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Anadolu



1.  Önsöz 
 

   Anadolu Bölge büromuza her sene olduğu gibi bu senede 
pek çok kişi başvurarak yardım talebinde bulundu. Bize 
başvuran hasta, dul, kimsesiz, terkedilmiş, şiddete maruz kalmış, 
yaşlı, anne, çocuk hepsinin maddi ve manevi desteğimize 
gerçekten çok ihtiyacı vardı. Tüm bu insanlara elimizden gelen 
yardımları ulaştırmak için gerçekten en iyisini yapmaya çalıştık.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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. 2006 yılı 
içerisinde 83 kişiye sağlık yardımı yapılmıştır.  



• Bu yıl bize başvuran pek çok kişinin muayene, terapi, 
enjeksiyon ve tıbbi cihazlar alımına elimizden geldiğince 
cevap vermeye çalıştık. 

• Antakya ve Mersin ofislerimizde çalışan arkadaşlarımızın 
doktor tanıdıkları bazı hastalara ücretsiz muayene hizmetini 
vermeye bu yıl da devam ettiler.  

• Yerel ofisler yaptıkları kermeslerle bu hedef için yardımcı 
olmaya çalıştı.. 

 

 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 
yaptık. Biliyoruz ki bizim yaptığımız yardımlar sadece belirli bir 
zaman için yetmektedir ama Caritas Anadolu olarak maddi ve 
manevi her zaman bu ailelerimizin yanlarında olmaktayız. 2006 
yılı içerisinde 230 aileye erzak yardımı yapılmıştır. Paskalya’da 
dağıtılan gıda paketleri üç ofiste de yapılan değişik yardımlarla 
karşılanmıştır.  

Antakya ofisi Oruç bağışlarından ve Paskalya Hazırlık 
Devresi boyunca her hafta yapılan oruç yemeğinden toplanan 
bağışlarla,            Mersin’de 
kadınlar kolunun yaptığı 
bağışla,  İskenderun’da ise 
Ortodoks gençlik 
komitesinin yaptığı bağışla 
ve diğer bağışlarla bu 
faaliyetimizi 
gerçekleştirdik. 
 



 

 III. Hedef: Isınma Yardımı   
 
 Bu yıl boyunca 51 ailemize kömür, tüp ve gaz yardımı 
yapılmıştır. Bölgesel ofisimizde ısınma yardımları genellikle 
Kasım ayında yapıldı. 
 
IV. Hedef: Okul Yardımı 
 

 Pek çok aile Caritas’a 
başvurup çocukları için okul 
yardımı talep etmektedir. 2006 
yılı içerisinde biz ancak 
toplamda 115 çocuğa yardım 
yapabildik. Üniversite 
harçlarının çok yüksek olması 
nedeniyle sadece ilköğretim ve 
liseye devam eden öğrencilere 
okul yardımı yapabilmekteyiz. 
Bölgemizde üç üniversite 
öğrencimiz için üç İtalyan aile 
para yardımı göndermektedir. 
Bu öğrencilerden ikisinin babaları yok ve altı kardeşler, diğer 
öğrenci ise sağır ve dilsiz olduğu için özel eğitim almaktadır. Bir 
öğrencinin KPSS giriş ücretini ödedik ve yardımcı kitaplar 
almasına yardım ettik. Başka bir öğrenciye de lise bitirme 
sınavları giriş ücreti yatırdık. Babasını çok erken yaşta 
kaybetmiş olan bir kız öğrenci bize başvurarak yurt aidatını 
ödememizi rica etti. Yılın 9 ayı olan aidatını ödemek üzere 
karara vardık.   
 Antakya, İskenderun ve Mersin’de her yıl tertiplenen 
gençler için yaz faaliyetlerine bu sene Caritas olarak maddi 



destekte bulunduk. ayrıca Antakya’da bulunun zihinsel özürlü 
iki çocuk için yaz faaliyetlerine katılım parasını ödedik.  
 
 V. Hedef: Kıyafet yardımı 
 

Vestiyer hizmetimiz sadece merkez ofis olan İskenderun’da 
yapılmaktadır bize ulaştırılan veya adreslerden kendi 
olanaklarımızla aldığımız ikinci el kıyafetler muhtaç ailelere 
dağıtılır. 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. Antakya’da bulunan zihinsel engelliler okuluna 
15 koli Van’da ki muhtaç ailelere 10 koli kıyafet yardımında 
bulunulmuştur.  Kıyafetler bağış yapılan aileler tarafından 
yıkanmakta, ütülenmekte ve düzeltilip bağışlanmaktadır.   

Bu yıl ilk olarak çok 
güzel bir olaya tanık olduk. 
İncirlik’te yaşayan Amerikalı 
aileler hiç kullanılmamış 80 
çift bebek, çocuk, genç kız-
erkek ayakkabısı getirip 
Caritas’a bağışta bulundu. 
Bu aileler İncirlik’te beraber 
çalıştıkları ailelerden de 
kullanılmış 278 parça 
kıyafette getirdi.  

Bir giyim mağazasının sahibi de işyerini kapatacağı için 
bize 54 parça kullanılmamış kıyafet bağışlamıştır. Ayrıca bazı 
ailelere yeni kıyafetlerde alınmaktadır.  

 



 

 VI. Hedef : Acil Yardımlar 
 
• Haziran ayında vefat eden yaşlı bir bayanın cenaze 

masraflarını karşılamaları için ailesine para yardımı yapıldı.   
• Antakya’da bir gence işyeri borçlarını kapatması için para 

yardımı yapılmıştır, bu genç durumu düzeldikten sonra 
aldığı parayı iade etmiştir.   

• 6 yıldır bağırsak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş olan ve 
medikal poşet yardımıyla bağırsak işlevini gören bir kişiye ve 
ailesine çok faydalı bir acil yardım desteği sağladık. Bu aile 
için su tesisatı yaptırdık. Tüplü şofben aldık ve montajını 
yaptırdık.   

• Tarsus’lu  fakir aileler 
için muhtara  para 
bağışı  yapılmıştır. 

• 5 aileye ev kirası, 1 
kişiye dükkân kirası 
yardımı yapılmıştır.  

• 7 aileye tüp yardımı 
yapılmıştır.  

• Dul bir bayana 
elektrik  ve  su  abone- 

      liğini yaptırması için para yardımı yaptık. 
• Antakya’da bir genç KPSS sınavını kazanmış ve güvenlik 

görevlisi olma hakkı elde etmiştir. Maddi durumu yeterli 
olmayan bu gence iş başvuru harcını yatırdık. 

• Evi yanan bir bayanın tadilat yapıp, evi boyatması. mutfağını 
kullanılır hale getirmesi  için para yardımı yapılmıştır. 

• 11 kişiye yol masrafı yardımı yapıldı. 
• 9 kişiye para yardımı yapılmıştır. 
• Bir bayana ev boyama ücreti yardımı yapıldı. 
• 8 kişinin su ve elektrik faturası yatırıldı. 



 VII. Hedef: Küçük Projeler 
 
• Caritas’ın çok büyük desteği ile yapımına 2002 yılında 

başlanan Millenium Huzurevi 2006 sene başından itibaren  
apartman sakinlerini karşılamaya başladı.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Antakya’da bulunan 5 mülteci bayana Türkçe dersi vermek 
için bir öğretmen tuttuk ve bu öğretmeninin aylık ücret 
ödemesini Caritas olarak karşıladık. 

 
• Mersin’de bulunan ortopedik engelliler okuluna 3 adet yeni 

tekerlekli sandalye bağışında bulunduk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
• Merkez büronun verdiği maddi destekle Antakya’da bulunan 

gündüz öğretimli 100 öğrenci kapasiteli Zirem Zihinsel 
Engelliler okuluna oyun odası düzenlemeleri için nakit para 
yardımı yaptık. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Antakya’da Caritas’a başvuran bir ilköğretim okuluna yeni 
bir fotokopi makinesi aldık. 

 
• İskenderun beldelerinden bir okula kırtasiye malzemesi ve 40 

öğrencisine ayakkabı yardımı yaptık. 
 
• Bu yılda diğer geçmiş yıllar gibi Yıl başından önce tüm 

ailelerimize “Dostluk Yemeği” verdik. Katılanların sayısı 130 
kişi idi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Bir ayakkabıcıya 
destek vermek 
için dükkanına 
60 adet ayakkabı 
hediye ettik. 

 
 Zeytin toplamak 

için 10 aileye 2 
zeytin toplama 
makinesi aldık. 



 VIII. Hedef: Kültürel Faaliyetler 
 
• Caritas’ın afet 

sorumlusu Hrant 
Topakyan Mayıs 
ayında gençlerimiz 
için deprem 
hakkında bir 
toplantı hazırladı. 

 
 
 
 
• Mons. Padovese’nin organize ettiği sempozyum da, Tarsus’a 

ve Antakya’ya  bir gezi organize edilmişti. 
 
• Yaz döneminde kiliselerimizdeki çocuklar ve gençlerimiz 

Caritas’ın yardımı ile değişik faaliyetler organize ettiler. 
 
 
 IX. Hedef: Afetle Mücadele 
 

* BATMAN SELİ: 31 ekim gecesi Batman’ın 5 mahallesine 
sel vuran vatandaşlarımıza Anadolu Caritas olarak 250 
battaniye, 10 koli Orkid, 10  
koli çocuk bezi, 20 poşet  
erzak, 10 koli elbise, 35 adet  
ayakkabı yardım götürüp  
İstanbul Caritas’ının  
gönderdiği yardımlar ile  
birlikte kriz masasına teslim  
ettik. 
 

 



* İSKENDERUN SELİ: Katolik kilisesi ve Caritas 
Anadolu olarak bizlerde 15 Hıristiyan (12 Ortodoks, 3 Ermeni) 
ve 5 Müslüman aileye 25 paket Gıda, 50 Battaniye, 30 yastık, 20 
yorgan, 40 havlu, 10 çarşaf, 4 Otomatik Çamaşır makinesi, 6 
Fırınlı ocak, 5 odun sobası, 10 çekyat, 8 Elbise dolabı, 5 hazır 
çift kişilik yatak yardımı yaptık. 

 

 

 

 

 

3. Kapanış 

Bütün bu faaliyetlerde bize maddi ve manevi destek veren 
tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür etmek istiyoruz ve bu 
yılda umuyoruz ki sizin yardımlarınızla çok kişinin yaralarına 
merhem olup etrafımızdakilerin üşümesine izin vermeyeceğiz. 

Saygılarımla,  
 
                   
 
                 Arkadaşlarım adına 
                                        Caritas Anadolu Koordinatörü 
                                       

         
                 Meral SADREDİN 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle 
konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran 
bir bakır ya da çınlayan bir zilden farkım 
olmaz. Eğer peygamberlikte bulunabilsem, 
bütün sırları bilsem ve her türlü bilgiye sahip 
olsam, eğer dağları yerinden oynatacak kadar 
büyük bir imanım olsa, ama sevgim olmasa, 
bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka olarak 
dağıtsam ve bedenimi yakılmak üzere teslim 
etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir 
yararı yoktur. 
 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi 
kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi 
kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, 
kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını 
tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, ama 
gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, 
her şeye inanır, her şeyi ümit eder, her şeye 
dayanır. 

Sevgi asla son bulmaz! 
 

(İncil: 1Kor.13) 

Sevginin üstünlüğü 

 


