


      VAKIF DUASI
“ Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, 
bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ’nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayıla-
mayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin...”

    VAKIF BEDDUASI                                                                                                                   
Allah’a ve Ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamberi tasdik eden, Sul-
tan, Emir, Bakan, küçük veya büyük herhangi bir kimseye, bu vakfı değiştirmek, bozmak, 
nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal 
etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi veya kaideler-
inden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve 
değiştirilmesi için uğraşır, fesh edilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kasteder-
se, haramı üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikap etmiş olur. Böylece günahkarlar 
alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün Allah onların hesabını görsün. Mâlik onların 
isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah’ın hesabı hızlıdır. Kim 
bunu işittikten sonra, onu değiştirirse onun günahı, değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz O, 
iyilik edenlerin ecrini zayi etmez...”

Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden...
Hicri 950 - Miladi 1543
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    Öncelikle Vakıf içerisindeki birimleri inceleyen ve personele hayırlı çalışmalar temennisinde 
bulunan Valimiz Yıldırım, birimlerde yapılan iş ve işlemler hakkında bilgiler aldı.
 
  Daha sonra Valimiz Yıldırım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız Mütevelli Heyetinin 
her hafta Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantısına katıldı. Toplantı gündeminde bulunan 
konuların görüşülerek karara bağlanmasının ardından Valimiz Aziz Yıldırım SYD Vakfımızdan 
sorumlu Vali Yardımcısı Erhan Günay ve Vakıf Müdürümüz Yaman Şenol’dan kurum çalışmaları 
ve diğer faaliyetler hakkında bilgiler aldı.
 
  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızı ziyareti sırasında Vakıf Müdürlüğümüzce oluşturu-
lan “15 Temmuz Demokrasi Odası’nda incelemelerde bulunan Valimiz Yıldırım, ”15 Temmuz 
darbe girişiminin kabul edilebilir bir şey olmadığını,  paralel çete denen gafiller, ordumuzun ve bu 
milletin kendi lokmasından ayırarak aldığı silahları bu millete çevirme gafletinde bulundu. Fakat 
bizim demokrasi aşığı ve milli iradeye sahip çıkan vatandaşlırımız kendisine çevrilen o çeliğin 
karşısına kendini siper etti. Allah ülkemize bu tür demokrasi dışı olumsuz durumları bir daha 
yaşatmasın” dedi.

Valimiz Aziz Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfımıza Ziyarette Bulundu.

   Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfımıza ziyarette 
bulunan Valimiz Aziz Yıldırım 
SYD Vakfımızdan sorumlu Vali 
Yardımcısı Erhan Günay ve 
Vakıf Müdürümüz Yaman Şenol 
tarafından karşılandı.
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VALİMİZ AZİZ YILDIRIM ENGELLİ 
VATANDAŞLARIMIZLA İFTAR 
YEMEĞİNDE BULUŞTU.
  Engelli vatandaşlarımız onuruna her yıl düzenlenen iftar programı Val-
imiz Aziz Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.İftar programının başında 
Tasavvuf Gönüllüleri Derneği tarafından sunulan sema gösterisinin ardından 
Kuran-ı Kerim okundu.

   Daha sonra söz alan Valimiz Aziz Yıldırım; “Bugün Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle engelli 
kardeşlerimiz ve aileleriyle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve sevinç duyuyorum. Dave-
timize icabet ederek burada bizimle olan tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Aslında 
engelli kardeşlerimizle bizlerin arasında hiçbir fark yoktur. Bunun sebebi tüm sağlıklı kişiler bir 
engelli adayıdır. 
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   Engelli vatandaşlarımıza farklılıklarını 
hissettirmeden yüksek hayat standardını 
temin etmek toplumun ortak çabasını 
gerektiren ve üzerinde hassasiyet ile 
durulması gereken sosyal bir olgudur. 
Bu anlamlı iftar yemeğine katıldığınız 
için teşekkür ediyorum. Hepiniz bu-
raya engelleri aşarak geldiniz. Hepinize 
hakikaten bütün kalbimle müteşekkirim. 
İnşallah bayrama da bu coşku, bu sağlık 
ve bu birliktelik içerisinde erişiriz diyerek 
hepinize saygılarımı sunuyorum. Şimdid-
en hem Kadir Geceniz, hem Bayramınız 
mübarek olsun. “ dedi.

    Bu slogan her zaman gerçekliğini korumaktadır. Çünkü insanların yarın itibarıyla ne ol-
acağını bilmeleri hiç mümkün değildir. Hiç kimse demesin ki bugün sağlıklıyım ve yarın-
da sağlıklı olacağım. Bir an olsun gözlerinizi kapatın. Görme engelli kardeşimizin nelerle 
karşılaştığını anlayacaksınız. Bir an dilimizin dönmediğini düşünün, kendi duygu ve fikirlerim-
izi iletmenin ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz. Asansör kullanmadan merdivenlerle 
katları çıkalım. 

    Merdivenlerin engelli kardeşlerimiz 
için ne kadar zor olduğunun empatisini 
yapalım. Onları daha iyi anlayacağız. 
Doğuştan veya daha sonradan çeşitli 
nedenlerle gerçekleşen engelli olma hali 
bireysel bir sorun değildir.  Engellilik, 
yalnızca engellileri ve ailelerini değil, 
toplumun tüm kesimlerini yakından 
ilgilendiren, özel eğitimden rehabilita-
syona, istihdamdan sosyal hizmetlere 
kadar eksiksiz bir anlayışla ele alınması 
gereken bir durumdur. Geleceğe güvenle 
bakan güçlü bir toplum olmanın önce-
likli şartı, tüm bireylerin eşit fırsat ve 
imkânlardan faydalanarak, ortak umut 
ve hedefleri paylaşarak yaşayabilm-
esinde saklıdır. 
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3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ SYD  
VAKFIMIZ TARAFINDAN KUTLANDI.
Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engellilerimizin toplumla bütün-
leşmelerinin ve hayatın her alanında aktif rol üstlenmelerinin sağlanması,on-
lara sunulan hizmetlerin erişilebilir olması devlete ve topluma  düşen öncelikli 
bir görevdir.

   Yerli komedi filmi izleyen engelli çocuklarımıza resim boyama araç ve gereçleri hediye edildi. 
Sinema filmi sonrasında çocuklarımız AVM içerisindeki bir restaurantta vakıf personellerimiz 
ile birlikte öğle yemeği yediler. Günün sonunda eğlence merkezinde personellerimiz ile birlikte 
çeşitli aktivitelere katılan,oyunlar oynayan çocuklarımız engellerinin sosyal hayatlarına sınır 
koyamayacağını bir kez 
daha göstermiş oldular

   ParkAfyon AVM de gerçekleştirdiğimiz programın ardından Dünya Engelliler Günü 
sebebiyle faaliyetlerine devam eden SYD Vakıf Müdürümüz ve personellerimiz bazı engelli 
vatandaşlarımızın evlerine ziyarette bulunup çeşitli hediyeler vermiş ve onları hiçbir zaman yalnız 
bırakmayacaklarını belirtmişlerdir.

   Afyonkarahisar SYD Vakfımız 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engel-
li çocuklarımız ile Park Afyon AVM de buluştu ve onlara ait olan bu an-
lamlı günde onlara destek olup eğlenceli bir gün geçirmelerini sağla
dı.                                                                                                                                                                           
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   SYD Vakıf Müdürümüz ve personellerimiz ile keyifli vakit geçiren engelli vatandaşlarımız günün 
sonunda, birlikteliğimizden doğan manevi destek, moral ve motivasyon için çok mutlu olduklarını 
bu özel gün için devletimize toplumumuza teşekkür ettiklerini ifade etmişlerdir
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SYD VAKFIMIZ ENGELLERİ KALDIRMAYA 
DEVAM EDİYOR.
   Afyonkarahisar SYD Vakfımız tarafından Kanlıca Mh.de oturan N. ALGINDERE isimli 
vatandaşımızın %99 ağır engelli olan oğlu için,ikamet edilen dairenin 3.katta olması ve apartman-
da asansör olmadığından merdivenden rahatça inip çıkabilmesi için 8.000 TL değerinde “akülü 
merdiven engelli çıkma-inme, taşıma-iletme cihazı alınmış ve mağduriyet giderilmiştir.
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SYD VAKFIMIZDAN KÜÇÜK KIZIMIZA 
YARDIM ELİ
   Her insanın bir engelli adayı olduğunu daima hatırlayarak engelli 
vatandaşlarımızın toplum içinde yaşamalarını kolaylaştırmak ve onları 
sosyal hayata entegre edebilmek için Sn.Valimiz Aziz YILDIRIM Baskan-
lığında Afyonkarahisar Syd Vakfı olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam 
etmektedir.

     İşitme cihazının teslim edilmesinin ardından vatandaşımız vakfımıza gelerek, öncelikle Sn. 
Valimiz Aziz YILDIRIM’ a sonrasında Syd vakfımıza, Yarım Elma Derneğine ve emeği geçen 
herkese teşekkürlerini sunmuş ve memnuniyetini dile getirmiştir.

   Dezavantajlı grupta yer alan, 
vakfımız sınırları içerisinde 
ikamet eden E.Kaçmaz isimli 
vatandaşımızın, doğuştan işitme 
kaybı sebebiyle engeli bulunan  
küçük kızı E.N.Kaçmaz’ ın kul-
lanmış olduğu işitme cihazını 
kaybettiği için normal yaşam 
kalitesi düşmüş ve  duyamadığı 
için konuşma yetisini de kaybet-
meye başlamıştır. Afyonkarahisar 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfımız ve Yarım Elma Sosy-
al Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneğinin hayırsever üyeleri 
tarafından 19.200 TL değerindeki 
işitme cihazı alınıp teslim edil-
erek küçük kızımızın mağduriyeti 
giderilmiştir.
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   Afyonkarahisar SYD Vakfımız tarafından Eşrefpaşa mahallesinde ikamet eden 79 yaşındaki Ş. 
BANGİR isimli vatandaşımızın yürüme güçlüğü çekmesi ve evin dışında bulunan tuvalete gitmekte 
zorlandığı için evin iç kısmında yer alan bir bölüme, içerisinde engelli aparatı da bulunan yeni bir 
tuvalet inşa edilmiş ve vatandaşımızın mağduriyeti giderilmiştir.
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Belkaracaören Köy’ünde ikamet eden 78 yaşındaki E. AKYAYLA isimli vatandaşımızın evinin 
yıkılmasından dolayı vakfımız tarafından malzemeleri alınarak yeni bir ev inşa edilmiştir.
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YANGIN YARDIMLARIMIZ

ESKİ HALİ

ESKİ HALİ

YENİ HALİ

YENİ HALİ

   Tacıahmet mahallesinde ikamet eden Z. DALYAN isimli vatandaşımıza evinde çıkan yangın so-
nucu oluşan hasarın giderilmesi için SYD Vakfımız tarafından 5.000,00-TL nakdi yardım yapılarak 
evin tamiratı sağlanmıştır.

   Burmalı mahallesinde ikamet eden E. AY isimli vatandaşımızın evinde çıkan yangın sonucu 
çamaşır makinesi kullanılamaz hale gelmiştir. SYD Vakfımız tarafından 1.000,00-TL yardım 
yapılarak yeni bir çamaşır makinesi alması sağlanmıştır. 
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ÖĞRENCİ AİLELERİNE ŞNT KAPSAMIN-
DA EĞİTİM YARDIMLARI SÜRÜYOR
Vakfımız tarafından ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik eğit-
im yardımları sürdürülmektedir. 

   Hiçbir sosyal güvencesi olmayan aileler-
ine okuyan çocuklarına yapılan yardımlar 
sayesinde öğrencilerin eğitim-öğretimdeki 
ihtiyaçları bir nebze olsun gideriliyor. Eğitim 
yardımlarını düzenli olarak her iki ayda aile-
lerin T.C. kimlik numaralarına yatırılmak-
tadır. İlköğretime devam eden erkek öğren-
ciler için aylık 35-TL, kız öğrencileri için 
aylık 40-TL, Ortaöğretime devam eden erkek 
öğrenciler için aylık 50-TL, kız öğrencileri 
için ayda 60-TL yatırılmaktadır. 
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   Konunun önemine istinaden Afyonkarahisar SYD Vakfımız bu dönem-
de de ilköğretim ve lisede okuyan muhtaç durumda bulunan dezavantajlı 
grupta yer alan 2.011 öğrenciye toplam 431.850,00- TL tutarında eğitim 
yardımı yaparak vatandaşlarımızı yalnız bırakmamış ve onlara destek 
olmuştur.
 
   Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Valimiz Aziz Yıldırım; “Dev-
let olarak öğrencilerimizin daha iyi imkanlarla eğitimlerini sürdürmeler-
ini sağlamaya çalışmaktayız. Bugünden çok daha müreffeh bir Türkiye’ye 
öğrencilerimizin çabaları ile ulaşacağız. Çağdaş medeniyetler seviyesine 
ulaşmamız bizim bugünkü gelişmeleri en güzel şekilde öğrencilerimize 
yansıtmamızla mümkün olacaktır.
 
   Devletimizde bunun için elinden geleni yapmaktadır. Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfımız başta olmak üzere öğrencilerimiz en iyi 
şekilde yetişmesi, ülkemize en iyi şekilde hizmet sunabilmelerini temin 
edebilmek için devletimizin tüm imkânlarını seferber etmektedir.” dedi.

EĞİTİM YARDIMLARIMIZ  DEVAM EDİYOR
   Etkili bir sosyal yardım politikası sayesinde eğitimde fırsat eşitliğinin 
oluşturularak dar gelirli ailelerimizin eğitim imkânlarına erişilebil-
irliğinin sağlanması adına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 
eğitim yardımlarına devam edilmektedir.
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VAKFIMIZDAN YOKSUL AİLELERE 
KÖMÜR DAĞITIMI 
   SYD Vakfı olarak il merkezi ile merkeze 
bağlı köylerde vatandaşlarımızın soğuk 
kış günlerini rahat geçirmelerini sağlamak 
amacıyla, Mahalli Çevre Kurulu Kararları ile 
diğer standartlara uygun, karbonmonoksit 
miktarı olarak çevre kriterlerine uygun, lab-
oratuar analizleri yapılmış olan kömürlerin 
dağıtımına başlanılmıştır.
 

    Afyonkarahisar merkezinde fakir ve muhtaç 
vatandaşlarımıza Devletimizin sıcak ve fedakar elini 
göstererek mağduriyetlerini gidermeye çalışmaktayız. 
Muhtarlarımızın merkez mahallelerimiz ve köylerindeki 
gerçek fakir vatandaşlarımızı doğru bir şekilde tespit 
ederek SYD Vakfı aracılığıyla Devletimizin şefkat eliyle 
buluşmalarına yardımcı olmalarını istiyoruz.

   Vakfımız tarafından 2016-2017 döneminde ihtiyaç sahi-
bi 2488 aileye toplam 1.874.258,48 TL değerinde  4000 ton 
kömür yardımı yapılmıştır.

22.748 KİŞİNİN GELİR TESTİNİ YAPTIK

1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren 
Genel Sağlık Sigortası (GSS) 
ile ilgili gelir tespiti çalışmaları 
doğrultusunda Vakfımızda 
22.748 kişinin işlemi yapıldı. 
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SYD VAKFIMIZDAN MUHTAÇ AİLELERE 
RAMAZAN YARDIMI

Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız Ramazan 
ayı nedeniyle 1.040 aileye nakdi yardımda bulunmuştur.

On bir Ayın Sultanı Ramazan ayı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın üst seviyelerde 
hissedildiği, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu bir dönemdir. Sosyal devlet olmanın 
bir gereği olarak, bu önemli ayda Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız 
tarafından 2016 Ramazan ayı için fakir ve muhtaç 1.040 aileye toplam 361.900-TL nakdi yardım 
yapılmıştır.
 
Ramazan ayının tüm vatandaşlarımıza huzur ve bereket getirmesini dileyen Valimiz Aziz 
YILDIRIM vatandaşlarımızın bu mübarek Ramazan ayını en güzel şekilde geçirebilmeleri amacıy-
la yapmış olduğumuz nakdi yardımları vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğu içinde olduğu-
muzu ifade etti.
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2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA             
YAPILAN YARDIMLARIMIZ

ENGELLİ YARDIMLARIMIZ

YAŞLILIK (65 YAŞ ÜSTÜ) AYLIĞI

Engelli vatandaşlarımıza sahip çık-
mak, ailelerine destek olmak, sorun-
larının giderilmesine katkıda bu-
lunmak, yalnız olmadıklarını onlara 
hissettirmek vakfımızın en hassas ve 
öncelikli görevleri arasındadır.

Vakfımız, sosyal güvencesi olma-
yan,65 yaşını doldurmuş,hane 
içinde kişi başına düşen gelir 
muhtaçlık sınırının altında olan 
kişilere destek olmakta ve yaşlılık 
aylığı bağlamaktadır.

Vakfımızdan,Engelli vatandaşlarımıza yönelik toplam 1169 kişi engelli aylığı,110 kişi engelli 
yakını aylığı almaktadır.
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34. VAKIFLAR HAFTASI SYD VAKFIMIZDA 
ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.
   Vakıf olgusu topraklarımızda Selçuklu döneminde yaygınlaşmış, Osmanlı Devleti döneminde 
ise kurumsallaşarak adeta bir medeniyet haline dönüşmüştür. O günden bugüne vakıf haftası 
kurumsal bir hale gelmiştir ve  bu yıl ülkemizde 34. Yıl dönümü 08-14 Mayıs tarihleri arasında 
kutlanmıştır.

   Sosyal devlet anlayışımızın en önemli unsurlarından olan vakıflarımız, toplumumuzda birlik ve 
beraberliğin güçlendirilmesi, şefkat ve dayanışmanın tesis edilmesi hususunda ecdadımızın bize 
bıraktığı en değerli miraslardandır. Bu düşünceden hareketle sayısız hizmetlere imza atan Vak-
fımız bugün de aynı azim ve kararlılıkla vakıf kültürüne katkıda bulunmaya devam etmektedir.

Vakıflar Haftası kapsamında 
bu yıl Syd Vakfımız tarafından 
vatandaşlarımıza lokma tatlısı 
dağıtılmıştır.
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“GÖNÜL SOFRAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
PROJESİYLE İFTAR SOFRAMIZ ŞENLENDİ.
    Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız (SYDV) 
tarafından hayata geçirilen “Gönül Soframıza Hoşgeldiniz” projesi kapsamın-
da, Dünya Yetimler Günü’nde kentteki 15 öksüz ve yetim çocuğa Park Afyon 
Alışveriş Merkezinde iftar yemeği verildi.

SYDV tarafından hazırlanan “Gönül Soframıza Hoşgeldiniz” projesi ile kentte ikamet eden 15 
öksüz ve yetim çocuk iftar yemeğinde vakıf personelleri ile bir araya geldi. Park Afyon AVM’de 
gerçekleştirilen iftar yemeği sonrasında çocuklar vakıf personelleri gözetiminde Nasrettin Ho-
ca’nın eğlenceli yarışmasına katılarak hediyeler kazandılar ve birlikte fotoğraf çektirdiler. Çocuk-
lar, günün sonunda alışveriş merkezinin oyun merkezinde gönüllerince eğlenerek hoş bir akşam 
geçirdiler.

   Programımızın sonunda ise SYD Vakfı Müdürümüz Sayın Yaman Şenol tarafından çocuklara 
çeşitli hediyeler verilerek evlerine bırakıldılar.



                  AFYONKARAHİSAR
SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI

20

P
ro

je
le

ri
m

iz
ULU ÇINARLARIMIZA ŞEFKAT ELİ PROJESİ

   Bu proje ile hane ziyaretleriyle tespit edilen korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç sosyal ve 
ekonomik yönden yoksulluk içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan dezavantajlı gruba hizmet 
verilirken; sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi kişilere istihdam alanı sağlanması amaçlan-
mıştır. Vatandaşlarımıza verilen bu bakım hizmetlerinin desteklenerek bir takım sorunların azal-
tılabileceğinin mümkün olduğu düşünülmektedir

   Bu projemizde amaç; kendi ihtiyaçlarını görmekte zorlanan, öz bakım ihti-
yaçlarını karşılayamayan, hanelerini temizleyecek bedeni güce sahip olamayan 
ve maddi sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımızı kötü yaşam koşullarından 
kurtararak daha sağlıklı, ferah ve huzurlu ortamlar sağlayabilmektir. 

ÖNCESİ SONRASI

SONRASIÖNCESİ
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‘‘ŞAMPİYONA ENGEL YOK’’ PROJESİ         
DEVAM EDİYOR.
Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından hazırlanan 
“Şampiyona Engel Yok” projesi kapsamında, 14 Nisan Cuma günü Afyonkarahisar Yeni 
Şehir stadında AFJET Afyonspor ile Ankara Adliyespor takımları arasında oynanan Spor 
Toto 3. Lig 3. Grup müsabakası için engelli vatandaşlarımız tribündeki yerlerini alarak 
AFJET Afyonsporu gönülden desteklediler.

    Valimiz Aziz Yıldırım ve protokol üyelerinin engelli vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı 
teşekkür ettiler. 
Maç izlemenin keyifli olduğunu ve güzel bir gün geçirdiklerini belirten engelli vatandaşlarımız, 
kendilerine bu olanağı sağlayan başta Valimiz Aziz Yıldırım olmak üzere projede emeği geçen 
herkese teşekkür ettiler.
 AFJET Afyonspor’un galibiyetiyle biten maçın öncesinde engelli vatandaşlarımız her iki 
takımın oyuncularına çiçek takdim ederken hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadılar.



                  AFYONKARAHİSAR
SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI

22

P
ro

je
le

ri
m

iz
MASAL DÜNYASINDA GÜLEN YÜZLER

   Afyonkarahisar SYD Vakfı olarak 3294 sayılı 
kanun kapsamında vakfımızdan yardım alan 
dezavantajlı grupta bulunan ailelerin çocuklarıy-
la “Masal dünyasında gülen yüzler” projesini 
gerçekleştirmiş ve çocuklarımıza manevi destek 
olma yolunda bir adım daha atmış bulunmak-
tayız.

   29 Nisan 2017 Cumartesi günü hayata geçilen projemiz kapsamında ilimizde açılmış olan masal 
dünyası çocuk eğlence parkına gidilerek, vakıf personellerimizin gözetiminde birbirinden çeşitli 
masal kahramanlarının arasında hikayeler anlatılarak gezilmiş, park ve eğlence parkurlarında 
çocuklar güzel vakit geçirmiştir. 
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   Sonrasında çocuklarımızla beraber 
akarçay da tekne turu yapılmış ve 26 
Ağustos tabiat parkında piknik ve gezi 
yapılarak programa devam edilmiştir. 
Günün sonunda projeye katılan çocuk-
larımıza hediyeler verilmiş ve çocuk-
larımızın gülen yüzleri eşliğinde vakıf 
personellerimiz tarafından evlerine 
bırakılmışlardır.




