
 
 

 
 

 

 

YAVRULARIMIZ PROJESİ 

 2 Yaş Üstü Çocukların Programı – Hamile ve Süt Emziren Anneler 

• Cemiyet, Doğu Ğûta’daki süt emme çağındaki bebekler ile yetersiz beslenme 

sorunu yaşayan çocukların %30’na hizmet sunmaktadır. 
 

Cemiyetin faaliyeti Dûmâ bölgesi ve çevresinde yoğunlaşmaktadır.  

(Burası coğrafî ve insan nüfusu bakımından Ğûta’nın yarısını teşkil etmekte olup, 

bombardıman ve göç dalgalarından en fazla etkilenen bölgedir).  

 

• Cemiyet hizmet verdiği çocukların aylık gıda/beslenme ihtiyaçlarının ortalama  

%30’unu sunabilmekte/karşılamaktadır. 
 

Bu raporun hazırladığı ana kadar cemiyetin programına kayıtlı olan çocuk 

kesimleri ve sayıları: 
 

1. 6 ay altı bebekler: 1626. Cemiyet bu sayıyı 2000’e ulaştırmayı hedeflemektedir. 
 

2. 6 ay ilâ 1 yaş arası bebekler: 1729. Cemiyet bu sayıyı 2000’e ulaştırmayı 

hedeflemektedir. 
 

3. 1 yaş ilâ 2 yaş arası bebekler: 3711. Cemiyet bu sayıyı 4000’e ulaştırmayı 

hedeflemektedir. 
 

4. 2 yaş ilâ 5 yaş arası çocuklar: 803. Cemiyet bu sayıyı 1000’e ulaştırmayı 

hedeflemektedir. 

Bu çocuklar, yetersiz beslenme/gıda yetmezliği, büyüme sorunu(gelişme geriliği), 

kronik hastalıklar, bedensel yaralanmalar gibi sağlık problemleri çekmektedirler. 

Bu kesime yapılan yardım, ihtiyaca ve her çocuğun sağlık durumuna göre devam 

etmektedir. 
 

5. 5 yaş ilâ 15 yaş arası çocuklar: 302. Cemiyet bu sayıyı 1000’e ulaştırmayı 

hedeflemektedir. 

Bu çocuklar, yetersiz beslenme/gıda yetmezliği, büyüme sorunu(gelişme geriliği), 

kronik hastalıklar, bedensel yaralanmalar gibi sağlık problemleri çekmektedirler. 

Bu kesime yapılan yardım, ihtiyaca ve her çocuğun sağlık durumuna göre devam 

etmektedir. 

 

  



 
 

 
 

 

 

NOTLAR: 

• 1-2-3. gruptaki bebeklerin bilgileri, elektronik ortamda kaydedilmiş olup, her 

çocuğun özel şahsî dosyasını, doğum yer ve tarihini, nerede kaldığını ve genel 

olarak âilesinin durumunu içermektedir. Bu bilgiler bebeğin sağlık durumunu, 

kilosunu, boyunu içermemektedir. Çünkü cemiyet, (2 yaş altı başvuran) her 

bebeği, bölgedeki trajedi/felâket durumuna binâen, sağlık duruma bakılmaksızın 

kaydetmektedir. 
 

• 4-5. gruptaki bebeklerin bilgileri, elektronik ortamda kaydedilmiş olup, her 

çocuğun özel şahsî dosyasını, doğum yer ve tarihini, nerede kaldığını ve genel 

olarak âilesinin durumunu içermektedir. Bunlara ilâveten çocuğun sıkıntı çektiği 

sağlık sorununa dâir tıbbî bir raporu bulundurmaktadır.  
 

• Doğu Ğûta genelinde 4-5. gruptaki çocuklara dâir bilgilerin ayrıntılı olarak 

tamamlanabilmesi için 1 ilâ 2 ay gibi süreye ihtiyaç vardır. Bunun nedeni ise Doğu 

Ğûta genelinde bu alanda çalışan ehliyetli kadro/personel sayısındaki azlık ve 

(kuşatmaya ilâveten son süreçte artarak sürekli devam eden bombardımana 

dayalı) güvenlik şartları sebebiyle beldeler arası ulaşımın zorluğudur. 
 

• Cemiyet, yaşlarına göre çocuklara ve annelere gereken ilaç ve vitaminleri elde 

bulunduğu/te’min edilebildiği ölçüde takdim etmektedir. 
 

• Cemiyetin hizmet sunduğu süt emziren anneler genel olarak 1 yaş altı çocuklarını 

(anne sütü ile) doğal olarak emziren annelerden oluşmaktadır. (Destek verilen) 

Süt emziren annelerin sayısı toplam 3355’dir. Bizler 4000 süt emziren anneye 

hizmet edebilmeyi hedefliyoruz. Cemiyet bu annelerin ihtiyaçlarının cüzî bir 

kısmını karşılayan bir destek gıda sunmaktadır. Destek başlıca annelere 

yöneliktir. Süt emziren annelerin tamamı doğal emzirmeye devam edebilmelerini  

cesaretlendirme için desteğe muhtaçtır. 
 

• Birçok hamile kadın hamilelik esnasında yetersiz beslenme sorunu çekmektedir. 

Bu ise hamileliğini tamamlayamama yahut vücut bünyesi zayıf bir çocuk 

doğurması ile neticelenmektedir. Buna binâne yoğun bir şekilde daha fazla 

gıdaya/iyi beslenmeye ve ilaca ihtiyaçları olmaktadır. Hamile hanımların sayısı 

yaklaşık 3500 civarında olup, Cemiyet imkanların yetersizliği sebebiyle bu sayının 

ancak çok az bir kısmına destek sunabilemektedir. Cemiyet, özellikle hamileliğin 

son aylarına ve özel durumlara ağırlık vermekle birlikte aylık 1000 hâmile hanıma 

destek sunabilmeyi hedeflemektedir. 


