye üniversitelerinde 
eğitimlerine devam edebilmeleri için 
yardım etti. Bununla birlikte, eğitim ve 
idari kadrolara yeni öğretim yöntem ve 
teknikleri, engelleri eğitime katma 
eğitimi ve krizlerde eğitimi vererek 
yeterliliklerini geliştirdi

(Suriye'de): Harim – Atma – Sermada – Kah – Hizre 

– Deyr Hassan – Al-Dana – Kefer Lusin - Cerablus – 

Tel Abyad – Al-Bab – İzaz

(Türkiye'de): Şanlıurfa – Reyhanlı - Mardin 

Projelerin Uygulama Yerleri

13
Faydalanan Kişi Sayısı Proje Sayısı

53.604
 Projelerin Değeri

2.157.309 $

Education Sctor
Eğitim Sektörü02
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2052 öğrenci gayri resmi eğitime kaydedildi. (Suriye)

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

796 öğretmene  korunma yolları eğitimi verildi. (Suriye)

1464 eğitim kadrosuna maaş desteği verildi. (Suriye)

 

1464 öğretmene yetenek geliştirme eğitimleri verildi. (Suriye)

81 sınıf inşa edildi ve 126 sınıf tamir edildi. (Suriye)750 sıra ve 750 masa satın alınıp, okullara dağıtıldı.

إجراء صيانة وترميم لمدرسة زلفو  ( أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

التقرير السنوي 2020 15Annual Report



Öğretmenlere 70 masa ve 70 sandalye dağıtıldı.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

253 masa ve 320 sıra tamir edildi.

6 masa ve 11 sandalye tamir edildi.Sınıf ve idare odaları için 70 dolap dağıtıldı.

Engelliler için 18 sınıf inşa edildi.35 okula öğretim araç-gereçleri dağıtıldı. (Suriye)

إجراء صيانة وترميم لمدرسة زلفو  ( أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 
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Said Yardım Derneği, proje 
kapsamında 11172 kişiye (234 yetişkin 
erkek, 116 kadın, 5213 erkek çocuk, 
5609 kız çocuk) psikolojik destek 
hizmetleri, resmi ve gayri resmi 
hizmetleri vermenin yanı sıra, 14 
okula temel ihtiyaç malzemeleri, ilk 
yardım çantaları, psikolojik destek 
malzemeleri, yangın söndürme 
tüpleri, 10822 öğrenciye (5213 erkek 
çocuk, 5609 kız çocuk) 10822 okul 
çantası, kırtasiye malzemeleri dağıttı. 
Bununla birlikte, 14 okulda 40 sınıf 
inşa edilip, 115 sınıf tamir edildi. 
Bahsi geçen hizmetler, (Sermada – 
Atma – Kah – Hirze – Deyr Hassan) 
kamplarında 8 ay içerisinde Said 
Yardım Derneği tarafından 
gerçekleştirildi.

Projenin Uygulama Yerleri: Suriye Kuzey batısında bulunan kamplarda 

(Sermada – Atma – Kah – Hirze – Deyr Hassan) uygulandı.

Suriye Kuzey Batısındaki Kamplarda Yaşayan
Çocukların Eğitim Geleceğini Kurtarma
Projesi – Eğitim Sektörü
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69 okul temel ihtiyaç malzemeleri ile desteklendi. (Suriye)

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

35 okul güvenlik araç-gereçleriyle desteklendi. (Suriye)

Yakacak olarak 33495 litre dizel dağıtıldı.20 okula 120 soba dağıtıldı. (Suriye)

Öğrecilerin okula dönmeleri için 32 kampanya

yürütüldü. (Suriye)

Eğitimlerine devam etmek için 8400 üniversite öğrencisine

yardım sağlandı. (Türkiye)

إجراء صيانة وترميم لمدرسة زلفو  ( أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 
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Doğu Guta'dan İdlib kuzey kırsalına ailesiyle birlikte tehcir 
edilen 10 yaşındaki Katr El Nada, Suriye'de yaşanan savaştan 
dolayı çok acı çekti. İdlib kırsalına geldiklerinde sürekli 
bölgeye yağan bombalardan babası yaralanıp, tedavi 
görmesi için Türkiye'ye nakledildi. Katr El Nada, annesi ve 
kardeşleriyle beraber yaşanmaz halde bir evde kaldılar. Bu 
sırada Said Yardım Derneği'nin, kamplarda yaşayan 
öğrencilerin okullara dönmelerini sağlamak için başlattığı 
kampanyada çalışan psikolojik destek görevlisi, Katr El Nada 
ile ilk kez buluştu.
Psikolojik destek görevlisi anlatıyor: Katr El Nada ve 
kardeşleri ile buluştuğumda acı ve yorgunluk yüzlerinde 
belliydi, zorlu yaşam şartları mutluluklarını ve hayallerini 
çalmıştı. Bunun için onlara psikolojik ilk yardım hizmetleri 
vererek, umut aşılamaya çalıştım ve daha iyi bir gelecek için 
okula gitmelerini istedim. Kampta bir okul olduğunu, bu 
okula gitmek onların haklarının olduğunu da anlattığımda 
Katr El Nada çok sevindi. Said Yardım Derneği, Katr El 
Nada'ya okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve okulla ilgili 
ihtiyaç duyulacak tüm malzemeleri sağladı. Katr El Nada, 
dersler sırasında akranlarıyla ve öğretmenleriyle etkileşim 
kurmaya başladı. Psikolojik destek görevlisi olduğum için 
Katr El Nada sürekli benimle konuşuyor ve diyor ki: Şu an 
hayata iyimserlikle bakıyorum, çocukların acılarını hafifletmek 
için doktor olma hayalimi de gerçekleştirmek istiyorum. 
Hayalimi gerçekleştirene kadar eğitimime devam edeceğim. 
Babamı da çok özledim. En kısa sürede iyileşip bize dönmesi 
için Allah'a dua ediyorum.
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Said Yardım Derneği, proje 
kapsamında 13939 kişiye (204 yetişkin 
erkek, 162 kadın, 6603 erkek çocuk, 
6970 kız çocuk) psikolojik destek 
hizmetleri, resmi ve gayri resmi 
hizmetleri vermenin yanı sıra, 18 
okula temel ihtiyaç malzemeleri, ilk 
yardım çantaları, psikolojik destek 
malzemeleri, yangın söndürme 
tüpleri, yakacak olarak dizel, 13573 
öğrenciye (6603 erkek çocuk, 6970 kız 
çocuk) 13573 okul çantası, kırtasiye 
malzemeleri dağıttı. Bununla birlikte, 
18 sınıf tamir edildi. Bahsi geçen 
hizmetler, (Sermada – Atma – Kah – 
Harim – Kefer Lusin) kamplarında 11 
ay içerisinde Said Yardım Derneği 
tarafından gerçekleştirildi.

Projenin Uygulama Yerleri: Suriye Kuzey batısında bulunan kamplarda 

(Sermada – Atma – Kah – Harim – Kefer Lusin) uygulandı.

Suriye Kuzey Batısındaki Kamplarda Yaşayan
Çocukların Resmi ve Gayri Resmi Eğitim Hizmetlerine
Ulaşmalarını Sağlama Projesi
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9 kampta yaşayan 27219 kişiye 5450 gıda dışı koli dağıtıldı.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

45 kampta yaşayan 164976 kişiye 8114 çadır dağıtıldı.

35 kampın yolları çakılla döşendi.Al-Bardakli kampında yaşayan

3220 kişiye 500 hijyen kolisi dağıtıldı.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 
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Said Yardım Derneği, 2020 yılı 
içerisinde Barınma Sektörü 
kapsamında, 2500 aileyi barındırmak 
amacıyla 4 kampın inşaatının yanı 
sıra, yollarını çakılla döşeyerek ve su 
drenaj sistemini kurarak Suriye kuzey 
batısındaki 35 kampın altyapısını 
iyileştirdi ve çadırlar kurup, zeminleri 
yerden yükseltti. Bununla birlikte, 
gıda dışı malzemeleri kapsayan koli 
dağıtımı, hijyen kolisi dağıtımı, 
aydınlatma direkleri kurulumu, tek, 
iki ve dört odalı banyo kabinleri 
inşaatı, engellilere özel banyo 
kabinleri inşaatı Said Yardım Derneği 
tarafından gerçekleştirildi.

Türkiye: Şanlıurfa – Reyhanlı
Suriye: Harim – Atma – Sermada – Kah– 
Al-Dana – Al-Bab – Salkin – Al-Bardakli – 
Batbo - Maaret El İhvan

Projelerin Uygulama Yerleri

05
Faydalanan Kişi Sayısı Proje Sayısı

 164976
 Projelerin Değeri

 4646747 $

SNFI SECTOR
BARINMA SEKTÖRÜ03
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Said Yardım Derneği, Suriye Kuzey 
Batısındaki Kampların Altyapısını 
İyileştirme Projesi kapsamında, İdlib 
kırsalında bulunan 31 kampın, 15'inde 
toplam yüzölçümü 23777 m3 olan bir 
alanı çakılla döşeyerek ve diğer 
15'inde toplam 14625 metre su ve 
kanalizasyon şebekeleri kurularak 
altyapısını iyileştirdi. Bununla birlikte, 
tek odalı 75 banyo kabini, iki odalı 29 
banyo kabini, 4 odalı iki banyo kabini 
ve engellilere özel 51 banyo kabini 
inşa edilmesinin yanı sıra, 2164 çadır 
kurularak zeminleri çakılla döşendi. 
Proje İdlib kırsalındaki (Sermada – 
Al-Dana – Atma) bölgelerinde bulunan 
31 kampta uygulandı.

Projenin Uygulama Yerleri: (Sermada – Al-Dana – Atma) 

Bölgelerinde bulunan 31 kampta uygulandı.

Suriye Kuzey Batısındaki Kampların Altyapısını
İyileştirme Projesi (Harim Bölgesi):
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إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

35 kampın çadırları yalıtım yapılarak yerden yükseltildi.4 kampta 150 aydınlatma direği kuruldu.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

15 kampta su drenaj sistemleri ve kanalizasyon
şebekeleri kuruldu 

İki, bir ve dört odalı 576 banyo kabini inşa edildi.

Şanlıurfa'da yaşayan mültecilere 1400 battaniye

ve sünger dağıtıldı.

Yetim ve engellilere 450 kıyafet paketi dağıtıldı.
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Kefer Taharim kasabasında yaşayan Sirac El-din, savaş ve 

bombardımandan korunmak için yağışlı bir günde eşi ve 

çocuklarıyla birlikte Atarib şehrine sığınmaya mecbur kaldı. 

Ancak Atarib şehrinin durumu daha iyi değildi. Sirac El-din, 

barınacağı bir yeri olmadığı için zorlu kış şartlarında sokakta 

kalmaya mecbur kaldı.

Ailesi için sığınak arayan Sirac El-din anlatıyor: Said Yardım 

Derneği'nin, facebook sayfasında Şebiran'daki barınma ve 

karşılama merkezi hakkında bilgi veren bir paylaşımını 

gördüğümde, bu merkeze ulaşmak için hemen onlarla 

iletişime geçtim. Konumu öğrendikten ve çok acı çektikten 

sonra cebimde kalan parayla bir taksiyi kiralayıp merkeze 

132020/02/ tarihinde ulaştım. Kamp yönetimini üsteleyen 

kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bizi çok iyi bir şekilde 

karşılayıp, bize battaniye, sünger, yemek dağıttılar. Bugüne 

kadar bu merkezde yaşıyoruz. Paramız yok, bu merkezden 

başka da barınacağımız bir yer yoktur. 2'si kız beş çocuğum 

var. En büyüğü bir yaşındayken nezle geçirdiği için ne 

işitiyor ne de konuşuyor. Burada durumumuz iyi, 

çocuklarımıza sağlık, gıda ve tüm hizmetler sağlanıyor. 

Ancak memleketimize, evimize ihtiyacımız var. İnşallah 

dönüp orada iş bulacağız. Bu merkezi yöneten, destekleyen 

ve insanların acılarını hafifletmek için çalışan herkese 

teşekkür ediyorum. İnşallah durumlar yakında düzelecek ve 

memleketimize sağ-salim döneceğiz.

26 Annual Reportالتقرير السنوي 2020



4 ay boyunca her gün ailelere 956174 

pişmiş öğün (kahvaltı ve öğle yemeği) dağıtıldı.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

12000 kişi, Said Mutfağı'nın bir ay boyunca

çalıştırılmasından faydalandı

Türkiye'deki mültecilere 2593 gıda kolisi dağıtıldı.Suriye'deki mültecilere 7642 gıda kolisi dağıtıldı.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

Ramazan ayında Türkiye'deki mültecilere 1097 gıda kolisi dağıtıldı..Reyhanlı şehrinde dikim atölyesi açıldı 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 
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Kefer Taharim kasabasında yaşayan Sirac El-din, savaş ve 

bombardımandan korunmak için yağışlı bir günde eşi ve 

çocuklarıyla birlikte Atarib şehrine sığınmaya mecbur kaldı. 

Ancak Atarib şehrinin durumu daha iyi değildi. Sirac El-din, 

barınacağı bir yeri olmadığı için zorlu kış şartlarında sokakta 

kalmaya mecbur kaldı.

Ailesi için sığınak arayan Sirac El-din anlatıyor: Said Yardım 

Derneği'nin, facebook sayfasında Şebiran'daki barınma ve 

karşılama merkezi hakkında bilgi veren bir paylaşımını 

gördüğümde, bu merkeze ulaşmak için hemen onlarla 

iletişime geçtim. Konumu öğrendikten ve çok acı çektikten 

sonra cebimde kalan parayla bir taksiyi kiralayıp merkeze 

132020/02/ tarihinde ulaştım. Kamp yönetimini üsteleyen 

kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bizi çok iyi bir şekilde 

karşılayıp, bize battaniye, sünger, yemek dağıttılar. Bugüne 

kadar bu merkezde yaşıyoruz. Paramız yok, bu merkezden 

başka da barınacağımız bir yer yoktur. 2'si kız beş çocuğum 

var. En büyüğü bir yaşındayken nezle geçirdiği için ne 

işitiyor ne de konuşuyor. Burada durumumuz iyi, 

çocuklarımıza sağlık, gıda ve tüm hizmetler sağlanıyor. 

Ancak memleketimize, evimize ihtiyacımız var. İnşallah 

dönüp orada iş bulacağız. Bu merkezi yöneten, destekleyen 

ve insanların acılarını hafifletmek için çalışan herkese 

teşekkür ediyorum. İnşallah durumlar yakında düzelecek ve 

memleketimize sağ-salim döneceğiz.

Said Yardım Derneği, 2020 yılı 
içerisinde Gıda Güvenliği ve 
Geçim Kaynakları Sektörü 
kapsamında, Suriye ve 
Türkiye'de yaşayan Suriyeli 
mültecilere yemek öğünleri 
ve gıda kolileri dağıttı. 
Bununla birlikte, kadınlara iş 
fırsatlarını sağlamak için 
Türkiye'de Said Yardım 
Derneği tarafından dikim 
atölyesi açıldı.

Türkiye: Şanlıurfa – Reyhanlı
Suriye: Harim – Ma'arat Misrin – 
Sermada – Al-Dana

Projelerin Uygulama Yerleri

 11
Proje SayısıFaydalanan Kişi Sayısı

 1068207
 Projelerin Değeri

 92.1313 $

FSL SECTORGıda Güvenliği ve
Geçim Kaynakları Sektörü04
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"Arkadaşlar, gıda yardımları benim ve çocuklarım için 
ne demek olduğunu bilemezsiniz! Çocuğunuz aç 
olduğunu ve ona yemek getiremediğinizi bir hayal 
edin?

İdlib kırsalından Mutasimun kampına sığınan 
Muhammed diyor: "Dört çocuğum, eşim ve yaşlı 
annemle birlikte zorlu şartlarda Suriye kuzeyindeki 
kamplara sığındım. Kampta iki yıldır işsiz oturuyorum. 
Sağlanan gıda yardımları çok az ve korona vardır. 
İnsanlar artık dayanamıyor."
Muhammed "Hastanede oksijen maskesi takan hasta 
gibiyiz, oksijen maskemiz gıda kolisidir."
Muhammed ailesi, 6 ay boyunca süren Suriye Kuzey 
Batısındaki Kamplarda Yaşayan Sığınmacıların Gıda 
İhtiyaçlarını Karşılama Projesinden faydalandı. Projede 
aileler, bir ay boyunca pişmiş yemekten (günde 
kahvaltı ve öğle yemeği olmak üzere iki öğün) ya da 
ailenin bir aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak 
gıda kolisinden faydalandı.
Muhammed projeden memnuniyetini belirterek " 
Bayramdan önce yeni kıyafet alan gibi bütün aile ve 
komşularımız bir arada toplanıp, kolilerin içindekilerini 
incelediler. Ben de uyumadan önce kolinin 
içindekilerine baktım." Dedi. 
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Said Yardım Derneği, Suriye 
Kuzey Batısındaki Kamplarda 
Yaşayan Sığınmacıların Gıda 
İhtiyaçlarını Karşılama Projesi 
kapsamında, günlük olarak her 
kişiye pişmiş yemek (kahvaltı ve 
öğle yemeği) dağıtarak 5769 
ailenin gıda ihtiyaçlarını 
karşıladı. 
Proje kapsamında, dört ay 
içerisinde (Nisan, Mayıs, 
Haziran, Temmuz) günlük olarak 
7837 kişiye (günlük kişi başına 
2154 kalori) 7837 öğün 
sağlayarak toplam 956174 öğün 
dağıtıldı. 

Projenin Uygulama Yerleri: Al-Dana - Ma'arat Misrin

Suriye Kuzey Batısındaki Kamplarda
Yaşayan Sığınmacıların Gıda İhtiyaçlarını
Karşılama Projesi
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4873 hijyen kolisi dağıtıldı.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

1 m3 kapasiteli 360 su deposu dağıtıldı. 80126.71 m3 içme suyu sağlandı.

15'i engellilere özel 132 banyo kabini inşa edildi.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

Kişisel temizlik hakkında farkındalık oturumları düzenlendifosseptik çukuru çekme temizleme (2644 m3) yapıldı
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Said Yardım Derneği, 2020 yılı içerisinde 

Su, Sanitasyon ve Hijyen Sektöründe, 

"İdlib Kamplarında Yaşayan Sığınmacıların 

Su İhtiyaçlarını Karşılama" Projesi 

kapsamında, sığınmacılara içme suyu 

sağlamanın yanı sıra, hijyen kolisi dağıtımı, 

su depoları dağıtımı, banyo kabinleri 

inşaatı, fosseptik çukuru çekme temizleme 

çalışmaları, çöp kutuları dağıtımı 

gerçekleştirdi. Bununla birlikte, su ve 

kanalizasyon şebekeleri inşaatı, hijyen 

kolisi dağıtımı, banyo kabinleri inşaatı gibi 

Su, Sanitasyon ve Hijyen Sektörü ile ilgili 

birkaç proje Said Yardım Derneği 

tarafından uygulandı.  

(Kefer Yahmul – Killi – Sermada) 
bölgelerinde bulunan 13 kampta 
uygulandı.

Projelerin Uygulama Yerleri

01
Proje SayısıFaydalanan Kişi Sayısı

 29008
 Projelerin Değeri

69.7029 $

WASH SECTORSu, Sanitasyon ve
Hijyen Sektörü05

شفط الجور الفنية 
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Suriye kuzeyindeki kamplarda yaşayan 
sığınmacılar, işsizlik yüzünden temel 
ihtiyaçlarını karşılamak için yardım 
derneklerine itimat ediyor.
Suriye kuzeyindeki Sermada şehrine tabi 
Alkalamon kampında yaşayan Yasin ve Ailesi 
bu sığınmacılardandır. Yasin ve ailesi, 
yaşadıkları çadırda bir su deposu ve onlara 
yakın bir su kaynağı olmadığı için Ramazan 
ayının başlangıcından bu yana çok acı ve 
susuzluk çektiler.
Yasin anlatıyor: "Ramazanın on günü susuz 
geçirdik. Yaz mevsimindeyiz ve oruçluyuz yani 
bundan daha zor bir şey yoktur. Said 
Derneği'nin bize suyu sağladığında sanki 
yeniden dirildik."
Yasin ve beş kişiden oluşan ailesi, 6 ay 
boyunca, kişi başına günlük olarak 30 litre 
içme suyu sağlayan "Harim Bölgesinde Su 
Sağlama" projesinden faydalandı. Bununla 
birlikte bu proje kapsamında, hedef alınan 
kamplarda su depoları ve çöp kutuları 
dağıtıldı.
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Said Yardım Derneği, "İdlib 
Kamplarında Yaşayan Sığınmacıların 
Su İhtiyaçlarını Karşılama" Projesi 
kapsamında, Kefer Yahmul, Killi ve 
Sermada bölgelerinde bulunan 13 
kampta, 29008 kişiye (6099 yetişkin 
erkek, 6372 kadın, 8300 erkek çocuk, 
8237 kız çocuk) günlük olarak 25 litre 
içme suyu ve temizleme suyu 
sağlamanın yanı sıra, 132 banyo kabini 
(117 normal kabin, engellilere özel 15 
kabin) inşaatı, 13 kampta 360 su 
deposu dağıtımı, 5800 aileye (29008 
kişi) hijyen kolisi dağıtımı, kişisel 
temizlik hakkında farkındalık 
oturumları, 13 kampta fosseptik 
çukuru çekme temizleme çalışmaları, 
644 çöp kutusu dağıtımı 
gerçekleştirdi.

Projenin Uygulama Yerleri: (Kefer Yahmul – Killi – Sermada) bölgelerinde 

bulunan 13 kampta uygulandı.

İdlib Kamplarında Yaşayan Sığınmacıların
Su İhtiyaçlarını Karşılama Projesi
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Said 1, Said 2 ve Al-Bardakli kamplarında çocuklara

özel 3 alan inşa edildi.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

İdlib kırsalında çocuklara özel 25 alan inşa edildi. Türkiye'de 136 Suriyeli aileye koruma hizmetleri verildi

Çocuk yetiştirme yetenekleri hakkında

farkındalık oturumları düzenlendi.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 
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Said Yardım Derneği, 2020 yılı 
içerisinde Koruma Sektörü 
kapsamında, barınma 
merkezlerinde ve kampların 
okullarında çocuklara özel 
alanlar inşa etmenin yanı sıra, 
psiko-sosyal destek ve 
psikolojik ilk yardım hizmetleri 
verdi. Bununla birlikte çocuk ve 
kadın koruma ilkelerini 
yaygınlaştırma şebekeleri 
kuruldu ve Türkiye'deki 
Suriyelilere yetenekleri 
geliştirme eğitimleri verildi.

Türkiye: Şanlıurfa – Reyhanlı
Suriye: Harim – Atma – Sermada – Kah– Al-Dana – 
Al-Bab – Salkin – Al-Bardakli – Batbo - Maaret El 
İhvan

Projelerin Uygulama Yerleri

10
Proje SayısıFaydalanan Kişi Sayısı

 28.146
 Projelerin Değeri

 59.037 $

Protection Sector
Koruma Sektörü06
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Said Yardım Derneği, 2020 yılı içerisinde 
"Kamplar ve Okullarda Çocuklara Özel 
Alanlar İnşa Etme" Projesi kapsamında, 
Sermada, Atma, Harim ve Elkerama 
bölgelerinde çocuk ve kadın koruma 
ilkelerini yaygınlaştırma şebekeleri (16'dan 
psikolojik destek görevlisinden oluşur) ve 
Al-Dana, Sermada, Kah, Salkin ve Harim 
bölgelerinde bulunan 19 okulda çocuklara 
özel 25 alan, Said 1, Said 2 ve Al-Bardakli 
kamplarında 3 alan, Batbo, Şebiran ve 
Maaret El İhvan karşılama merkezlerinde 3 
alan kurdu. Bununla birlikte, psiko-sosyal 
destek hizmetleri, psikolojik ilk yardım 
hizmetleri, farkındalık oturumları Said 
Yardım Derneği tarafından gerçekleştirildi

Projelerin Uygulama Yerleri: Harim – Atma – Sermada – Kah– Al-Dana 

– Al-Bab – Salkin – Al-Bardakli – Batbo - Maaret El İhvan

Kamplar ve Okullarda Çocuklara Özel Alanlar
İnşa Etme Projesi (Halep ve İdlib Kırsalı):

إنشاء 3 مساحات صديقة للطفل في كل من مخيمات ساعد 1 وساعد 2 والبردقلي 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء 19 مساحة صديقة للطفل في 19 كدرسة في مخيمات

الدانا وحارم وسلقين في ريف إدلب.

إنشاء 3 مساحات في مراكز االستقبال في باتبو وشبيران (الباب)

في ريف حلب ومعارة اإلخوان في ريف إدلب).

تأسيس لجان توعية للمرأة والطفل في شمال إدلب وشمال حلب.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 
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Said 1, Said 2 ve Al-Bardakli kamplarında

çocuklara özel 3 alan inşa edildi.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

İdlib kırsalındaki Al-Dana, Salkin ve Harim kamplarında

bulunan 19 okulda çocuklara özel 19 alan inşa edildi. 

Batbo, Şebiran ve Maaret El İhvan karşılama merkezlerinde

çocuklara özel 3 alan inşa edildi.

İdlib kuzeyinde ve Halep Kuzeyinde çocuk ve kadınlar

için farkındalık komiteleri kuruldu.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

قامت هيئة ساعد الخيرية ضمن قطاع المياه 
الصالحة  المياه  بتوفير  الصحي  والصرف 
 - رجال   6099) مستفيد/ة   29008 لـ  للشرب 
بنات)   8237  - أوالد   8300  - نساء   6372
بمعدل 25 ليتر يوميًا وكذلك المياه للتنظيف 
كتلة   132 إنشاء  وتم  الشخصية  والنظافة 
عادية - 15 كتلة خاصة  للحمامات (117 كتلة 
لذوي االحتياجات الخاصة) كما تم توزيع 360 
خزان للمياه في 13 مخيمًا باإلضافة إلى توزيع 
فردًا)   29008) عائلة   5800 لـ  للنظافة  سلل 
النظافة  وإجراء حمالت وجلسات توعية حول 
شفط  خدمات  تقديم  تم  وكذلك  الشخصية 
الجور الفنية في 13 مخيمًا وشراء وتوزيع 664 
سلة للقمامة حيث تم تنفيذ المشروع في 13 
في  وسرمدا  وكللي  كفريحمول  في  مخيمًا 

ريف إدلب.

مناطق التنفيذ: سرمدا - قاح - أطمة - سلقين - الدانا - حارم - البردقلي - معارة 

اإلخوان - الباب - باتبو

إنشاء شبكات تعميم مبـــــــــادئ الحماية والــــمساحات
الصديقة للطفل في المخيمات والمدارس وخارجها

ريفي إدلب وحلب
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İşitme ve konuşma engellisi Hasan, uzun bir 

sığınma yolculuğundan sonra ailesiyle 

birlikte Maaret El İhvan geçici karşılama 

merkezine ulaştı. Ancak Hasan, yabancılık 

çektiği ve işaret dilini bilenlerden başka 

kimseye duygularını ve problemlerini 

anlatamadığı için diğer çocuklarla 

kaynaşamadı. Bu durum, Hasan'ın içe 

dönük olmasına, evini ve kaynaşmış olduğu 

çocukları bıraktığından dolayı kötüleşen 

psikolojisini düzeltmek için işaret diliyle 

kendisiyle saatlerce konuşan 

anne-babasından başka hiç kimseyle 

kaynaşmamasına neden oldu
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Hasan'ı psikolojik destek oturumlarına hedeflenen diğer çocuklarla katılmaya iknaa etmek ve 

psikolojik destek oturumlarına katılmak için yolundaki engelleri ortadan kaldırmak karşılaştığımız 

en büyük zorluktu. Ancak ekibimiz, anne-babası aracılığıyla Hasan'ı psikolojik destek oturumlarına 

katılmaya iknaa edebildi. Ve bu, merkezdeki diğer çocuklarla kaynaştırmak için ilk başarımızdı. 

Hassan, merkeze ve çocuklara özel inşa edilen alana tekrar tekrar gelmeye başladığında ekibimiz, 

etkinlikler aracılığıyla ve çocukların oturumlarda öğrendiklerini uygulayarak Hasan'ı diğer 

çocuklarla kaynaştırabildi. Böylelikle 13 yaşındaki Hasan'ı diğer çocuklarla kaynaştırma hedefimiz 

gerçekleşmiş olup, kendisine "Hayatta olman anlamlı, tek başına değilsin, biz seninleyiz, sana 

destek vermek için buradayız." Mesajını ulaştırabildik.
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Çocuk kliğinden 20400 çocuk faydalandı.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

Dahiliye kliğinden 16471 kişi faydalandı.

Kadın kliniğinden 8034 kadın faydalandıMobil kliniklerdeki eczane aracılığıyla 36014 bedava ilaç verildi.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 

Genel sağlık hizmetlerinden 8034 kişi faydalandıOkullara ve barınma merkezlerine maske ve 

dezenfektan kutuları dağıtımı.

إنشاء مدرستين جديدتين(أورفا – تركيا) 
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Said Yardım Derneği, 2020 yılı 
içerisinde, Suriye kuzeyindeki 
kamplarda faaliyet gösteren mobil 
kliniklerin (çocuk, dahiliye, kadın, 
bedava ilaç) aracılığıyla sığınmacılara, 
özellikle hastanelerin uzak olduğu 
yerlerde yardım etmeye çalıştı. 
Bununla birlikte Said Yardım Derneği, 
kamplarda korona virüsünden 
korunma ve önleme yolları hakkında 
farkındalık oturumları düzenleyerek ve 
okullara, karşılama merkezlerine 
maske ve dezenfektan kutuları 
dağıtarak önemli bir rol oynadı. 
Yaralıları Türkiye'nin Şanlıurfa ilindeki 
hastanelere nakletmek için Said 
Yardım Derneği tarafından 10 
ambulans kiralandı.

Türkiye: Şanlıurfa

Suriye: Suriye kuzey batısındaki kamplar

Projelerin Uygulama Yerleri

02
Faydalanan Kişi Sayısı Proje Sayısı

 122898
 Projelerin Değeri

 107220 $

HEALTH SECTOR
Sağlık Sektörü07
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Köyü bombalandığında eşini kaybeden Um 
Halid, uç çocuğuyla birlikte gelişigüzel 
kurulmuş bir kamptaki yırtılmış bir çadırda 
yaşıyor.
Um Halid anlatıyor: "Yaşamımız çok kötü, 
evimizin duvarları elimizle dikiyoruz. 
Duvarların kumaştan olduğu için soğuk 
kemiklerimize işliyor. Çok hastalanıyoruz."
Um Halid, kendisine ve çocuklarına ilaç 
sağlamak için periyodik olarak ziyaret ettiği 
Said Yardım Derneği'nin mobil kliniklerine 
itimat ediyor.
Dahiliye, çocuk ve kadın bölümleri içeren 
mobil klinikler, yıl içerisinde periyodik olarak 
ziyaret ettiği kamplardaki yaşayan 
sığınmacıların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışmaktadır.
Um Halid anlatıyor: "Klinikler bize 
gelmeseydi, fiyatı 500 lira olan ilacı 
alamazdım. Çünkü hiç param yok. İlaçlar çok 
pahalı ve kış günleri hastalanarak 
geçiriyoruz." 
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ORTAKLARIMIZ
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