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1. Faaliyetlerimiz 
  

I. Hedef: Sağlık Yardımları 
 
Anadolu Caritas olarak sağlık yardımlarını; doktor reçetesi, ilaç makbuzu ve 
alınan tıbbi malzemelerin karşılığında verilen makbuzları değerlendirerek yerel 
komitelerin fikirlerine sunuyor  ve alınan karara göre hareket ediyoruz. 2005 
yılında 14 müslüman, 18 hıristiyan olmak üzere 32 kişiye sağlık yardımı 
yapılmıştır.  
 
II.Hedef:  Erzak yardımı 
  
Aylık gelirleri düzenli olmayan, sabit bir işte çalışmayan, çok çocuklu, dul, emekli 
maaşı olmayan, sağlık problemleri olan ve ailesine bakmakla yükümlü olan 
ailelere erzak yardımı yapmaktayız. Biliyoruz ki bizim yaptığımız yardımlar 
sadece belirli bir zaman için yetmektedir ama Caritas Anadolu olarak maddi ve 
manevi her zaman bu ailelerimizin yanlarında olmaktayız. 2005 yılı içerisinde 96 
aileye erzak yardımı yapılmıştır. Müslüman ailelere Ramazan ve kurban 
bayramlarında, Hıristiyan ailelere ise Noel ve Paskalya bayramlarında 
dönüşümlü olarak erzak paketi dağıtmaktayız. Yıl içerisinde çok mağdur 
durumda olan ve düzenli olarak erzak ve yemek yardımı yaptığımız aileler 
bulunmaktadır. İskenderun Latin Katolik cemaatinden bir iş adamı her yıl 
değeri 50 YTL’lik 10 adet erzak paketi bağışlamaktadır. Antakya Ortodoks 
Kilisesi Yönetim Kurulu 25  ve Mersin Kadınlar Kolu 25 erzak poşeti hazırlayıp 
muhtaç ailelere yardım yapmaktadır. Bizim hazırladığımız poşetler 25 YTL 
değerindedir.    
 
III. Hedef: Isınma Yardımı   

 
Yaşlı , kimsesiz, hasta, ve kalabalık ailelere kış ayları boyunca ısınma yardımı  
yapmaktayız. Bu yıl sadece 30 aileye yardım etmiş olmamız ihtiyaç sahiplerinin 
bu kadarla sınırlı olduğu anlamına gelmemektedir. Ailelere yaktıkları materyale 
göre yardım yapılmakta nakit para vermekten kaçınmaktayız. Çuvallarla alınan 
kömürler birebir ailelerin evlerine bırakılmaktadır. Tüp ile ısınan ailelere tüp 
alınmakta, elektrik sobasıyla ısınanların ise elektrik faturaları tarafımızdan 
ödenmektedir.  
 



 2

IV. Hedef: Okul yardımı 
 
Pek çok aile Caritas’a başvurup çocukları için okul yardımı talep etmektedir. 
2005 yılı içerisinde biz ancak toplamda  89 çocuğa yardım yapabildik. Üniversite 
harçlarının çok yüksek olması nedeniyle sadece ilköğretim ve liseye devam eden 
öğrencilere okul yardımı yapabilmekteyiz. Bölgemizde iki öğrenci için İtalyan iki 
aile devamlı olarak para yardımı göndermektedir. Bu öğrencilerden birisinin 
babası yok ve altı kardeşler, diğer öğrenci ise sağır ve dilsiz olduğu için özel 
eğitim almaktadır. Ayrıca Mersin’de bir aile babasının iş bulabilmesi için yemek 
ve gemicilik kursuna gitmesi için katkıda bulunduk. 
 
V. Hedef: Kıyafet yardımı 
 
İskenderun’da 250 aileye 3521 parça giyim eşyası dağıtılmıştır. Kilisede ailelere 
dağıtılan ilanlar sayesinde her yıl artan sayıda kıyafet bağışı yapılmaya 
başlanmıştır. Ayrıca evlere gidip ailelerin hazırlamış olduğu paketler toplanıp 
ofise getirilmekte sayımı ve ayrımı(Yazlık, kışlık kıyafetler, bebek eşyaları, 
ayakkabı) yapıldıktan sonra gerekli yerlere dağıtılmaktadır. Caritas Anadolu 
olarak Kaymakamlığın Vakıf koluyla işbirliği yapılmaktadır. Sosyal Market’e 12 
koli, Sokak Çocuklarını Koruma Derneğine 6 koli, Antakya’da bulunan zihinsel 
engelliler okuluna 5 koli Van’da ki muhtaç ailelere 8 koli kıyafet yardımında 
bulunulmuştur. Kıyafetler bağış yapılan aileler tarafından yıkanmakta, 
ütülenmekte ve düzeltilip bağışlanmaktadır. Ayrıca bazı ailelere yeni kıyafetlerde 
alınmaktadır.  
 
VI. Hedef : Acil Yardımlar 
 
Tsunami felaketi nedeniyle felaketzedelere para yardımı yaptık. Şubat ayında 
kocası vefat eden 6 çocuklu bir bayana cenaze masraflarını karşılayabilmeleri 
için para yardımı yaptık. Filpin’li bir mültecinin evine dönebilmesi için uçak 
bileti aldık. 5 aileye ev kirası, bir kişiye de dükkân kirası yardımı yaptık. Sri 
Lankalı mülteci bayana oturma müsaadesi aldık.  Yatalak hasta ve kimsesiz olan 
iki yaşlı bayana bakması, yıkaması ve evlerini temizlemesi için iki bakıcı bayan 
tutuldu. 20 kişinin elektrik ve su faturaları yatırıldı. Mersin’de mezarlığın 
yanında onarımı yapılan ev için Caritas olarak katkıda bulunduk.  
 
DEĞİŞİK YARDIMLAR 
 

• İskenderun Kaymakamlığı Tarım - Köy işleri sulama idaresiyle ortaklaşa 
yaptığımız köylere su götürme projesinde su borusu çekilmesi planlanan 
20 köyden ikisi için harcanan parayı Caritas Anadolu olarak karşıladık. 
Yapılan yardım için bir teşekkür belgesi aldık.   

 
• Van’da yün boyama ve dokuma işleriyle uğraşan ve bu işi sayesinde 

ailesinin geçimini sağlayan bir kadına malzeme alması ve iş alanını biraz 
daha geliştirmesi için para yardımı yaptık. 
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• Arsuz’da yaşayan 68 yaşında dul bir adama evinin çatısını düzeltmesi için 
yardım yaptık. Genç bir oğlu intihar eden bu adamın karısı da geçen sene 
vefat etmiştir. Maddi problemler yaşadığı gibi ruhsal açıdan da zor bir 
dönem geçiriyordu hem maddi hem de manevi olarak yanında olup Ona 
yardımcı olmaya çalıştık. 

 
• Yaptırdıkları evin son çalışmaları tamamlanmak üzereyken parasal 

sıkıntıya düşen ve gelip Caritas’tan yardım isteyen bir aile’ye yardım ettik.  
 

• Mersin’de fiziksel engelliler okuluna bir bilgisayar bağışında bulunduk.  
 

• Mersin’de mezarlığın yanında onarımı yapılan ev için Caritas olarak 
katkıda bulunduk.  

 
     

   
   
   
   
   
   
   
   

  


