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Make-A-Wish Türkiye (Bir Dilek Tut Derneği) Ekibi olarak, 6 Şubat Pazartesi günü
Kahramanmaraş ilimizde meydana gelerek 10 ilimizi doğrudan etkileyen büyük afet
sonrasında tüm Türkiye ile beraber derinden sarsılmış bulunuyoruz. 
Yıkıcı etkiler yaratan bu deprem sonrasında “Bir Dilek Yolculuğu: Deprem Bölgesi”
projemiz ile harekete geçiyoruz. Afet bölgesinde yer alan dilek çocuklarımız ve
ailelerini ziyaret edeceğimiz bu umut dolu yolculukta, dilek çocuklarımızın hayata
bağlayan dileklerini gerçekleştirmek ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak en
büyük hedefimiz. 

Depremin gerçekleştiği iller arasında dilek çocuklarımız ve ailelerinin bulunduğu
şehirler olan Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve
Diyarbakır’ı ziyaret edeceğimiz projemiz doğrultusunda, bu bölgelerde yaşamakta
olan ailelerimiz ile ayrı ayrı iletişime geçerek deprem sonrası ihtiyaçlarını tespit
ettik. Bu tespitlerimiz doğrultusunda kadın-erkek-çocuk olarak üç ayrı ihtiyaç paketi
hazırlama kararı aldık. 

27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan deprem bölgesi
yolculuğumuzda, hayati risk taşıyan hastalıklarla mücadele eden dilek
çocuklarımızın dileklerini gerçekleştirebilmek ve zorlu durumlarla baş başa kalan
ailelerimizin sıkıntılarını biraz olsun gidererek onları mutlu edebilmek için sizlerin
desteklerine çok ihtiyacımız var.

Deprem bölgesindeki dilek çocuklarımıza ve ailelerine umut olmayı hedeflediğimiz
bu projemizde, temel ihtiyaçları temin ederek eksikleri tamamlamamız noktasında
bize destek olmak ve zorlu ama heyecanlı yolculuğumuza ışık tutmak isterseniz sizi
de aramızda görmekten mutluluk duyarız. 

Ekte bulunan ihtiyaç listemizde temin edebileceğiniz ürünlerimizi bulabilirsiniz.
Listede hem çocukların dilekleri hem de ailelerin ihtiyaçları bulunmaktadır.
Dilek ihtiyaçları dışında bulunan genel tüm ihtiyaçlar için bağış kabul edemiyoruz,
ayni olarak temin edip imza kısmımda bulunan ofis adresimize iletebilirsiniz.

Koordinasyonu sağlayabilmek adına en geç 17 Mart Cuma günü destek sağlamak
istediğiniz ürünleridernek ofisimize iletmiş olmanız gerekmektedir.

Bir Dilek Yolculuğu:
Deprem Bölgesi 



DESTEK OLMAK İÇİN
QR'I OKUTUNUZ



Make-A-Wish
Yunanistan'dan
Gelen Mektuplar

Ülkem�zde zorlu günler devam ederken,
sürpr�z b�r şek�lde aldığımız b�rb�r�nden
anlamlı mesajlar b�z� çok duygulandırdı.
Make-A-W�sh Yunan�stan’dan tarafımıza
gönder�len har�ka görseller; �nsanlar
arasında sevg�n�n ve dostluğun
kurulması �ç�n d�n, d�l, ırk g�b� faktörler�n
ne kadar da önems�z olduğunu b�r kere
daha gösterd�. 
Tüm güzel d�lekler� ve destekler� �ç�n
Make-A-W�sh Yunan�stan’a çok teşekkür
eder�z.



Hayata Bağlayan
Dilekler

Yaşadığımız felaket sonrasında derinden sarsılmakla birlikte, şubat ayı boyunca
hayata bağlayan dilekler için çalışmalarımızı sürdürmeye devam ettik ve bizi umutla
bekleyen dilek çocuklarımız için en güzel planlamaları yaptık. Birbirinden güzel
hayalleri olan ve dileklerinin gerçekleşmesini heyecanla bekleyen 10 ayrı
çocuğumuzun hayatına dokunduk. Bilgisayar, PS5, tablet, tramvay legosu, Baby
Yoda ve Barbie Evi gibi dilekleri gerçekleştirdik. Çocuklarımız hayallerine
kavuşurlarken, ortaya da rengarenk görüntüler çıktı. Dilek çocuklarımızın hayata
bağlayan dileklerine dokunabilmemiz için bizlere vermiş olduğunuz desteklere çok
teşekkür ederiz. 



Make-A-Wish Türkiye SMS Hattımız daha fazla dilek çocuğuna ulaşabilmemiz için aralık
ayında aktifleşmişti. Bu hat sayesinde, “Destek olmayı çok istiyorum. Peki bunu en kolay nasıl

yapabilirim?” diye düşünen herkes, hiç yorulmadan gönlünce destek verebilir.
Yapacağınız bu bağışlar sayesinde dilek çocuklarımızın hayallerine bir adım daha yaklaşacağız.

Hemen şimdi denemeye ne dersiniz?

“DİLEK” yazıp 5282’ye
gönderdiğinizde, hayata

bağlayan dilekler için
10 TL bağış yapmış

oluyorsunuz. 



Şubat Ay'ında Destek Veren

Yıldız Kurumlarımıza
Teşekkür Ederiz



Dileklerin Sizin gibi

Yıldızlara
İhtiyacı Var!


