
İYİLİK SAĞLIK VAKFI 2021 YILI FAALİYET RAPORU 

TEMMUZ 2021-HAZİRAN 2022 
 

İyilik Sağlık Vakfı Temmuz 2021 tarihinden bugüne kadar aktif olarak öznesinde sağlık 

hizmetleri olan hayır, hasenat çalışmalarını sürdürmektedir. İyilik Sağlık Vakfı'nın bu 

topraklara, bu cemiyetin insanlarına ve tüm insanlığa borcu vardır. Borç ödemeyi kendine 

vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız 2021 yılında aylık bazda 

aşağıdaki faaliyetleri düzenlemiştir.  

 

 
TEMMUZ 2021  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız 

Temmuz 2021 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

 

TEDAVİ BURSLARI 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

Temmuz 2021 döneminde 19 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Temmuz 2021 döneminde 2 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının manen 

ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Temmuz 2021 döneminde 2 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti sunmaktadır. 

Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç düzeyleri göz 

önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

 

Temmuz 2021 döneminde 6 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu 

desteğinde bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

 



Temmuz 2021 döneminde 1 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 

Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

 

Temmuz 2021 döneminde; 

 

İyilik Sağlık Vakfı'nın kurulması vesilesiyle kesilen adak kurbanımızı iki hastamıza 

ulaştırdık.  

 

Kurban Bayramı vesilesiyle 2 evladımıza bayramlık desteği verdik. 

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

 

Temmuz 2021 döneminde 8 aileyi ziyaret ettik. 

 

Ailelerden 5’i İstanbul’da, 2’si Konya’da 1’i ise Tekirdağ’da ikamet etmektedir. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AĞUSTOS 2021  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız 

Ağustos 2021 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

 

TEDAVİ BURSLARI 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

 

Ağustos 2021 döneminde 21 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Ağustos 2021 döneminde 3 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının manen 

ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Ağustos 2021 döneminde 3 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti sunmaktadır. 

Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç düzeyleri göz 

önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

 

Ağustos 2021 döneminde 6 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu 

desteğinde bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

 

Ağustos 2021 döneminde 5 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 

Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

 

Ağustos 2021 döneminde; 

 



1 aileye elektrik faturası desteğinde bulunduk. 

1 çocuğumuza tablet alım desteğinde bulunduk. 

1 ailemize kömür sobası alım desteğinde bulunduk. 

Eyüp Çocuk Evleri Merkezi Koordinasyon Müdürlüğü'nün düzenlediği Fıstıklı Yaz Tatili 

organizasyonuna 8 çocuk ve 2 personel için tatil desteğinde bulunduk. 

Eyüp Çocuk Evleri Merkezi Koordinasyon Müdürlüğü'nün düzenlediği Fıstıklı Yaz Tatili 

organizasyonuna 8 çocuk için cep harçlığı (100 Türk Lirası) desteğinde bulunduk. 

1 çocuğumuza okula başlama desteğinde bulunduk. 

 

SÜNNET HİZMETİ 

46’sı İsa Yusuf Alptekin Vakfı tarafından tesbit edilen Doğu Türkistanlı çocuk; 2’si de 

vakfımızın belirlediği Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 2 çocuk olmak üzere toplam 48 çocuğu 

sünnet ettirdik. 17-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz organizasyonla 

48 çocuğumuzu Özel Çapa Medilife Hastanesi'nde sünnet ettirdik. 

 

Sünnet ettirdiğimiz 48 çocuğumuza sünnet hediyesi olarak 100'er Türk Lirası nakdi 

yardımda bulunduk.  

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

 

Ağustos 2021 döneminde gerçekleştirilen aile ziyaretlerinde 5 aileye 250'şer TL'lik market 

aile destek paketi takdim ettik. Ayıca, A-101 market üzerinden sanal kod gönderim 

yöntemiyle 10 aileye 250'şer TL'lik aile destek paketi takdim ettik. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EYLÜL 2021  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız Eylül 

2021 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

 

TEDAVİ BURSLARI 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

 

Eylül 2021 döneminde 21 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Eylül 2021 döneminde 4 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının manen 

ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Eylül 2021 döneminde 1 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti sunmaktadır. 

Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç düzeyleri göz 

önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

 

Eylül 2021 döneminde 6 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu desteğinde 

bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

 

Eylül 2021 döneminde 6 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 

Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

 

Eylül 2021 döneminde; 



 

20'si Doğu Türkistanlı olmak üzere toplamda 27 çocuğumuza okula başlama desteğinde 

bulunduk.  

2 çocuğumuza kıyafet desteğinde bulunduk.  

4 çocuğumuza sınava hazırlık kitapları alım desteğinde bulunduk.  

1 ailemize mutfak iaşe alım desteğinde bulunduk.  

1 çocuğumuza uzaktan eğitime katılabilmesi için mobil cihaz alım desteğinde bulunduk.  

Sakarya'da ikamet etmekte olan 1 ailemizin evine boya badana desteğinde bulunduk.  

1 ailemize yeni doğan bebekleri için doğum desteğinde bulunduk. Hamilik Okulu Vakfı'nın 

organize ettiği "Cizre'de Yiğitlik Meydanı" projesine katkıda bulunduk. Eylül ayında 2'si yurt 

dışında, 4'ü yurt içinde olmak üzere 6 adet adak kurban kesimi gerçekleştirdik. 

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

 

Eylül 2021 döneminde 7 aileyi ziyaret ettik. 

 

Ailelerden 6’sı İstanbul’da 1’i Sakarya’da ikamet etmektedir. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKİM 2021  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız Ekim 

2021 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

TEDAVİ BURSLARI 

 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

 

Ekim 2021 döneminde 21 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Ekim 2021 döneminde 3 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının manen 

ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Ekim 2021 döneminde 6 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti sunmaktadır. 

Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç düzeyleri göz 

önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

 

Ekim 2021 döneminde 7 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu desteğinde 

bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

 

Ekim 2021 döneminde 3 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

AMELİYAT HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara ameliyat destek hizmetinde bulunmaktadır.  

 

Ekim 2021 döneminde 1 paydaşımıza ameliyat desteğinde bulunduk. 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 



Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

 

Ekim 2021 döneminde; 

 

Sakarya'da bir ailemize ev kiralanması, 6 aylık kiralarının ödenmesi ve tüm eşyalarının 

satın alınması noktasında destekte bulunduk.  

Sakarya'da 1 ailemize maddi tutundurma desteğinde bulunduk.  

4 çocuğumuza uzaktan eğitime katılabilmeleri için tablet alım desteğinde bulunduk.  

Kimsesiz bir hastamıza geçirdiği ameliyat sonrası dinlenmesi için 14 gün konaklama ve 

maddi tutundurma desteğinde bulunduk.  

Evlatlarını kaybeden 2 ailemize vefât yardımı desteğinde bulunduk.  

Hamilik Okulu Vakfı'nın organize ettiği Cizre Yiğitlik Meydanı Hizmetlerine katkıda 

bulunduk.  

Ekim ayında 2 adet adak kurban kesimi gerçekleştirdik. 

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

 

Ekim 2021 döneminde 5 aileyi ziyaret ettik. 

 

Ailelerden 4’ü İstanbul’da 1’i Sakarya’da ikamet etmektedir. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KASIM 2021  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız Kasım 

2021 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

 

TEDAVİ BURSLARI 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

 

Kasım 2021 döneminde 26 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Kasım 2021 döneminde 5 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının manen 

ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Kasım 2021 döneminde 5 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti sunmaktadır. 

Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç düzeyleri göz 

önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

 

Kasım 2021 döneminde 9 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu desteğinde 

bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

PSİKOTERAPİ HİZMETLERİ 

Vakfımız anlaşmalı kurumları üzerinden devlet korumasındaki çocuklara ve desteğe ihtiyaç 

duyan paydaşlarına psikoterapi hizmet desteği sunmaktadır. 

 

Kasım 2021 döneminde devlet korumasında bulunan 3 çocuğumuza psikoterapi destek 

hizmetinde bulunduk. 

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

 

Kasım 2021 döneminde 3 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 



BURS HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere öğrenim bursu desteğinde bulunmaktadır.  

Vakfımız öncelikli olarak hasta öğrencilere, çalışamaz durumda olan hasta bireylerin 

öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören 

öğrencilere burs desteğinde bulunmaktadır. 

 

Kasım 2021 döneminde; 

Ekim-2021 ve Kasım-2021 burslarımızı birlikte ödedik.  

Toplamda 49 öğrencimize burs desteğinde bulunduk.  

Lisans Bursu: 21 öğrenci  

Destek Bursu: 18 öğrenci  

Ortaöğrenim Bursu: 10 öğrenci 

 

AMELİYAT HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara ameliyat destek hizmetinde bulunmaktadır.  

 

Kasım 2021 döneminde 1 paydaşımıza ameliyat desteğinde bulunduk. 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 

Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

 

Kasım 2021 döneminde; 

 

3 öğrenci kardeşimize okula başlama desteğinde,  

1 ihtiyaç sahibine/paydaşımıza doğum desteğinde,  

Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfı'na 2 adet adak kurban bağışında,  

Hamilik Okulu Vakfı'nın organize ettiği Cizre Yiğitlik Meydanı Hizmetlerine katkıda 

bulunduk. 

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

 

Kasım 2021 döneminde 9 aileyi ziyaret ettik. 

 

Ziyaret edilen ailelerin tümü İstanbul’da ikamet etmektedir. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARALIK 2021  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız Aralık 

2021 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

 

TEDAVİ BURSLARI 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

 

Aralık 2021 döneminde 35 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Aralık 2021 döneminde 4 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının manen 

ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Aralık 2021 döneminde 3 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti sunmaktadır. 

Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç düzeyleri göz 

önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

Aralık 2021 döneminde 9 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu desteğinde 

bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

PSİKOTERAPİ HİZMETLERİ 

Vakfımız anlaşmalı kurumları üzerinden devlet korumasındaki çocuklara ve desteğe ihtiyaç 

duyan paydaşlarına psikoterapi hizmet desteği sunmaktadır. 

 

Aralık 2021 döneminde devlet korumasında bulunan 6 çocuğumuza psikoterapi destek 

hizmetinde bulunduk. 

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

Aralık 2021 döneminde 1 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

 

 



BURS HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere öğrenim bursu desteğinde bulunmaktadır.  

Vakfımız öncelikli olarak hasta öğrencilere, çalışamaz durumda olan hasta bireylerin 

öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören 

öğrencilere burs desteğinde bulunmaktadır. 

 

Aralık 2021 döneminde; 

 

Toplamda 31 öğrencimize burs desteğinde bulunduk.  

Lisans Bursu: 21 öğrenci  

Ortaöğrenim Bursu: 10 öğrenci 

 

AMELİYAT HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara ameliyat destek hizmetinde bulunmaktadır.  

 

Aralık 2021 döneminde 1 paydaşımıza ameliyat desteğinde bulunduk. 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 

Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

 

Aralık 2021 döneminde; 

 

Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfı'na 2 adet adak kurban bağışında bulunduk.  

 

Hamilik Okulu Vakfı'nın organize ettiği Cizre Yiğitlik Meydanı hizmetlerine katkıda bulunduk. 

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

 

Aralık 2021 döneminde 7 aileyi ziyaret ettik. 

 

Ziyaret edilen ailelerin tümü İstanbul’da ikamet etmektedir. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

ANLAŞMALI KURUMLAR 

Vakfımız, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'yle 11.11.2021 tarihinde 

kurumsal iş birliği anlaşması imzalamıştır. Anlaşma tarihi itibariyle tarafımızca sevk belgesi 

ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirdiğimiz hastalarımızın 

tedavi süreçleri başlamıştır. 

 

ARALIK 2021 HASTA DAĞILIMI 

Aralık 2021 dönemi itibariyle; 

 

82'si yetişkin, 41'i çocuk olmak üzere Aralık-2021 ayında toplam 123 hastaya ulaşma 

imkânımız oldu. 82'si yetişkin hastamızın 56'sı Türkiye, 20'si Doğu Türkistan, 2'si 

Afganistan, 2'si ise Türkmenistan uyrukludur. Kalan 2 yetişkin hastamız ise Suriye ve 

Tacikistan uyrukludur.  

 

41 çocuk hastamızdan 34'ü Türk'tür. Yabancı uyruklu hastalarımızdan; 1'i Doğu Türkistanlı, 

5'i Suriyeli, 1'i de Afganistanlıdır. 



OCAK 2022  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız Ocak 

2022 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

 

TEDAVİ BURSLARI 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

 

Ocak 2022 döneminde 36 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Ocak 2022 döneminde 4 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının manen 

ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Ocak 2022 döneminde 6 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti sunmaktadır. 

Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç düzeyleri göz 

önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

Ocak 2022 döneminde 12 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu desteğinde 

bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

PSİKOTERAPİ HİZMETLERİ 

Vakfımız anlaşmalı kurumları üzerinden devlet korumasındaki çocuklara ve desteğe ihtiyaç 

duyan paydaşlarına psikoterapi hizmet desteği sunmaktadır. 

Ocak 2022 döneminde devlet korumasında bulunan 8 çocuğumuza psikoterapi destek 

hizmetinde bulunduk. 

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

 

Ocak 2022 döneminde 2 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima yanındadır. 

 

 

 



BURS HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere öğrenim bursu desteğinde bulunmaktadır.  

Vakfımız öncelikli olarak hasta öğrencilere, çalışamaz durumda olan hasta bireylerin 

öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören 

öğrencilere burs desteğinde bulunmaktadır. 

 

Ocak 2022 döneminde; 

 

Toplamda 31 öğrencimize burs desteğinde bulunduk.  

Lisans Bursu: 21 öğrenci  

Ortaöğrenim Bursu: 10 öğrenci 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 

Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

 

Ocak 2022 döneminde; 

 

Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfı'na 2 adet adak kurban bağışında bulunduk.  

 

Hamilik Okulu Vakfı'nın organize ettiği Cizre Yiğitlik Meydanı hizmetlerine katkıda bulunduk. 

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

 

Ocak 2022 döneminde 4 aileyi ziyaret ettik. 

 

Ziyaret edilen ailelerin tümü İstanbul’da ikamet etmektedir. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ŞUBAT 2022  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız 

Şubat 2022 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

 

TEDAVİ BURSLARI 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

Şubat 2022 döneminde 39 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Şubat 2022 döneminde 4 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının 

manen ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Şubat 2022 döneminde 8 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima 

yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti 

sunmaktadır. Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç 

düzeyleri göz önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

Şubat 2022 döneminde 13 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu 

desteğinde bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

PSİKOTERAPİ HİZMETLERİ 

Vakfımız anlaşmalı kurumları üzerinden devlet korumasındaki çocuklara ve desteğe 

ihtiyaç duyan paydaşlarına psikoterapi hizmet desteği sunmaktadır. 

Şubat 2022 döneminde devlet korumasında bulunan 9 çocuğumuza psikoterapi destek 

hizmetinde bulunduk. 

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

 

Şubat 2022 döneminde 2 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima 

yanındadır. 

 

 



BURS HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere öğrenim bursu desteğinde bulunmaktadır.  

Vakfımız öncelikli olarak hasta öğrencilere, çalışamaz durumda olan hasta bireylerin 

öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören 

öğrencilere burs desteğinde bulunmaktadır. 

 

Şubat 2022 döneminde; 

 

Toplamda 52 öğrencimize burs desteğinde bulunduk.  

Lisans Bursu: 21 öğrenci  

Ortaöğrenim Bursu: 13 öğrenci 

Destek Bursu: 18 öğrenci 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 

Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

 

Şubat 2022 döneminde; 

 

Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfı'na 2 adet adak kurban bağışında bulunduk.  

3 hastamıza tek seferlik hastalığa bağlı maddi tutundurma desteğinde bulunduk.  

İstanbul Galip Öztürk Çocuk Evleri Sitesi'nde kalmakta olan devlet korumasındaki 90 

öğrenciye cep harçlığı desteğinde bulunduk.  

Şefkat Kapısı Kimsesizleri Güç. Barin. Zor. Kor. Derneği'nin İstanbul Büyükçekmece, 

Esenyurt ve Beyoğlu kadın sığınma evlerinde barınmakta olan 37 kadın ile 12 çocuğa: 

mezkur derneğin Konya kadın sığınma evinde kalan 3 kadına maddi tutundurma 

desteğinde bulunduk. 

 

GSS PRİM HİZMETİ DESTEKLERİ 

Şubat ayında 1 hastamıza GSS prim hizmeti desteğinde bulunduk. 

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

Şubat 2022 döneminde 7 aileyi ziyaret ettik. 

 

Ziyaret edilen ailelerin tümü İstanbul’da ikamet etmektedir. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

ANLAŞMALI KURUMLAR 

Vakfımız, İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) ile 

10.02.2022 tarihinde kurumsal iş birliği anlaşması imzalamıştır. Anlaşma tarihi itibariyle 

tarafımızca sevk belgesi ile İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi'ne yönlendirdiğimiz hastalarımızın psikoterapi hizmetlerine ilişkin masraf 

kalemleri vakfımız tarafından ödenmektedir. 

 

Vakfımız, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile 25.02.2022 

tarihinde kurumsal iş birliği anlaşması imzalamıştır. Anlaşma tarihi itibariyle tarafımızca 

sevk belgesi ile Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 

yönlendirdiğimiz hastalarımızın tedavi süreçlerine ilişkin masraf kalemleri vakfımız 

tarafından ödenmektedir. 

 



 

 
MART 2022  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız Mart 

2022 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

 

TEDAVİ BURSLARI 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

Mart 2022 döneminde 40 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Mart 2022 döneminde 5 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının 

manen ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Mart 2022 döneminde 3 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima 

yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti 

sunmaktadır. Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç 

düzeyleri göz önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

Mart 2022 döneminde 13 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu 

desteğinde bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

PSİKOTERAPİ HİZMETLERİ 

Vakfımız anlaşmalı kurumları üzerinden devlet korumasındaki çocuklara ve desteğe 

ihtiyaç duyan paydaşlarına psikoterapi hizmet desteği sunmaktadır. 

Mart 2022 döneminde devlet korumasında bulunan 9 çocuğumuza ve yetişkin 2 

paydaşımıza psikoterapi destek hizmetinde bulunduk. 

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

 

Mart 2022 döneminde 1 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima 

yanındadır. 



 

 

BURS HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere öğrenim bursu desteğinde bulunmaktadır.  

Vakfımız öncelikli olarak hasta öğrencilere, çalışamaz durumda olan hasta bireylerin 

öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören 

öğrencilere burs desteğinde bulunmaktadır. 

Mart 2022 döneminde; 

 

Toplamda 33 öğrencimize burs desteğinde bulunduk.  

Lisans Bursu: 19 öğrenci  

Ortaöğrenim Bursu: 14 öğrenci 

 

AMELİYAT HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara ameliyat destek hizmetinde bulunmaktadır.  

 

Mart 2022 döneminde 2 paydaşımıza ameliyat desteğinde bulunduk. 

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon desteğinde bulunmaktadır. 

İstanbul’daki hastalarımızın fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini prensip olarak 

anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızda gerçekleştirmekteyiz. Sair şehirlerde fizik tedavi 

rehabilitasyon hizmetine ihtiyaç duyan hastalara sağlık kurulu raporları ve doktor 

reçeteleri uyarınca destek önerisi sunmaktayız. 

 

Mart 2022 döneminde 2 paydaşımıza fizik tedavi ve rehabilitasyon desteğinde bulunduk. 

 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 

Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

Mart 2022 döneminde; 

 

Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfı'na 2 adet adak kurban bağışında bulunduk.  

İhtiyaç sahibi çocukların iaşesinde kullanılmak üzere Türk Boşnak Kültür Merkezi Vakfı'na 

1 adet büyük baş kurban hissesi bağışladık.  

12 hastamıza tek seferlik hastalığa bağlı maddi tutundurma desteğinde bulunduk. 

1 hastamıza doğum destek yardımında bulunduk.  

1 hastamıza vefat yardımında bulunduk. 

 

GSS PRİM HİZMETİ DESTEKLERİ 

Mart ayında 1 hastamıza GSS prim hizmeti desteğinde bulunduk. 

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

Mart 2022 döneminde 13 aileyi ziyaret ettik. 

 

Ziyaret edilen ailelerin tümü İstanbul’da ikamet etmektedir. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

 

 



ANLAŞMALI KURUMLAR 

 

Vakfımız, MED MOVE and SPORT Sağlıklı Yaşam Merkezi ile 25.03.2022 tarihinde 

kurumsal iş birliği anlaşması imzalamıştır. Anlaşma tarihi itibariyle tarafımızca sevk 

belgesi ile MED MOVE and SPORT Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne yönlendirdiğimiz 

hastalarımızın fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine ilişkin masraf kalemleri vakfımız 

tarafından ödenmektedir. 

 

Vakfımız, Özel Kumkapı Polikliniği ile 25.03.2022 tarihinde kurumsal iş birliği anlaşması 

imzalamıştır. Anlaşma tarihi itibariyle tarafımızca sevk belgesi ile Özel Kumkapı 

Polikliniği'ne yönlendirdiğimiz hastalarımızın tedavi rehabilitasyon ilişkin masraf kalemleri 

vakfımız tarafından ödenmektedir. 

 

Vakfımız, Nefes Medikal ile 25.03.2022 tarihinde kurumsal iş birliği anlaşması 

imzalamıştır. Anlaşma tarihi itibariyle hastalarımızın ventilatör, oksijen konsantratörü, 

aspirasyon cihazı, beslenme torbaları vs. ihtiyaçları Nefes Medikal’den temin edilecektir. 

 

Vakfımız, Karadeniz Sağlık Medikal ile 25.03.2022 tarihinde kurumsal iş birliği anlaşması 

imzalamıştır. Anlaşma tarihi itibariyle hastalarımızın tekerlekli sandalye, akülü sandalye, 

ortopedik araç gereçler, engelli puseti vs. ihtiyaçları Karadeniz Sağlık  Medikal’den temin 

edilecektir. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



NİSAN 2022  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız 

Nisan 2022 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

 

TEDAVİ BURSLARI 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

Nisan 2022 döneminde 41 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Nisan 2022 döneminde 2 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının 

manen ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Nisan 2022 döneminde 4 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima 

yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti 

sunmaktadır. Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç 

düzeyleri göz önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

Nisan 2022 döneminde 15 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu 

desteğinde bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

PSİKOTERAPİ HİZMETLERİ 

Vakfımız anlaşmalı kurumları üzerinden devlet korumasındaki çocuklara ve desteğe 

ihtiyaç duyan paydaşlarına psikoterapi hizmet desteği sunmaktadır. 

Nisan 2022 döneminde devlet korumasında bulunan 9 çocuğumuza ve yetişkin 4 

paydaşımıza psikoterapi destek hizmetinde bulunduk. 

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

 

Nisan 2022 döneminde 3 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima 

yanındadır. 

 

 



BURS HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere öğrenim bursu desteğinde bulunmaktadır.  

Vakfımız öncelikli olarak hasta öğrencilere, çalışamaz durumda olan hasta bireylerin 

öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören 

öğrencilere burs desteğinde bulunmaktadır. 

Nisan 2022 döneminde; 

 

Toplamda 34 öğrencimize burs desteğinde bulunduk.  

Lisans Bursu: 20 öğrenci  

Ortaöğrenim Bursu: 14 öğrenci 

 

AMELİYAT HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara ameliyat destek hizmetinde bulunmaktadır.  

 

Nisan 2022 döneminde 2 paydaşımıza ameliyat desteğinde bulunduk. 

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon desteğinde bulunmaktadır. 

İstanbul’daki hastalarımızın fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini prensip olarak 

anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızda gerçekleştirmekteyiz. Sair şehirlerde fizik tedavi 

rehabilitasyon hizmetine ihtiyaç duyan hastalara sağlık kurulu raporları ve doktor 

reçeteleri uyarınca destek önerisi sunmaktayız. 

 

Nisan 2022 döneminde 2 paydaşımıza fizik tedavi ve rehabilitasyon desteğinde bulunduk. 

 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 

Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

Nisan 2022 döneminde; 

 

Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfı'na 2 adet adak kurban bağışında bulunduk.  

İstanbul Valiliği Eyüp Çocuk Evleri'nde kalmakta olan 8 anaokul öğrencisine, 51 ilkokul 

öğrencisine, 43 ortaokul öğrencisine, 40 lise öğrencisine, 5 üniversite öğrencisine her bir 

kademe için bakanlığın kendilerine aylık bazda takdim etmekte olduğu tutar miktarlarıyla 

bayram harçlığı verdik. 

Ankara Çekom İlk Müdahale ve Karantina Merkezi'nde kalan çocuklar için 60 adet (her 

birinde 250 TL kredi yükü bulunan) LCW Hediye Kartı verdik. (ŞARTLI BAĞIŞ)  

Ankara Asmaköprü Uluslararası Öğrenci Derneğinin yurtların kalan muhacir öğrenciler için 

24 adet (her birinde 250 TL kredi yükü bulunan) LCW Hediye Kartı verdik. (ŞARTLI 

BAĞIŞ) 

Türk Boşnak Kültür Merkezi Vakfı'na Boşnak öğrencilerin iaşe bedellerine yönelik maddi 

destekte bulunduk. (ŞARTLI BAĞIŞ)  

İlim Kültür ve Din Bilgisi Vakfı'na Boşnak öğrencilerin iaşe bedellerine yönelik maddi 

destekte bulunduk. (ŞARTLI BAĞIŞ)  

İmrenler Kurs ve Tahsil Talebelerine Yardım Derneği'nin öğrenci yurdunda kalmakta olan 

öğrencilerin iaşe bedellerine yönelik maddi destekte bulunduk. (ŞARTLI BAĞIŞ) 

Siirt Tillo ilçesinde Siirt Kızılay Derneği üzerinden Tillo ve köylerinde ikamet etmekte olan 

200 aileye 500’er TL maddi destekte bulunduk. (ŞARTLI BAĞIŞ)  

Şırnak Cizre ilçesinde Şırnak Kızılay Derneği üzerinden 148 aileye 500’er TL maddi 

destekte bulunduk. (ŞARTLI BAĞIŞ)  

Şırnak Cizre ilçesinde Şenlendirme Vakfı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere 10.000 ekmek 

dağıtımı gerçekleştirdik. 

Cizre Şenlendirme Vakfının tespit ettiği hastanelerden gelen listelerde isimleri yazılı 

bulunan 69 temizlik personelinin ibanlarına 1.000'er TL ödeme gerçekleştirdik.  

Şırnak Devlet Hastanesi'nde çalışan ve hastaların öz bakımıyla ilgilenen 30 temizlik 

personeline; Cizre Devlet Hastanesi'nde çalışan ve hastaların öz bakımıyla ilgilenen 22 

temizlik personeline; Silopi Devlet Hastanesi'nde çalışan ve hastaların öz bakımıyla 



ilgilenen 10 temizlik personeline; İdil Devlet Hastanesi'nde çalışan ve hastaların öz 

bakımıyla ilgilenen 7 temizlik personeline maddi destekte bulunduk. 

Ramazan ayında 9 iftar programı düzenledik ayrıca 5 farklı mahalden öğrenci ve ihtiyaç 

sahipleri için hazırlanan iftar sofralarına maddi katkı sağladık.  

İstanbul’da 4 Nisan ve 28 Nisan 2022 tarihlerinde İstanbul Eyüpsultan Hz. Kaab Camii'de 

evsiz vatandaşlarımız için İftar programları düzenledik.  

Tekirdağ’da 8 Nisan Cuma günü Çerkezköy Ambardere Öğrenci Yurdu'nda ve 9 Nisan 

Cumartesi günü Hayrabolu Hisar Öğrenci Yurdu'nda öğrenci iftarları düzenledik. 

Ankara’da; 7 Nisan Perşembe günü ÇOKİM'de devlet korumasındaki çocuklar için iftar 

programı düzenledik, 28 Nisan Perşembe günü Asma Köprü Uluslararası Öğrenci 

Derneği'nde öğrenci iftarı düzenledik. 

Kars’ta 15 Nisan Cuma günü Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfı İftarı düzenledik.  

Şırnak Cizre’de 23 Nisan Cumartesi günü Cizre Hasreti Nuh Camii’nde Şenlendirme 

Vakfının ve Cizre çatı STK'ları ile birlikte bölge halkına yönelik iftar programı düzenledik. 

Siirt'te 25 Nisan Pazartesi günü Siirt Tillo Kur’an Kurslarında kalmakta olan ilim talebeleri 

için iftar programı düzenledik. 

 Kars Seyyid Ebul Hasan Vakfı Aşevi'nde Ramazanı Şerif boyunca düzenlenen iftar 

programlarına maddi katkı sağladık. Siirt'te 26-30 Nisan tarihleri arasında Tillo Kur'an 

Kursları'nda kalmakta olan öğrencilerin iftar programlarına maddi destek sağladık. 

 

GSS PRİM HİZMETİ DESTEKLERİ 

Nisan ayında 1 hastamıza GSS prim hizmeti desteğinde bulunduk. 

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

Nisan 2022 döneminde 29 aileyi ziyaret ettik. 

 

Ziyaret edilen ailelerin tümü İstanbul’da ikamet etmektedir. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAYIS 2022  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız 

Mayıs 2022 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

 

TEDAVİ BURSLARI 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

Mayıs 2022 döneminde 62 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Mayıs 2022 döneminde 4 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının 

manen ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Mayıs 2022 döneminde 4 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima 

yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti 

sunmaktadır. Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç 

düzeyleri göz önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

Mayıs 2022 döneminde 16 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu 

desteğinde bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

PSİKOTERAPİ HİZMETLERİ 

Vakfımız anlaşmalı kurumları üzerinden devlet korumasındaki çocuklara ve desteğe 

ihtiyaç duyan paydaşlarına psikoterapi hizmet desteği sunmaktadır. 

Mayıs 2022 döneminde devlet korumasında bulunan 9 çocuğumuza ve yetişkin 3 

paydaşımıza psikoterapi destek hizmetinde bulunduk. 

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

 

Mayıs 2022 döneminde 1 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima 

yanındadır. 

 

 



BURS HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere öğrenim bursu desteğinde bulunmaktadır.  

Vakfımız öncelikli olarak hasta öğrencilere, çalışamaz durumda olan hasta bireylerin 

öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören 

öğrencilere burs desteğinde bulunmaktadır. 

Mayıs 2022 döneminde; 

 

Toplamda 35 öğrencimize burs desteğinde bulunduk.  

Lisans Bursu: 21 öğrenci  

Ortaöğrenim Bursu: 14 öğrenci 

 

AMELİYAT HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara ameliyat destek hizmetinde bulunmaktadır.  

 

Mayıs 2022 döneminde 1 paydaşımıza ameliyat desteğinde bulunduk. 

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon desteğinde bulunmaktadır. 

İstanbul’daki hastalarımızın fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini prensip olarak 

anlaşmalı sağlık kuruluşlarımızda gerçekleştirmekteyiz. Sair şehirlerde fizik tedavi 

rehabilitasyon hizmetine ihtiyaç duyan hastalara sağlık kurulu raporları ve doktor 

reçeteleri uyarınca destek önerisi sunmaktayız. 

 

Mayıs 2022 döneminde 2 paydaşımıza fizik tedavi ve rehabilitasyon desteğinde bulunduk. 

 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 

Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

Mayıs 2022 döneminde; 

 

Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfı'na 2 adet adak kurban bağışında bulunduk. 6 

hastamıza Tek Seferlik Hastalığa Bağlı Maddi Tutundurma Desteğinde bulunduk. 

 

GSS PRİM HİZMETİ DESTEKLERİ 

Mayıs ayında 1 hastamıza GSS prim hizmeti desteğinde bulunduk. 

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

Mayıs 2022 döneminde 9 aileyi ziyaret ettik. 

 

Ziyaret edilen ailelerin tümü İstanbul’da ikamet etmektedir. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

ANLAŞMALI KURUMLAR 

Vakfımız, Gözde İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi ile 23.05.2022 tarihinde 

kurumsal iş birliği anlaşması imzalamıştır. Anlaşma tarihi itibariyle söz konusu sözleşme 

uyarınca bedeli vakfımız tarafından karşılanmak üzere hastalar işitme cihazı 

gereksinimleri için Gözde İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi'ne 

yönlendirilecektir. 

 



Vakfımız, Eyüpsultan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile 18.05.2022 tarihinde 

kurumsal iş birliği anlaşması imzalamıştır. Anlaşma tarihi itibariyle tarafımızca sevk 

belgesi ile Eyüpsultan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yönlendirdiğimiz 

hastalarımızın yararlandığı fizyoterapi ve psikoterapi hizmetlerine ilişkin masraf kalemleri 

vakfımız tarafından ödenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAZİRAN 2022  
Borç ödemeyi kendine vazife edinmiş bir sosyal girişim organizasyonu olan Vakfımız 

Haziran 2022 döneminde çeşitli başlıklar altında paydaşlarımıza desteklerde bulunmuştur.  

 

TEDAVİ BURSLARI 

Vakıf hizmetleri literatürüne vakfımızca kazandırılan tedavi bursları, ihtiyaç sahibi 

paydaşlarımızın hastalık süresince tedavi ve yaşam kalitelerine katkı sunmak amacıyla 

ortaya çıkmış bir destek türüdür. 

Haziran 2022 döneminde 72 ihtiyaç sahibi paydaşımıza tedavi bursu desteğinde 

bulunduk. 

  

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

MUAYENE VE TEDAVİ DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak muayene ya da tedavi için yeteri kadar 

maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına anlaşmalı kurumları ya da farklı sağlık 

kuruluşları aracılığıyla muayene ve tedavi desteğinde bulunmaktadır. 

Haziran 2022 döneminde 5 ihtiyaç sahibi paydaşımıza muayene ve tedavi desteğinde 

bulunduk.  

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçlerini yakından takip etmekte olup paydaşlarının 

manen ve madden daima yanındadır.  

 

İLAÇ ALIM DESTEKLERİ 

Vakfımız muhtelif sağlık sorunları bulunan ancak iyileşme sürecinde önemli rol oynayan 

ilaçlarını alacak maddi imkâna sahip olmayan paydaşlarına ilaç alım desteğinde 

bulunmaktadır. 

 

Haziran 2022 döneminde 5 ihtiyaç sahibi paydaşımıza ilaç alım desteğinde bulunduk. 

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima 

yanındadır. 

 

GENEL İHTİYAÇ DESTEK BURSLARI 

Vakfımız ihtiyaç sahibi paydaşlarımıza genel ihtiyaç destek bursu burs hizmeti 

sunmaktadır. Genel İhtiyaç Destek Bursları ailelerin/bireylerin sağlık sorunları/ihtiyaç 

düzeyleri göz önünde bulundurularak aile/kişi/vaka bazında tesbit edilmektedir.  

Haziran 2022 döneminde 18 ihtiyaç sahibi paydaşımıza genel ihtiyaç destek bursu 

desteğinde bulunduk.  

 

Hastalık süreci ve maddi destek ihtiyaçları devam ettiği sürece Vakfımız paydaşlarımızın 

manen ve madden yanında yer almaya devam edecektir.  

 

PSİKOTERAPİ HİZMETLERİ 

Vakfımız anlaşmalı kurumları üzerinden devlet korumasındaki çocuklara ve desteğe 

ihtiyaç duyan paydaşlarına psikoterapi hizmet desteği sunmaktadır. 

Haziran 2022 döneminde devlet korumasında bulunan 9 çocuğumuza ve yetişkin 2 

paydaşımıza psikoterapi destek hizmetinde bulunduk. 

 

MEDİKAL MALZEME ALIM DESTEKLERİ  

Vakfımız ihtiyaç sahibi hastalara sağlık sorunlarını gösterir sağlık kurulu raporu/doktor 

raporu/reçete ibrazı sonrasında medikal malzeme alım desteğinde bulunmaktadır. 

 

Haziran 2022 döneminde 6 paydaşımıza medikal malzeme alım desteğinde bulunduk.  

 

Vakfımız paydaşlarının tedavi süreçleri sonrasında da manen ve madden daima 

yanındadır. 

 



 

BURS HİZMETİ DESTEKLERİ 

Vakfımız ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere öğrenim bursu desteğinde bulunmaktadır.  

Vakfımız öncelikli olarak hasta öğrencilere, çalışamaz durumda olan hasta bireylerin 

öğrencilerine, Sağlık Bilimleri Üniversiteleri’nde ve Tıp Fakültelerinde öğrenim gören 

öğrencilere burs desteğinde bulunmaktadır. 

Haziran 2022 döneminde; 

 

Toplamda 41 öğrencimize burs desteğinde bulunduk.  

Lisans Bursu: 25 öğrenci  

Destek Bursu: 2 öğrenci 

Ortaöğrenim Bursu: 14 öğrenci 

 

YETİM BURSLARI  

Haziran 2022 döneminde; 

6 yetim çocuğumuza yetim bursu desteğinde bulunduk. 

Çocuklarımız Suriye uyruklu olup, İstanbul'da ikamet etmektedir. 

 

MUHTELİF YARDIM VE DESTEKLER 

Vakfımız ihtiyaç tesbit etmesi halinde iyilik ve sağlık çalışmalarında bulunan kurum ve 

kuruluşlara ve sağlık alanında ihtiyaç sahibi ailelere muhtelif iyilik sağlık desteklerinde 

bulunmaktadır.  

Haziran 2022 döneminde; 

 

Seyyid Ebul Hasan Harakani Vakfı'na 2 adet adak kurban bağışında bulunduk.  

 

GSS PRİM HİZMETİ DESTEKLERİ 

Haziran ayında 2 hastamıza GSS prim hizmeti desteğinde bulunduk. 

 

AİLE ZİYARETLERİ 

Vakfımız prensip olarak tedavi bursu, muayene ve tedavi desteği, genel ihtiyaç destek 

bursu, ilaç alım desteği, medikal malzeme alım desteği ve ameliyat hizmeti desteği 

sunacağı hastaların evlerine ziyaret gerçekleştirmektedir. Mezkûr ziyaretlerde 

ailelere/hastalara zincir marketlerden alınan 250’şer TL’lik market/aile destek paketleri 

takdim edilmektedir.  

Haziran 2022 döneminde 40 aileyi ziyaret ettik. 

 

Ziyaret edilen ailelerden 25’i İstanbul’da, 

15’i Siirt’te ikamet etmektedir. 

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz ziyaretlerde hastalarımıza şifa dileyerek maddi ve manevi 

anlamda İyilik Sağlık Vakfı'nın hastalarımızın yanında olduğunu belirttik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMMUZ 2021 / HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE;  

 

72 hastaya tedavi bursu hizmeti sunduk. 

43 hastaya muayene ve tedavi desteği hizmetinde bulunduk. 

50 hastaya ilaç alım desteğinde bulunduk. 

18 hastaya/ihtiyaç sahibine genel ihtiyaç destek bursu takdim ettik. 

13 kişiye psikoterapi hizmeti temin ettik. 

34 hastaya medikal malzeme alımında bulunduk. 

9 hastayı ameliyat ettirdik. 

6 yetim çocuğumuza yetim bursu desteğinde bulunduk. 

60 bursiyerimizden; 

14 öğrenciye ortaöğrenim bursu takdim ettik. 

26 öğrenciye lisans bursu takdim ettik. 

20 öğrenciye destek bursu bursu takdim ettik. 

149 aile ziyareti gerçekleştirdik. 

31 adet Kurban bağışında bulunduk. 

48 çocuğu sünnet ettirdik. 

Siirt Tillo ve köylerinde ikamet etmekte olan 200 aileye maddi destek olduk.   

Şırnak Cizre köylerinde ikamet etmekte olan 200 aileye maddi destek olduk. 

Devlet koruması altında bulunan 237 öğrenciye cep harçlığı takdim ettik. 

İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Siirt ve Şırnak'ta iftar sofraları kurduk. 

Şırnak'ta devlet hastanelerinde temizlik personeli olarak görev ifa eden 67 personele maddi 

katkı tekin ettik. 

Hamilik Okulu Vakfı'nın organize ettiği Cizre Yiğitlik Meydanı hizmetlerine katkıda bulunduk. 

Genel merkezi Konya’da bulunan ve İstanbul’da da kimsesizler evi bulunan derneğin 

evlerinde barınan kimsesiz 40 kadın ve 12 çocuğa maddi tutundurma desteğinde bulunduk. 

 

 


