
 

 

Sevgili Bağışçımız,            26 Mart 2023 
 
Derneğimize yaptığınız deprem bağışı için yürekten teşekkür ederiz.  
 
Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği olarak ilk günden bu yana sahada çalışıyoruz. Depremi takip eden günlerde değişen ihtiyaçlar sonucunda, 
bağışlar yardımıyla satın aldığımız çeşitli ürünlerin dağıtımına, ihtiyaca göre ve yerel yönetim ile koordineli bir şekilde devam ediyoruz. Güncel faaliyetlerimizi 
sosyal medya hesaplarımızdan (instagram @fusunsayeketkinlikleri twitter @fusunsayekorg facebook.com/fusunsayek) takip edebilirsiniz. 
 
Desteğiniz ve katkılarınız için tekrar teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. 
Prof. Dr. İskender Sayek 
Yönetim Kurulu Başkanı - Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği 

 
Desteklerinizle Neler Yapıyoruz?  
Barınma & Gıda & Hijyen & Acil İhtiyaçlar 
• Derneğimize yapılan bağışlar yoluyla satın aldığımız 1760 gıda kolisi, 190 çadır, 360 ısıtıcı, 200 odun sobası ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.  
• Kadın Bakkalı Projesi: 8 Mart Kadınlar Günü’nün haftasında çadır kampları ve Arsuz’un farklı mahallelerinde yaşayan kadınlara 1500 hijyen kiti dağıtılmıştır.  
• Köy Çamaşırhanesi Projesi: Arsuz’da Arçelik tarafından bağışlanan çamaşır makineleri ve kurutma makinelerinin yerleştirileceği 6 çamaşırhane kurmak için 
çalışmalarımız Arsuz Belediyesi ile koordineli bir şekilde devam etmektedir.  
• Sivil Toplum Destek Vakfı ve Mozaik Foundation tarafından hayata geçirilen ve sahada aktif olarak faaliyet gösteren 11 STK’ya verilen Kahramanmaraş 
Depremi Küçük Destek Fonu’nun üçüncü turunda hibe desteğiyle satın aldığımız 500 gıda kolisinin dağıtımına devam edilmektedir. 
• Bağışlar yoluyla satın alınan 35 Erişkin Tekerlekli Sandalye, 5 Çocuk Tekerlekli Sandalye, 30 Çift Kanedyen Koltuk Değneği ve 30 adet Walker; Arsuz 
Engelsiz Dünya Federasyonu’na ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere ulaştırılmıştır. Engelliler için ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. 
• Farklı isim ve kurumlar tarafından bağışlanan çadır, uyku tulumu, hijyen malzemesi, iç çamaşırı, kuru gıda, hazır gıda, su, ısıtıcı, portatif tuvalet, jeneratör 
gibi farklı ihtiyaçların koordinasyon, tasnif ve dağıtımına devam etmekteyiz. 

 
Sahra Mutfakları 
• Arsuz Sahra Mutfağı Arsuz Eski Köy İçi’nde Şişli Belediyesi işbirliğiyle kurduğumuz Arsuz Sahra Mutfağı’nda günde 3 defa, günlük toplam 2000 öğün sıcak 
yemek hizmeti veriyoruz. 
• Madenli Sahra Mutfağı İskenderun Deniz Ticaret Odası ve Antalya Deniz Ticaret Odası destekleriyle Hado Madenli Limanı’nda kurulan mutfak gemiden her 
gün Madenli bölgesine depremi takip eden hafta boyunca günde 1000 öğün sıcak yemek gönderildi. 
 
Deprem Öğrenci Destek Fonu 
• Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği olarak yüksek öğrenim öğrencilerine verilecek olan Deprem Desteği için başvurular sona erdi. Ailesi veya 
kendisi afet bölgesinde ikamet eden ve depremden etkilenen yüksek öğrenim öğrencilerine vereceğimiz Deprem Desteği’ne 1650’nin üzerinde başvuru 
oldu. Çok sayıda bağışçımızın katkılarıyla verilecek Deprem Desteği’ni 250 öğrenciden önce 500 öğrenciye, daha sonra 600 öğrenciye çıkarttık. 
• Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği olarak yüksek öğrenim öğrencilerine verilecek olan Eğitim Bursu başvuruları için hazırlıklarımızı 
sürdürüyoruz. 
 
Travma Eğitimi  
• Arsuz’un 38 mahallesindeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik hazırlanan Öğretmen Güçlendirme Eğitimi Programı düzenliyoruz. Travma 
Eğitimi, Deprem Sonrası Öğrencilerle İletişim, Özbakım konularını içeren 4 modül olarak, çevrimiçi olarak 9-10-11 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleşti. 
 
Toplum Merkezi 
• Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere krizden etkilenen toplumumuza uzun vadeli destek sağlayacak projeler üzerine çalışıyoruz. Projelerimizden biri, 
krizden etkilenen toplumumuzun toparlanma çabaları için bir merkez görevi görebilecek esnek bir toplum merkezidir. Arsuz’da çocuklar, kadınlar ve aileler 
için atölye çalışmaları, dersler, etkinlikler, danışmanlık, ruh sağlığı desteği gibi kültürel ve eğitsel faaliyetlerden oluşan bir programa sahip bir Toplum Merkezi 
kurmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 
 

FÜSUN SAYEK SAĞLIK VE EĞİTİM GELİŞTİRME DERNEĞİ 
HALKBANK, İskenderun Şubesi 

TR 21 0001 2009 2230 0016 0001 22 
USD: TR71 0001 2009 2230 0053 0010 36 

EURO: TR37 0001 2009 2230 0058 0004 46 
Swift: TRHBTR2A (TRHBTR2AXXX) 

 
Islak imzalı bağış makbuzu istemeniz durumunda info@fusunsayek.org adresine eposta olarak adresiniz, bağışı yaptığınız hesap sahibi ismi ve tarihi ile birlikte bildirebilirseniz, en 

kısa zamanda size posta aracılığı ile ulaştırabiliriz. 


