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Veren El İle Alan El Arasındaki Hayır Köprüsü

Rabbime bir kez daha hamd ediyorum. Bizleri 
sizler adına mazluma, muhtaca ve yetime hizmet 
etmek için sorumlu kılan Allah’a hamdolsun. 
Sizlerin destekleriyle bu yılda Sudanlı yetimlerimizi 
yalnız bırakmadık, ana kucağının sıcaklığı baba 
elinin merhametinin yerini tutmazdı yaptıklarımız 
ama yapmak zorundaydık, zira onlar bizlere 
Allah’ın emanetleriydi. 

Somali’yi görmezden gelemezdik, öyle de yaptık 
nitekim. Katarakt ameliyatlarıyla yüzlerce maz-
lumun gözlerine ışık olduk. İnşası devam eden 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizin bu yıl tıbbi 
cihaz ve mobilyalarını gönderdik ve büyük bir 
gayretle hizmete gireceği güne hazırlanıyor. 

Allah’ın yardımı bizlerin gayretiyle yeni projemiz 
olan Darul Hikme Külliyesinin temelini Şubat 
ayında Bangladeş Cox’s Bazar da dualarla attık. 
Bu külliye önceliği Arakanlı yetimler olmak üzere 
bölge halkının ihtiyacına cevap verecek şekilde 
inşa ediliyor ve kalıcı eserlerimize bir yenisi daha 
böylece eklenmiş oluyor. Hani büyüklerimize 
su ikram ettiğimizde ’su gibi aziz ol!’ derler ya, 
bizlerde suyu aziz bildik ve dünyanın dört bir 
tarafında susamış gönüllere bir damla su olmak 
için su kuyularını açmaya devam ettik. Ramazan’ı 
fırsat bildik kardeşlerimizle kucaklaşmak için. 

Filistin, Arakan, Pakistan... Gönül sofraları kurduk 
yeryüzünün mazlum coğrafyalarında ekmeğimizi 
paylaşmak için. Kurbanlarımızla misafir olduk 
kardeşlerimizin aşına, 5 kıtaya şefkat hareketi 
Türkiye’den dünyanın 35 ülkesine ulaştı. Bayramı 
buruk geçirmesin diye yetimler, 81 ilimizde ve 
dünyanın diğer ülkelerinde yetimlerin yüzünü bay-
ramlıklarla güldürdük. Evlerinden, yuvalarından 
vatanlarından hicret etmek zorunda kalan Suriyeli 
kardeşlerimizin hep yanlarındaydık. Edirne’den 
Kars’a 81 ilimizde “Kardeşlerimiz Üşümesin’’ de-
dik ve yola çıktık. Soba, battaniye, kömür, bebek 
maması ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için var 
gücümüzle kapı kapı dolaşıp ulaştık, ulaştırdık.

Bütün bunları tek başımıza yapamazdık. Siz 
olmasaydınız, duanız ve desteğiniz olmasaydı 
bunları başaramazdık. İşte bu bültenimizde 2015 
yılı içinde sizlerin desteği ve güveniyle yaptığımız 
ve yapacağımız faaliyetlerimizi sizlerle paylaşı-
yoruz. Tüm bu çalışmaların yapılmasında emeği 
geçen başta gönüllülerimiz, temsilciliklerimiz, 
çalışanlarımız ve tüm gönül dostu bağışçılarımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz.
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Değerli Gönül Dostları

Allah’ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize 
olsun.

Kurulduğu günden bugüne dek güveninizi 
ve desteğinizi bizlerden esirgemeden sür-
dürdüğünüzden, katkılarınızı ve bağışlarınızı 
bizlere yönlendirmiş olmanızdan, motivasyon 
ve güç alarak,yeryüzü coğrafyasında, ümmet 
coğrafyasında hayır ve şefkat köprüleri kurma-
mızı, hayırsever bağışçılarımızın yardım ellerini 
mazlum, mağdur ve muhtaç kardeşlerimize 
ulaştırmamızda bizleri vesile eyleyen Rabbime 
hamd ediyor; siz değerli hayırsever kardeş-
lerime teşekkür ediyor selam ve saygılarımı 
sunuyorum.

Güveninize mazhar olarak dün olduğu gibi bu-
gün de ve yarında faaliyetlerimizi ilahi sınırlara 
riayet, şeffaflık, emanete sadakat ilkelerimizden 
asla geri kalmayacağımızı bir kez daha siz 
bağışçılarımızla paylaşmak adına ifade etmek 
istedim.

Değerli Gönül Dostları,

Rabbimizin Ali İmran Suresi 103.Ayette be-
lirttiği “hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın 
ve birbirlerinizden ayrılmayın” öğüdünü biz 
Yardımeli ailesi olarak kendimize ilke edindik, 
Yardımeli olarak dokuzuncu yılımızı doldu-
rurken bu yılda sizlerden aldığımız destek ile 
mazlum ve mağdur kardeşlerimizi sevindirecek 
insani yardım faaliyetlerinde bulunduk.

- Bangladeşte çocuklarına Kuran okulu vasfın-
da Darul Hikme Yetim Külliyesinin tamamlanıp 
hizmete girmesi,

- Moritanya’nın başkenti  Nuakşot ‘ta yetim 

okulunun temelinin atılması,

- Muhacir Suriyeli kardeşlerimizin çocuklarına 
Hatay da  bir okul daha açmayı,

- Startını vereceğimiz Yetim Eğitim Destek Pro-
jesi ile 81 ilimizde ve 10 ayrı ülkede Velisi Allah 
olan ve bizlere  emanet edilen yetim çocukları-
mıza eğitim desteği sağlamak.

- BM Akredite olmak hususunda müracaat 
ederek işlemleri başlatmak, Dünya insanlık vic-
danına Mazlum Mağdur ve Muhtaçların sesini 
daha güçlü duyurmak için,

-Ayrıca ülkemizde “Diller ve Renkler Allah’ın 
bir Ayetidir.”Etnik farklılıklar ülkemizin zengin-
liğidir. 78 milyonun paylaştığı kardeşliğimiz 
son günlerde Ülkemizin Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde yaşanan olaylar ile hepimizi üzmüş 
ve derinden yaralamıştır. Bunun sonucu çatış-
ma alanlarından çıkarak çatışmaların olmadığı 
güvenli  bölgelere hicret eden ve bu bölgede 
zor yaşam şartları altında olan mazlum kürt 
kardeşlerimize ihtiyaçları olan insani yardımları 
gücümüz nispetinde kendilerine ulaştırılmaya 
çalışmaktayız.

Bu yıl gerçekleşen ve gerçekleştirilecek  olan 
faaliyetlerimizin şükrünü eda ederek  gönül 
dostlarımızla paylaşmak istedim.

Gerçekleştirdiğimiz Avrupa ziyareti ile Avrupa 
da yeniden yapılanma modeli ile her ülkede 
veya  her eyalete temsilcilikler oluşturmayı, 
Avrupa  ülkelerinde oluşan temsilciliklerin 
organize olmaları adına, Avrupa Genel Koordi-
natörlüğü oluşturuldu. Avrupa ülkeleri çalış-
maları atanan Avrupa Genel Koordinatörlüğü 
üzerinden yürütülecek.

D R .  S A D I K  D A N I Ş M A N
Y A R D I M E L İ  D E R N E Ğ İ  B A Ş K A N I

BAŞKANDAN



Bu bilgiler doğrultusunda  hep birlikte bir yetimi 
sevindirmenin, mazlumun yanında  saf tutabilme-
nin, dünyanın dört bir yanındaki bütün mazlum, 
mağdur ve muhtaçlara bir el olabilmenin umudu 
ve şükrü ile bu yolda yürüdük, siz değerli hayırse-
verlerimiz, dostlarımız ve bağışçılarımız ile birlikte 
bunca güzellikleri bizlerin ellerinden yeryüzüne 
ulaştıran rabbime hamd ediyorum.

Değerli Gönül Dostları,

Bizler  Kuran’ın şiarı olan servete mülkiyet olarak 
değil emanet olarak bakmayı ilke edindiysek de, 
bugün ümmet bu şiarı unutmuş, kendi içinde 
mezhepçilik, cehalet, yoksulluk, açlık, despot yö-
netimler, bidatlar ve hurafelerden dolayı sıkıntılar 
ve problemler yaşamaktadır. Geldiğimiz noktada, 
ümmet coğrafyasının her yerinde kaos, savaş, 
sefalet, açlık ve fakirlik hüküm sürmektedir. Aynı 
zamanda bunlar yaşanırken ümmet coğrafyasının 
bazı ülkeleri bolluk ve refah içinde Batı emperya-
lizminin ve kapitalizmin bir parçası haline gelmiş, 
yanı başında büyük sıkıntılar çeken din kardeş-
lerine gözlerini kapatmışlardır. Örneğin bir İslam 
ülkesi 2015 yeni yıl kutlamalarında havai fişek ve 
bina aydınlatmalarında dünya birincisi olabilmiştir. 
Aynı zaman diliminde yeryüzünde  1 milyon insan 
elektrik enerjisinden mahrum durumdadır.

Değerli Gönül Dostları,

Her gün dünyada 850 milyon insanın aç yattığı, 
bir milyar insanın işsiz veya günde 2-3 dolara 
çalıştığı, Suriyeli Iraklı, Afganistanlı milyonlarca 
mülteciden, binlerce mültecinin umut yolcuğuna 
her gün denizlerde boğulma tehlikesi yaşamak-
ta ve son altı ayda 5000 mültecinin denizlerde 
boğulduğu küçük çocuk bedenlerinin kıyılara 
vurduğu dünyamızda; 750 milyon obez ve her yıl 
1,4 trilyon dolar silahlanmaya ayrılması, dünya-
daki hakim medeniyetin Barış ve adaletten uzak, 
güç ve sömürge medeniyeti olduğunun göster-
geleridir.

Her gün Avrupa’da kendilerine bir yaşam arayışı 
için yola çıkıp adını hiç bilmedikleri denizlerde 
hayatını kaybeden Evlatlarının karnını doyurama-
dığı için yolda yürürken rögar kapağını açıp intihar 
ederek kendini öldüren babaya, havaalanında 
bebeği ellerinde öldüğünde gözyaşlarını  sessiz-
ce içine akıtmak zorunda olan anneye, 1.dünya 
savaşından bu yana yeryüzünün en büyük savaş 
zedelerini ve mülteci dramını yaşayan Suriye  

halkına; Toprakları, yurtları işgal edilerek 3 kuşağın 
mülteci durumuna düşürüldüğü Filistinliler, açlık-
tan ölen Somalili  ve Darfurlu bebeklerin, yaşlıların 
ümmet şurası olmayan, geleneği, mezhebçiliği 
önceliyen Kırkta bir zekat mantığını bile hayata  
geçiremeyen,inşa edememiş bir ümmetin düştü-
ğü acı tablo önümüzdedir.

Değerli Gönül Dostları,

Bizler bu sorunların kaynağına ve sorunun kendi-
sine baktıkça bir yol üretmekten geri kalmaya ve 
karamsarlığa değil, Allah’ın bu konuda gösterdiği 
yola bakmalıyız. Rabbimiz Kur’an’ın Rad Suresi 
11. ayetinde toplumların değişimi hakkında tek 
bir şiar öne sürer; “Hiç kuşkusuz bir toplumun 
bireyleri kendilerini değiştirmedikçe Allah da 
o toplumun gidişatını değiştirmez.” Bizler bu 
ayetin muhatapları olarak her şeyden önce kendi 
içimizde hakikate giden yolu sağlamlaştırmalı ve 
üzerine yeniden adaletin ve merhametin hüküm 
sürdüğü bir medeniyet inşa etmeye çalışmalıyız.

Gelişim için değişim şarttır, toplumsal bir değişim 
ise bireysel bir değişim olmadan mümkün değil-
dir.Kendi içimizde neden aramızda dünya üzerin-
de söz sahibi olacak. Alimlerimiz, Doktorlarımız, 
Sanatkarlarımız, Politikacılarımız, Düşünürlerimiz 
bunca az diye sorduğumuzda bir kere daha bu 
değişimin şart olduğuna iman ediyoruz. Yeryüzü-
nün bütün ümmet coğrafyasında yaşanan tüm 
zulümler bu değişimle yenilecek, adalet, barış ve 
huzurun hakim olduğu bir İslam coğrafyası ancak 
bu kendine gelme ile mümkün olacak. Bu da yer-
yüzüne Hakka  ve Adalete dayalı bir medeniyeti 
inşası ile insanlık huzur bulacaktır.

Değerli Gönül Dostları,

Ümmet coğrafyasında tekrar dirilmek için vahiyle 
inşa olmuş nesiller ve vahyin ilkeleri ışığında miras 
aldığımız bu medeniyeti tekrar yükseltmek bugün 
bizler eliyle mümkündür. Yardımeli bu yola sizlerin 
desteği ve yardımlari ile tüm varlığını koyacak,tüm 
yeryüzü için bir umut olma çabasını dokuz yıldır 
olduğu gibi sürdürecektir.Kur’an’ı Kerim’in önce 
kendimizin,sonra bütün insanlığın bir hayat kitabı 
olarak kabul ettiğimiz ve Kur’an’ı Kerimi ilkeleriyle 
inşa olmuş yeni bir ümmet coğrafyası da “Allah 
sana iyilik yaptığı gibi sende başkasına iyilik yap” 
vahiy mesajına nail olmayı Rabbim nasip etsin 
duası ile, selam ve saygılarımı sunar, sizleri Allah’a 
emanet ederim. 



Vahyin her emrinin bir de ahlakı vardır. Vahiy kula çizdiği 
sınırlar içerisinde iman etmeyi emreder. Bu emrin karşılığı 
imandır. Fakat bir de “iman ahlakı” vardır. Eğer iman 
ahlaktan mahrum olursa “ahlaksız iman” olur. Mesela 
nifak bir iman problemi olmaktan daha çok bir “iman 
ahlakı” problemidir. Yine vahiy ilmi emreder ve cehaleti 
yerer. Fakat bir de “ilim ahlakı” vardır. Kul “ilim ahlakına” 
sahip olmadan ilme sahip olursa, Araf 174-175. âyet-
lerde anlatılan Bel’am tipini kendi çağında üretmiş olur. 
Vahiy meşru güç ve serveti dışlamaz. Bununla beraber, 
Hz. Davud ve Hz. Süleyman örnekleriyle “güç ahlakı” ve 
“servet ahlakı” konusunda bir inşa gerçekleştirir. Vahiy 
zaferi müjdeler. Fakat Nasr Sûresi’nde olduğu gibi önce 
muhatabında bir “zafer ahlakı” inşa eder. Bu örneklerde 
görüldüğü gibi, vahiy emrettiği her hususta bir de ahlak 
inşa etmiştir. İnfak da bundan istisna değildir. 

Kur’an bir infak ahlakı inşa eder. Bu konu Kur’an’a göre 
o kadar önceliklidir ki, 23 yıllık peygamberlik sürecinin 
daha ilk inen üçüncü pasajı olan Müddessir Sûresi’nin 6. 
âyetinde şöyle buyurur: “İyilik yapmayı kazanç kapısı ha-
line getirme!” veya “Allah için yaptığın iyiliği çok görme!” 
Bu nehiy, “infak ahlakına” dair bir nehiydir. Âyette geçen 
el-mennu, yardım edenin yardım alana iyiliğini hatırlat-
ması, bir tür baş kakıncı yapmasıdır. Hasan Basri, âyetin 
istiksar’ı yasakladığını söylemiştir. İstiksar, “daha fazlasını 
elde edeceği beklentisiyle vermektir”. Bu infak ahlakına 
aykırıdır, zira gerçekte mülkün tamamı Allah’ındır ve 
buna kulun kendisi de dâhildir. Dolayısıyla kulun vermesi, 
hakiki değil mecazi anlamda bir vermedir. Hakikatte ve-
ren de Allah’tır, verdiren de. Veren kul, kendisine vermeyi 
nasip ettiği için Allah’a şükür borçludur.

İnfak ahlakını derli toplu işleyen Kur’an pasajlarının 
başında Bakara 261-274. âyetleri gelir. Bakara 262 ve 
263. âyetler, infakı anlamlı kılanın ancak “infak ahlakı” 
olduğunu şöyle beyan eder:

“Mallarını Allah yolunda infak edip de, sonra infak 
ettiklerini başa kakıp gönül incitmeye kalkışmayanlar, 
ödüllerini yalnızca Rableri katında alacaklardır. Artık onlar 
gelecekten endişe duymayacaklar, geçmişten dolayı 
mahzun olmayacaklar. Gönül yapan hoş bir söz ve 

rahmet dileme, arkasından incitmenin geldiği bir yar-
dımdan daha hayırlıdır. Ve Allah kendi kendine yetendir, 
cezalandırmadan önce fırsat tanıyandır.”

Demek ki, infak edip başa kakanlar ödülden mahrum 
kalacaklardır. Bunun manası ise açıktır: İnfak ehli olup 
infak ahlakından mahrum olanlar, yani karşılığını almak 
için iyilik yapmak yerine iyilik yapmayı kendisine verilmiş 
en büyük ikram bilenler, Kerîm olan Allah’tan fazladan bir 
ödül alacaklardır. Devamındaki âyet ise, “İnfak edip de 
ardından inciteceksen, yani deyimsel ifadesiyle “kaşığıyla 
verip sapıyla gözünü çıkaracaksan”, bırak yapma!” der 
gibidir.

Bu âyetlerin ardından, yine infak ahlakına dair âyetler 
sıralanır:

“Siz ey iman edenler! İnsanlara gösteriş için malını 
harcayan, Allah’a ve ahiret gününe de inanmayan kimse 
gibi başa kakarak ve gönül inciterek yardımlarınızın 
sonucunu iptal etmeyiniz! O kişinin hali, üzerinde biraz 
toprak bulunan bir kayaya benzer: bir sağanak yağar, 
onu cascavlak bırakıverir. İşte bu gibilerin yaptıklarından 
hiçbir kazançları olmaz. Zira Allah kâfir/nankör bir toplu-
ma asla rehberliğini bahşetmez.” (Bakara 264)

Sonunda başa kakılan ve gönül incitilen bir yardım, Allah 
adına değil, gösteriş için yapılan bir yardımdır. Böyle bir 
eylem daha derinlerde olan bir probleme delalet eder ki, 
o problemin adı “Allah tasavvuru problemi”dir. Allah’ın 
gördüğüne yürekten inanan birinin sırf başkaları görsün 
diye iyilik yapması, o iyiliğin dayandığı ahlaki dinamikleri 
tahrip eder. Ahlaka olandan hareketle yapılmamış bir 
iyilik, sonuçta gerçek bir iyilik değil, iyilik kisvesi altına 
saklanmış bir aldatış ve aldanıştır. “Ne gibi?” sorusuna 
cevabı âyet veriyor: “Üzeri ince bir toprak tabakasıyla 
örtülmüş bir kaya gibi”. Yağan rahmet, üzerini ince bir 
toprakla örtmüş kayada bitki bitirmez, sadece onun 
maskesini sıyırır. Esasen tohum saçan için bu da bir 
rahmettir. Hiç değilse tohumunu kayalara saçarak zayi 
etmez. Fakat kendisi infak ahlakından yoksun olduğu 
halde infak etmeye kalkan kişi, bu haliyle topraktan bir 
maske altına saklanan kaya durumuna düşmüştür. Yani 

İNFAK AHLAKI

M U S T A F A  İ S L A M O Ğ L U



infakı nifakına panzehir olacak yerde, perde olmuştur. 
İşte Bakara 264. âyet bu hakikati beyan etmektedir. 
Bunun devamında yer alan 265. âyetise, oradakinin 
tersine, infakını sırf Allah rızası için yapan kimsenin duru-
munu tasvir etmekte ve böyle birini “verimli bir bahçeye” 
benzetmektedir.

İnfak ahlakıyla ilgili bu pasajın içerisinde yer alan 267. 
âyet infak ahlakından mahrum olmanın bir başka 
boyutunu ele almaktadır: Sahip olduğunun en kötüsünü 
vermek. Bu bir “Kabil kompleksi”dir. Kur’an’ın naklettiği 
Âdem’in iki oğlu kıssa-meselinde, Habil sahip olduğu-
nun en iyisini Allah’a kurban sunarak onun rızasını cel-
betmiş, Kabil ise sahip olduğunun en kötüsünü Allah’a 
kurban sunarak Allah’ın gazabını celbetmiştir. Habil’in 
kurbanı onu Allah’a yaklaştırırken, Kabil’in kurbanı onu 
Allah’tan uzaklaştırmıştır (Maide 27-30). Burada sorun 
infak etmekten mahrum olmak değil, infak ahlakından 
mahrum olmaktır. Bunun neticesinde Kabil kardeşini 
kıskanmış, o kıskançlık da onu kardeş katili olmaya 
götürmüştür. Bu lanetli süreci başlatan unsur, yaygın 
kanaatte olduğu gibi kıskançlık değil, onun da arkasında 
yatan “dünya sevgisi”dir. Hz. Peygamber’in “Dünya 
sevgisi tüm kötülüklerin başıdır” muhteşem tesbitini, bu 
olay ışığında anlamak icap eder. Dünya sevgisi, insanın 
manevi direnç sisteminde zaafa yol açar. Bu zaaf artık 
Şeytan’ın üzerinde çalışabileceği ve insanın aleyhine 
kullanabileceği manevi bir “virüs”e dönüşebilir. O virüs, 
açlık korkusudur. Aç olanı bir ekmek doyurur, fakat açlık 
korkusu çekeni dünyanın tüm fırınları doyuramaz. Bakın 
infak ahlakıyla ilgili pasajın içerisinde yer alan şu âyet, bu 
hakikati nasıl dile getiriyor: “Şeytan sizi fakirlikle korkutur 
ve size cimriliği telkin eder. Allah ise size katından bir 
bağış ve daha fazlasını vaad eder.” (Bakara 268)

İnfakın açıktan veya gizli yapılması meselesi de bir 
infak ahlakı meselesidir. İnfakın açıktan yapılması infak 
ahlakındaki bir zaafa delalet etmez. Yeter ki bu isteğin 
arkasında görünme ve gösterme tutkusuyatmasın. 
Fakat gizli olması, Allah’ın daha hoşuna gider. İşte infak 
ahlakıyla ilgili pasajın sonlarında yer alan şu âyet bu haki-
kati dile getirir: “Eğer yardımları açıktan yaparsanız, o da 
hoş. Yok eğer onu ihtiyaç sahiplerine gizlice verirseniz, 
işte bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir 
kısmına kefaret olur. Zira Allah yaptıklarınızın tümünden 
haberdardır.” (Bakara 271) 

Bu âyetin ardından gelen âyet şöyle başlar: “(Ey 
Peygamber!) İnsanların hidâyeti senin elinde değildir; 
lakin Allah isteyenin hidâyetini diler.” (Bakara 272) Âyetin 
hem önü, hem arkası hem de bu cümlelerden sonrası 
infak ahlakıyla ilgilidir. Dolayısıyla arada yer alan bu 
cümlelerin de pasajın konusuyla doğrudan bir irtibatı 
olması lazım gelir.Peki, nedir bu irtibat? Nüzul sebebini 
göz önüne aldığımızda, ortaya, âyetin bu kısmıyla ilgili 
şu çarpıcı gerçek çıkmaktadır: Yoksula yardım o kadar 

hasbi ve o denli karşılık beklentisi olmadan yapılmalıdır 
ki, değil kişisel menfaat ve minnet altına alma, onu sapık 
bulduğunuz inanç ve düşünce dünyasına müdahale 
için bir araç olarak dahi kullanmamalısınız. Neden mi? 
Nedeni âyette: Çünkü hidâyet Allah’tandır. Hidâyet 
kişinin kendisine iyilik yapanın hatırı için onun istediği 
yola girmek değil; hakkın hatırına, kişinin özgür iradesiyle 
Allah’a teslim olmasıdır.

Zaten âyetin devamında infak ve infak ahlakıyla ilgili tüm 
emir ve nehiylerin maksadu’l-makasıdınıveren muhte-
şem cümleler gelir: “Hayır için harcadığınız herhangi bir 
şey kendi yararınızadır (Bundan çıkarı olan Allah değil 
sizsiniz); yeter ki Allah’ı kazanmak için harcayın!” (Bakara 
273) Allah’ı kazanan neyi kaybeder, Allah’ı kaybeden 
neyi kazanır?

Kur’an infakın sahibini cennete götüren bir yol, cimriliğin 
de sahibini cehenneme götüren bir yol olduğunu şu 
âyetlerle îmâ eder:

“Her kim (Allah için) karşılıksız verir ve Allah’a muhtaç 
olduğunun bilinciyle hareket eder ve daha güzeliyle 
ödüllendirileceğine inanırsa; işte ona rahatlık ve mutlu-
luğun zirvesine giden yolu kolaylaştırırız. Kim de cimrilik 
yapar ve kendi kendine yettiğini zanneder, En Güzel’in 
(vahyini) yalanlarsa; işte ona da zorluk ve felaketin en 
dibine giden yolu kolaylaştırırız.” (Leyl 5-10)

Bu âyetlerin yer aldığı Leyl Sûresi Mekke’de, peygam-
berliğin ilk yıllarında inmiştir. Fakat sahabe bu âyetlerle 
Medine’de olan bir olay arasında ilişki kurmuştur. Bu, 
sahabe neslinin, vahyi sürekli nazil olan bir hitap olarak 
gördüğünün ifadesidir. İşte İbn Abbas’tan bu âyetlerle 
irtibat kurularak nakledilen ibretlik bir infak rivâyeti: 

“Ensar’dan birinin hurması, yetimler sahibi yoksul kom-
şunun bahçesine ağmaktadır. Bu dallardan dökülen 
hurmaları komşu evin çocukları yemektedirler. Bahçe 
sahibi bir gün hışımla gelir, toplanmış hurmaları alır ve 
çocukları döver. Olay Allah Rasulü’ne intikal edince bah-
çe sahibini çağırtır ve o ağacın meyvesini vakfetmesi du-
rumunda kendisine Allah’tan ahirette bir bahçe vermesi 
için dua edeceğini vaat eder. Sonuçta servete sahip 
değil servete ait olduğu anlaşılan adam bu muhteşem 
fırsatı teper. Bu olayı duyan Uhud gazisi Sabit b. Dahdah 
el-Belevi iki gözü iki çeşme Allah Rasulü’ne gelerek 
“Duanın aynısı benim için de geçerli mi?” diye sorar ve 
Medine’nin en değerli hurmalıklarından olan bahçesine 
karşılık o ağacı alarak vakfeder.” (İbn Ebi Hatim)

Rivâyetin bir varyantında, infaktan kaçınan adam 
“münafıklardan biri” olarak değerlendirilmiştir. Bu da ilk 
nesillerin tasavvurundaki infak-nifak karşıtlığını gösterir. 

Sözün özü: İnfak nifakın panzehiridir. Rabbim bizleri 
nifaka karşı infak aşısı yaptıran münfikîn’den eylesin.

*Kur’an-i Hayat Dergisi’nden alıntıdır.



YETİMLERİN BAYRAMINI 
BAYRAM ETTİK
Derneğimiz, Allah’ın bizlere emaneti 
olan yetimlere sahip çıkmayı kendine 
görev sayıyor. Ramazan ayında hayır 
çağrımızı “Gün Yardımlaşma ve Kar-
deşlik Günü” nidasıyla yaptık.

Hayırlara çağrımız geniş yankı buldu. 
Kimi yardımsever malıyla, kimi eme-

ğiyle, kimi vaktiyle destek olurken kimi 
ise çevresini harekete geçirerek yar-
dımcı oldu. Mağdurlarla hayırseverlerin 
belki kan bağı yoktu ama biz kan bağı 
olmasa da can bağımız olsun dedik ve 
arada kardeşlik bağları örmeye çalıştık. 
Buna aracı olmayı hedefledik.

Böylece, Türkiye’nin 81 ilinde ve dün-
yanın 20 ülkesinde muhtaç ve maz-
lumlara yardım ulaştırdık. Gönüllü ve 

TÜRKİYE
Yardımeli derneği olarak 2015 yılı içerisinde, yetimlerin  yüzünü güldür-
dük, kurduğumuz iftar sofralarıyla yoksul kardeşlerimizin tabağında bir 
lokma aş olduk. Kömür, battaniye, soba ve kışlık kıyafet yardımlarımızla 
81 ilimizde üşüyen yürekleri ısıttık. Yurtlarından ayrılmak zorunda kalan 
Suriyeli kardeşlerimizin daima yanlarında olduk. “Sadece karnını değil 
kafasını da doyur.” ilkesi çerçevesinde eğitime olan desteğimiz hep sür-
dü. “5 Kıtaya Şefkat Hareketi” olarak yola çıktığımız kurban organizasyo-
nunda, ülkemizdeki yoksul kardeşlerimizle kurbanlarımızı paylaştık.
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bağışçılarımızın selamlarını, muhabbet-
lerini, sevgilerini ve emanetlerini gerçek 
sahiplerine teslim ettik. Mazlum, öksüz, 
yetim ve muhtaçlara umut olduk, onla-
rın acılarını paylaştık.

ALLAH’IN EMANETİ YETİMLER’İN 
BAYRAMLIK SEVİNCİ GÖRÜLME-

YE DEĞERDİ
Allah’ın bizlere emaneti olan 
yetimlere sahip çıkmayı 
kendimize görev sayıyo-
ruz. Bu bağlamda, bayram 
öncesi, 25 bini aşkın yetimi 
giydirdik. Dünyanın 20 

ülkesi ile birlikte Edir-
ne’den Kars’a kadar 
öksüz ve yetim ço-
cuklarımıza bayram 
öncesi bayramlıklar 
hediye ettik.

Bayramlıklarla se-
vindirilen yetimlerin 
en çok olduğu il ise 
Diyarbakır’dı. Diyar-
bakır’da 1100 ye-
timi bayramlıklarla 
sevindirdik. Birço-

ğunun ilk defa baştan 
ayağı yeni kıyafetler 
giydiği hayır hareke-
tinde yetimlerin sevinci 
görülmeye değerdi.

YETİMLER MAĞAZALARDAN GÖ-
NÜLLERİNCE KIYAFET SEÇTİ
Yetim giydirmeler kapalı paketler için-
de kıyafet dağıtma şeklinde olmadı. O 
çocukların mağazalardan bizzat ken-
disi alışveriş yapıyor gibi, tercihlerine, 
beğenilerine göre seçim yaptılar. Hangi 
tarz kıyafet seviyorlarsa, hangi renkten 
hoşlanıyorlarsa raflardan kendileri seçti, 
görevliler onlara yardımcı oldu.

HAYIRSEVERLERİMİZİN HASSA-
SİYETLERİNE SAHİP ÇIKMAYA, 
MİSYONUMUZA UYGUN ÇALIŞ-
MAYA DEVAM EDİYORUZ
Bu Ramazan ayında da yeryüzünün 
mazlumları ve özellikle İslam coğrafya-
sındaki acı, kan ve gözyaşı ile hayat-
larını sürdüren kardeşlerimizin derdine 
derman olmaya, acılarını paylaşmaya, 
bir nebzede olsa umut olmaya çalıştık. 
Gönüllerimizi, imkânlarımızı onlara açtık. 
Sofralarımızı onlarla paylaştık.

Yardımeli Ailesi olarak her türlü bağışları 
muhtaçlara ulaştırmak üzere gönderen 
tüm kardeşlerimize, hayırsever insa-
nımıza, tüm mazlumlar ve mağdurlar 
adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı 
sunarız.

Derneğimiz 
kurulduğu 2007 
yılından beri 
Türkiye’nin dört 
bir köşesinin 
yanı sıra acı 
ve gözyaşının 
bitmediği 
Filistin-Gazze’de, 
Sudan’da, 
Somali’de, 
Pakistan’da, 
Suriye’de, Irak’ta, 
Arakan’da ve 
dünyanın birçok 
ülkesinde yardım 
faaliyetleri 
yürüttü.
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Kış geldi, havalar soğudu. Birçoğumuz 
kış gelmeden yakacak, kışlık giyecek ve 
kışlık gıda vs. hazırlardık. Kışı böyle kar-
şılamaya hazırlık yapardık.  Ancak şeh-
rimizde, mahallemizde, köyümüzde, 
sokağımızda kışı ekonomik nedenler ile 
karşılayamayan ihtiyaç sahibi kardeşle-
rimiz ile kış hazırlıklarımızı paylaşır ve kış 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı 
olurduk. 

Ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı 
sıra, komşu ülkelerden ve ümmet coğ-
rafyasından milyonlarca Suriyeli, Iraklı, 

Afganistanlı, Somalili, Mısırlı, Yemenli 
kardeşlerimiz ülkelerindeki savaş, zu-
lüm ve açlıktan dolayı ülkemize mülteci 
olarak geldi. Bu kardeşlerimizi 81 ilimiz 
tüm zorluklarına rağmen misafir ediyor. 
78 milyon insanımız, güçleri ve imkan-
ları ölçüsünde sofralarını, battaniyele-
rini, sobalarını, paltolarını, mantolarını 
üşüyen kardeşleriyle paylaşıyor.
Suriye’de beş yıldır devam eden iç 
savaş sebebiyle kardeşlerimizin duru-
mu Rusya’nın da müdehalesiyle daha 
da vahim bir duruma girdi. Özellikle 
stratejik bir öneme sahip olan Hatay’ın 
güneyindeki Bayırbucak Türkmen böl-
gesine günlerdir Rusya’nın çok yoğun 
bir şekilde havadan bomba yağdırma-

KIŞ GELDİ... 
KARDEŞLERİMİZ 
ÜŞÜMESİN
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sıyla Türkmen kardeşlerimiz zor günler 
yaşıyor. Canları pahasına topraklarını 
koruyorlar.

Evlerini, barklarını terkeden kardeşleri-
miz kış soğuklarını yavaş yavaş hisse-
dildiği bugünlerde çoluk-çocuk, kadın, 
yaşlı büyük bir dram yaşıyorlar. Ekiple-
rimiz sınırın sıfır noktasında Suriyeli ve 
Türkmen kardeşlerimizle 23 Kasımda 
birlikte oldu. Türkmen kardeşlerimize 
yardımlarımızın devam edeceğini, dua 
ve desteklerimizin onlarla birlikte oldu-
ğunu söylediler.

Bir battaniye, bir soba, bir torba kömür 
mazlum bir kardeşimizin, üşümesini 
ve hastalanmasını önleyecektir. Fiziki 
olarak vücut ısısını koruyacak, fakat en 
önemlisi de yardımelleriniz onların gö-
nüllerini ısıtacaktır. Çocukları, yetimleri, 
yaşlıları, engellileri sevindirecektir.
Yardımeli Derneği olarak çağrımızı 
sizlerle, siz değerli gönül dostlarımızla 
paylaşıyoruz. İhtiyaç sahibi kardeşle-
rimiz yardımellerinizi beklemekte ve 
yalnız bırakılmayacakları ümidiyle sizleri 
destek olmaya davet ediyoruz.

Yardımeli Derneği olarak mazlum ihti-
yaç sahibi kardeşlerimize olan yardım 
çağrılarımız, her zaman bağışçıları-
mız ve dostlarımız tarafından karşılık 
bulmuştur. “Kış geldi, kardeşlerimiz 
üşümesin” yardım çağrımızın da her 
zaman bağışçılarımız ve dostlarımız 
tarafından karşılık bulacağından eminiz. 
Bu nedenle Yardımeli Derneğimizin tüm 
bağışçılarına, dostlarına ve gönüllülerine 
teşekkür ediyor, bu vesileyle hepinize 
selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
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Uluslararası yardım kuruluşu olan 
Yardımeli Derneği her yıl olduğu gibi 
kardeşliğimiz yeryüzüne yayılsın slo-
ganıyla kumbara şenliği altıncı İstanbul 
buluşmasını İstanbul Emin Saraç Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Dünyanın mazlum coğrafyalarına dikkat 
çekmek üzere her yıl farklı tema işle-
yen programda bu yıl Mescid’i AKSA 
ve Suriye dramınını konu alan Türkiye, 
Filistin ve Suriye’li çocukların ezgi ve 
tiyatro oyunları izleyicileri hem ağlattı, 
hem de mesajlar verildi.

Yardımeli Derneği gönüllü birim başkanı 

Tuğba Sert hanımefendinin selamlama 
konuşmasından sonra Programda ko-
nuşan Yardımeli Derneği genel başkanı 
Dr. Sadık DANIŞMAN Filistin ve Suri-
ye’de yaşanan drama dikkat çekerek 
iyilik elçisi projesine değindi. Bu projeyi 
dünya çapında yapmanın önemine de 
değinen Sadık DANIŞMAN iyilik elçileri 
ile kardeşliğimizi yeryüzüne yayacağız 
inşallah dedi.

Program; miniklerin kapanış duasından 
sonra tüm çocukların kumbaralarıyla 
birlikte sahneye çıkmaları ve kumba-
ralarını kaldırarak küçük tasarruflarla 
büyük şeylerin yapılabileceği mesajları 
ile son buldu.

İYİLİK ELÇİLERİ VE 
KUMBARAM İYİLİK DOLU

“Öyleyse sizler 
hayra çağıran, 

meşru ve iyi olanı 
öneren, kötü ve 
yanlış olandan 
da sakındıran 

bir ümmet olun. 
İşte onlar, evet 

onlardır sonsuz 
mutluluğa 

erenler.”
(Al-i İmran-104)
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GÖNÜLLÜLER... İYİ Kİ VARSINIZ
Yardımeli Gönüllüleri faaliyetlerine 
ara vermeden devam ediyor. Ana-
dolu’nun bir çok ilinde, bulundukları  
yerleri harekete geçiren, insanları 
iyiliğe davet eden, iyi insanları aktif 
olmaya çağıran Gönüllüler kervanına 
katılmak ister misiniz?

Yük olan değil, yük alan bir çalışma 
anlayışıyla yapılanmasını tamamlayan 
Gönüllüler, herkesi bu kervana katıl-
maya, aktif olmaya davet etmekte-
dirler.

Gönüllüler ve Asya Derneğinin bir-
likte organize ettikleri, Suriyeli misa-
firlerimize  destek ve yardım amaçlı 
kahvaltı programı, yoğun bir katılım 
ile gerçekleşti. Hem tanışma, hem 
kaynaşma, hem de Yardımeli Proje 
ve faaliyetlerin tanıtıldığı programdan 
sağlanan gelir, Suriyeli kardeşlerimize 
battaniye oldu, kıyafet oldu, yakacak 
oldu, mama oldu... Gönüllüler birimi-
nin faaliyet ve çalışmaları hakkında 
da bilgilerin verildiği program, dualar-
la son buldu.

KARDEŞLİĞİMİZ 
YERYÜZÜNE 
YAYILSIN
Yardımeli Sakarya Temsilciliği’nin ve 
Yeryüzü Derneği’nin Suriyeli mülteciler 
yararına düzenlediği “Kardeşliğimiz 
Yeryüzüne Yayılsın” kahvaltı programı 
Sakarya Serdivan ilçesi Zaman Park’ta 
gerçekleştirildi.
Programda sinevizyon gösterisiyle 

Suriye’de yaşanan dram anlatılırken, 
Derneğimizin yapmış olduğu faaliyetler 
ve projeler hakkında da katılımcılara 
bilgi verildi.

Programda konuşan Yardımeli Derneği 
Yönetim Kurulu Üyesi Halil Aykut, Ser-
divan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 
Yardımeli Derneği Sakarya Temsilcisi 
Musa Şahin; Suriyeli mültecilerin yanın-
da olduklarını, bundan sonra da olma-
ya devam edeceklerini, İslam dininde 
ise mazluma el uzatmanın bir görev 
olduğunu belirttiler. 

Program, daha sonra misafirlere verilen 
ikramla son buldu.
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HAYIRLI OLSUN!

2007 yılında resmi kuruluşu tamam-
lanan Yardımeli Derneği, 30 Ülkede 
faaliyet  ve projelerine devam etmek-
tedir. Yurt içinde 1 şube, 45 temsilcilik 
ve gönüllü üyelerimizle, yurt dışında ise 
ofis ve partner kuruluşlarımızla koor-
dineli olarak planlamalar yapılmakta-
dır. Gazze, Sudan, Somali, Pakistan, 
Bangladeş, Moritanya ve Arnavutluk’ta 
Yardımeli ofisleri görev başındadır.

4. Olağan Genel Kurul, açılış ve yok-
lamanın ardından, yeterli çoğunluğun 
sağlandığı görülerek gündeme  geçildi. 
Divan Başkanlığı için verilen teklif oy 
birliği ile kabul edildi. Divan Başkanlığı 
yaptığı kısa açılış konuşmasında, Genel 
Kurulun hayırlı olmasını dileyerek gün-
deme devam edildi.

Dernek Başkanı Dr. Sadık Danışman’ın 
açılış ve görevde bulunduğu süre 
zarfındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını 
içeren konuşması, tüm bağışçılara, 

gönüllülere, üyelere ve yönetim kurulu 
üyelerine teşekkür ile son buldu.

2013-2014 yıllarına ilişkin olarak faaliyet 
raporu, denetleme kurulu raporu ve 
gelir-gider kalemlerine ilişkin raporlar 
ayrı ayrı okundu ve müzakereler yapıldı. 
Müzakereler sonunda raporlar ve yöne-
tim kurulu ayrı ayrı   oylanarak, oy birliği 
ile ibra edildi.

2015-2016 yıllarına ilişkin faaliyet plan-
laması ve tahmini faaliyet bütçesi Genel 
Kurul üyelerine okundu ve oy birliği ile 
onaylandı.

Daha sonra yönetim kurulu asıl, denet-
leme kurulu ve disiplin kurulu asıl ve ye-
dek üyeleri ile danışma kurulu üyelerinin 
seçimine geçildi. Tek liste olarak genel 
kurul üyelerine sunulan aday listesi,  
genel kurula katılan üyelerin tamamının 
oyunu alarak seçildiler.

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım 
Derneği 4. Olağan Genel Kurul toplantımız 
Akabe Vakfı konferans salonunda yapıldı.
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BEŞ KITAYA
ŞEFKAT HAREKETİ

Dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç 
sahipleri sadece kurban eti için değil, 
içinde bulunmuş oldukları kötü ha-
yat şartları, yoksulluk vb. konular için, 
gelecek kardeşlerini bir umut olarak 
görüyorlar.

Kurban organizasyonumuza katılan 
Yardımeli ekipleri gittikleri ülke ve böl-
gelerde sadece kurbanları kesip etleri 
muhtaçlara ulaştırmak değil, bölge 
insanının ihtiyacı olan kalıcı ve sürdü-
rülebilir projelere yönelik çalışmalar da 
yapmaktadırlar.

Mevcut yürüyen projeleri yerinde gören, 
denetleyen ekipler, aynı zamanda 
eğitim, meslek edindirme, kardeş aile, 
yetimhane vb. birçok projenin temelle-
rini atıyorlar veya ihtiyaç olan projeleri 

raporlayarak genel merkeze bildiriyorlar.   

FİLİSTİN-GAZZE

Yardımeli Gazze ofisi, 2006 yılından bu 
tarafa abluka altında yaşamaya mecbur 
edilen, tüm kapıların üzerine kapatılıp, 
tünelleri su ile doldurulan yaralı şehir 
Gazze için yola çıktılar. Başta gıda, ilaç, 
tıbbi malzeme, enerji ve tüm acil günlük 
ihtiyaçlarını karşılamakta çok zor du-
rumda olan binlerce Gazzeli kardeşleri-

Uluslararası İnsani Yardım 
Derneği Yardımeli,“Kurban 
yakınlaşma ve 
paylaşmadır” şiarıyla 
35 ülke ve 45 bölgede 
1 milyona yakın 
mazlum, mağdur, 
öksüz, yetim ve 
ihtiyaç sahibine 
kurban payı 
ulaştırdı.
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mize kurban eti ulaştırdılar. Bu vesileyle 
Kardeş Aile kapsamında bulunan 2250 
aileye de düzenli olarak yapılan kardeş 
aile ödemelerini de ulaştırmış oldular.

SURİYELİ MÜLTECİLERİMİZE EL 
UZATTIK

Birçok ülkede çok zor şartlarda yaşa-
yan Suriyeli kardeşlerimizin dertlerine 
ve acılarına ortak olmaya çalıştık. Hayat 
şartlarının ve günlük yaşam sorunlarının 
zirve yaptığı 5.yılına giren Suriye adeta 
uluslararası hegomonik güçlerin çıkar 
çatışması merkezine döndü. Kurban 
bayramı vesilesiyle özellikle Urfa, Antep, 
Kilis ve Hatay’daki muhacir kardeşleri-
miz ziyaret ederek emanetlerimizi ilettik. 

Bölgede derneğimizin açtığı 
Suriye okulları da ziyaret 

edildi.

IRAK’DAKİ YETİMLERİ VE 
MÜLTECİLERİ UNUTMADIK

3,5 milyon yetimin bulunduğu ve 
yıllardır yaşanan savaşlar dolayısıyla 
evlerini terk eden göçmenlere kurban 
eti ulaştırıldı. Özellikle Musul, Ambar ve 
Selahaddin vb. kentlerden gelen Ker-
kük ve çevresindeki ihtiyaç sahiplerine 
ve göçmenlere kurban eti ulaştırıldı.

ÜRDÜN-LÜBNAN

Ürdün ve Lübnan’daki Filistin ve Suriye 
mülteci kamplarında çok zor şartlarda 
yaşayan, her türlü günlük ihtiyaç mad-
delerine muhtaç olan kardeşlerimizin 
acıları paylaşılıp, kurban eti ulaştırdı.

MAZLUM COĞRAFYA AFRİKA 
KITASI
Yardımeli, Afrika’nın birçok bölgesinde 
çeşitli projeler yürütmektedir. Afrika’da 
çok yoğun bir kurban organizasyonu 
yaptı. Özellikle Sudan, Somali, Etiyop-
ya, Moritanya ve Tanzanya’da ihtiyaç 
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duyulan bölgelerde kurban kesimi ve 
dağıtımı yaptı. Su kuyusu açılışlarının, 
kardeş aile ödemelerinin yapıldığı ülke-
lerde kardeşlerimizin umudu, ufku ve 
duası olduk.

SOMALİ
2016 şubat-mart aylarında açılışı 
planlanan Somali’nin donanımlı kadın 
doğum ve çocuk hastanesi son eksik-
lerini tamamlamak üzere. Su kuyuları, 
Kardeş aile, Süt keçisi, Yetimhane,  
Göz Kliniği, eğitim destekleri ve özellikle 
katarakt ameliyatları gibi birçok hizmet-
lerde bulunan Yardımelimiz başkent 
Mogadişu ve çevresinde on binlerce 
yoksul ve yetim aileye kurban eti ulaş-
tırdı.

İSLAMOĞLU HOCAMIZLA MORİ-
TANYA’DA İDİK...
Genel başkanımız Dr. Sadık Danışman 
ile birlikte Mustafa İslamoğlu Hocamız 
bu kurbanda ailesiyle birlikte Moritanya 
organizemize iştirak ettiler. Organizede 
bizzat fili görev alan Hocamız kendi 
elleriyle Moritanyalı kardeşlerimize 
ikramda bulundular. Kardeş ailelerimizi 

ziyarette bulundular. Yardımeli’mizin 
Moritanya çalışma ve projelerini yerinde 
incelediler.

SUDAN

Yardımeli kurban ekipleri ile birlikte 
gönüllülerin yoğun bir şekilde katıldığı 
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Sudan Kurban organizasyonu, Su-
dan’ın üç ayrı bölgesinde ihtiyaç sahip-
lerine kurban eti ulaştırıldı. Birçok öksüz 
ve yetimlere çeşitli hediyeler verildi.

Afrika’nın önde gelen yetimhane ve 
aynı zamanda okul olan Akabe Yetim 
Külliyesi, organizasyona katılan ekipler 
tarafından ziyaret edildi. Yetim Külliyesi 
de bu gönüllülerimize ev sahipliği yaptı.

HABEŞİSTAN & TANZANYA

Yardımeli ekipleri Necaşi’nin torunlarına 
ve Tanzanya’daki kardeşlerimize de 
kurban eti ulaştırdı. Su kuyularının açılışı 
yapıldı ve Yardımeli’nin destekleriyle açı-
lan okul ziyaret edildi. Kardeşliği,ufku ve 
muhabbeti götüren ekiplerimiz Habeşli 
kardeşlerinin yanında olduğunu kurban 
vesilesi ile göstermiş oldular.

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN VE AF-
GANİSTAN
Pakistan ve Afganistan’da da kurban 
bayramında ihtiyaç sahibi ailelere kur-
ban eti  ve farklı yardımlar ulaştırdı.

Yardımeli, Pakistan Eyüp Sultan Kö-
yü’nde kurbanlar keserek köy sakinleri-

ne ulaştırdı. Köy okulundaki öğrencilere 
çeşitli hediyeler verdi. Meslek edindirme 
kursunu ziyaret etti. Kuyu açılışlarının 
yapıldığı Pakistan’da, kardeş aile ziya-
retleri ile kardeşliğimiz pekişti.
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ACILARIN DİYARI ARAKAN, 
BANGLADEŞ, NEPAL
Diri diri insanların yakıldığı, kaçacak yer-
lerinin dahi olmadığı büyük bir insanlık 
davasının yaşandığı, Müslümanların 
hunharca katledildiği, kendi toprakların-
da ya ölüm, ya sürgüne maruz bırakıl-
dığı Myanmardan Bangladeş’e mülteci 
olarak gelen Arakan mülteci kampların-
da kesilen kurbanlar Arakanlı kardeşle-
rimize ulaştırıldı. Su kuyularının açılışının 
yapıldığı, kardeş ailelerin ziyaret edildiği, 
inşaatı devam eden yetimhanenin ziya-
ret edildiği, mescid- medreselerimizdeki 
öğrencilere eğitim yardımlarının yapıldığı 
ve hediyelerin verildiği kurban orga-
nizasyonu, bayram sevindiğin kadar 
değil, sevindirdiğin kadar bayramdır 
sevincini yaşattı.

BALKANLARDA BAYRAM BİR 
BAŞKA..

Yardımeli ekipleri Bulgaristan, Macaris-
tan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Make-
donya ve Kosova’da kesilen kurbanları 
muhtaçlara ulaştırıldı.

Bosna Hersek’ de eğitim yardımları 
ile birlikte kardeş aileler ziyaret edildi. 
Avusturya, Hollanda ve Almanya’dan 
gelen Yardımeli ekipleri ile kurban sevin-
ci balkanlarda yaşandı.

DOĞU TÜRKİSTAN, MISIR
Yardımeli katliam ve büyük bir acının 
yaşandığı doğu Türkistan ve Mısır’dan 
ülkemize gelen mültecileri kurban bay-
ramında da, unutmadı. Kesilen kurban-
lar İstanbulda bulunan Doğu Türkistanlı 
ve Mısırlı kardeşlerimize ulaştırıldı. Kendi 
vatanlarında ve topraklarından uzak 
yurtlarda yaşamaya mecbur bırakılan 
bu kardeşlerimizle kurban bayramında 
da birlikte olduk.

KAFKASLAR, KAZAKİSTAN, 
AZERBAYCAN, KIRGIZİSTAN VE 
MOĞOLİSTAN
Yardımeli,  ekiplerimizin bu ülkelerde 
kestiği kurbanları ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdı. Özellikle Kazakistan ve Kırgı-
zistanda derneğin diğer faaliyetlerine 
katkılar yapıldı. Oralardan getirilecek ve 
Türkiyede eğitim görecek öğrencilerin 
çalışmaları yapıldı.
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ARTVİN İÇİN YARDIM 
MALZEMELERİ YOLA ÇIKTI

MUHTAÇLARA 
KUMANYA
ULAŞTIRIYORUZ

Artvin - Hopa’da meydana gelen sel 
felaketinde mağdur olan vatandaşla-
rımız için, dernek genel merkezinden 

bir kamyon temizlik malzemesi ve 
içme suyu bölge haklına ulaştırılmak 
üzere yola çıktı.

Yardımeli Derneği, Ramazan faaliyet-
leri kapsamında, nerede bir ihtiyaç 
sahibi varsa, biz de orada olmalıyız” 
diyerek, hayırseverler adına, farklı 
yardım çeşitleriyle her türlü mağdu-
run yarasına merhem olmaya devam 
ediyor. Türkiye’de 81 ilde ve 15 ül-
kede muhtaçların ve yetim ailelerinin 
kapılarını çalarak kumanya yardımı 
yapmaya devam ediyor.
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YARDIMELİ, AKÇAKALE
DRAMINDA DA MAĞDURLARI 
YALNIZ BIRAKMADI
Bir süredir, Şanlıurfa’nın Akçakale 
ilçesinde Türkiye’ye giriş yapmak 
zorunda kalan mültecilerin dramı 
yaşanıyor. Yardımeli Derneği de böl-
gede, Yönetim Kurulu Üyesi Muham-
med Vefa Berkli koordinatörlüğünde 

yardımlarını sürdürüyor. Yardımeli, 
Akçakale sınır kapısına mültecile-
rin gelmeye başladığı ilk günlerden 
itibaren, saha ekiplerini oluşturarak 
bölge de aktif görev yapıyor. Yapılan 
tespitler sonucunda öncelik acil 
ihtiyaç olan yardım malze-
melerine verilmiş durumda. 
Her gün, yetişkinlere temel 
gıda maddeleri dağıtılırken, 
bebeklere mama ve süt 
gibi temel besin maddeleri 
veriliyor.

Her geçen gün Türki-
ye’ye sığınan mülte-
cilerin sayısı artarken 

insanlık dramı da gittikçe derinleşiyor. 
Yaşadığı bölgelerden adeta kaçarak 
gelen Suriyeliler, sahip oldukları tüm 
varlıklarını geride bırakmış durum-
da. Bilindiği gibi, Akçakale dramı, 
çoğunluğunu Türkmen ve Arapların 
oluşturduğu mültecilerin adeta göçe 
zorlanmasıyla oluşmuştu.

Yardımeli, Türkiye ve Anadolu insanı-
nın şefkatine muhtaç olan mültecilere 
daha fazla destek olmak için hayır-
severlerin bağışlarını bekliyor. Yardı-
meli, Suriyeli sığınmacılar için bugüne 

kadar Hatay, Kilis,Şanlıur-
fa, Kayseri, İstanbul 

gibi illerde yoğun 
yardımlarda bulun-
du ve yardımlarını 
sürdürmeye de-
vam ediyor.
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SURİYE
Suriye ya da resmî adıyla Suriye Arap 
Cumhuriyeti, Ortadoğu’da Lübnan, 
İsrail, Ürdün, Irak ve Türkiye ile kom-
şu bir ülkedir. Akdeniz’e kıyısı vardır. 
Başkenti ve en büyük şehri Şam’dır. 
Suriye’nin toplam nüfusu resmi veri-
lere göre 2004’te 17 milyon 921 bin 
kişiydi. Halep, Lazkiye, Humus diğer 
büyük şehirleridir.

1963’ten beri ülke Baas Partisi 
tarafından yönetilmektedir; devletin 
başında 1970’ten beri Esad ailesin-
den biri olmuştur. Suriye’nin şimdi-
ki devlet başkanı, ülkeyi 1970’ten 
öldüğü 2000 yılına kadar yöneten 
Hafız Esad’in oğlu Beşar Esad’dır. 
2011 yılının Mart ayında Ortadoğu’da 
yaşanan dalgalanmalardan etkile-

nerek sokağa dökülen halk gösteriler 
düzenledi. Halkın reform istemesi 
ve onlarca kişinin ölümü sonucun-
da Muhammed Naci el-Otari’nin 
başbakanlık görevinde olduğu 
hükümet 29 Mart 2011 tarihinde 
istifa etti. Muhammed Naci el-Otari, 
hükümet kurulana kadar Beşar Esad 
tarafından geçici olarak başbakan 
olarak atandı. Aynı gün başkent Şam 
başta olmak üzere pek çok şehirde 
on binlerce kişi hükumet yanlısı 
gösteriler düzenledi.

Başkent Şam

Resmî dil Arapça

Yönetim biçimi Tek partili yarı

 başkanlık sistemi

Yüzölçümü T. 185.180 km²

Nüfus (2009) 21.906.000
(Savaştan Önce) 

Para birimi Suriye
 Lirası

GENEL BİLGİLER
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Bir insanda iki 
yürek vardır; 
İki yürekten 
biri soğuk biri 
sıcaktır, sıcak 
olan yüreği 
çöpe atarlar, 
soğuk olan 
yürek pırlanta 
değerindedir.

SURİYE’YE 82 TAM TEŞEKKÜLLÜ 
AMBULANS GÖNDERİLDİ
Tıbbi imkansızlıklardan ötürü her gün 
onlarca yaralı insanın hayatını kaybettiği 
Suriye’ye gönderilmek üzere İngiltere 
ve Türkiye’den hayırseverlerin yardımıy-
la alınan 32 tam teşekküllü ambulans 
Suriye’ye ulaştırıldı. 3. sü düzenlenen 
bu yardım konvoyuyla birlikte Suriye’ye 
toplam 82 tam teşekküllü ambulans 
gönderilmiş oldu. Ambulanslara 10’un 
üzerinde yardım TIR’ı da eşlik etti.

Her gün tonlarca bomba altında yaşam 
mücadelesi veren Suriye halkına dev 
tıbbi yardım konvoyu yolu çıktı. Yardı-
meli Derneği’nin İngiltere Merkezli SKT 
Welfare (iyilik hareketi) ile beraber Suriye 
gidecek ve 32 tam teşekkülü ambu-
lanstan oluşan “Tıbbi Yardım Konvoyu” 
önce İstanbul’a ulaştı. Geceyi İstan-
bul’da dinlenerek geçiren yardım kon-
voyu sabahın erken saatlerinde hareket 
etti. İzmit, Sakarya, Ankara, Konya ile 
Adana’da konvoya katılan yeni yardım 

araçlarıyla yola devam ederek Suriye’ye 
geçecek.

İNGİLTERE VE AVRUPADAN 88 
AKTİVİST KATILDI
Konvoyla birlikte İngiltere ile Avrupa’nın 

değişik ülkelerinden 88 aktivist ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcisi de İstanbul’a 
geldi. Geceyi İstanbul’da geçiren yar-
dım konvoyu sabah saatlerinde hareket 
etti. Eyüp Belediyesi Sosyal tesislerinde 
düzenlenen uğurlama programına yurt 
dışından gelen misafirler ile Türkiye’den 
stk temsilcileri ve yardım gönüllüleri 
katıldı.

SURİYE’DE SAATTE ORTALAMA 
ALTI İNSAN KATLEDİLİYOR
Dünyanın Suriye’deki katliamlara sessiz 
kalarak Esed rejimine destek çıktığını 
kaydeden Danışman, “Saatte ortalama 
6 Suriyeli rejime bağlı güçler tarafından 
katlediliyor. Rejimin eline sağ geçen 
Suriyeliler sistematik işkencelere tabi 
tutuluyor. Sivil halkın yaşam alanlarına 
her gün tonlarca varil bombaları atılıyor. 
Esed zorbalık saltanatını korumak için 
hiç bir kutsalı tanımıyor; cami, kilise, 
okul ve hastane demeden içindekiler-
le beraber yerle bir ediyor” ifadelerini 
kullandı.

SURİYELİLERE DEV MEDİKAL YARDIM
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MÜLTECİLERE 
EĞİTİM DESTEĞİ

3000 Suriyeli mülteci öğrenci Yardı-
meli Suriye Geçici Eğitim Merkezi’nde 
eğitimlerine devam ediyor. Milli Eğitim-
den izinli olarak açılan eğitim giderleri 
Yardımeli Derneği tarafından karşılan-
maktadır.

Hatay ve Reyhanlı ilçesinde ki bu 4 
okulda 3000 öğrenci eğitim görüyor. 
Eğitim gören öğrencilerin ve görevli per-
sonelin tüm ihtiyaçları Yardımeli Derneği 
tarafından karşılanıyor.

Bu okullarda görevli ve öğretmen 
toplam 120 personele zekat fonun-
dan destek veriliyor. Yardımeli Derneği 
Genel Koordinatörü Osman İlhan 
nezaretinde bu 120 personele Aralık ayı 
yardımları elden teslim edildi.

Yardımeli bir taraftan muhtaç mülte-
ci kardeşlerimizin günlük ihtiyaçlarını 
karşılarken, diğer taraftan özellikle okul 
çağındaki çocukların eğitimlerini devam 
ettirmeleri noktasında 2013 yılında 
hayata geçirdiği okullara desteğini 
sürdürüyor.

Suriyeli 
mültecilere 
yardım elini 

uzatmak, 
insanlığımızın ve 

Müslümanlığımızın 
bir gereğidir. 
Halkımızı bu 

konuda daha 
duyarlı olmaya 

davet ediyorum, 
çünkü bu 

insanlar mazlum, 
zulme uğramış; 
bizim dinimizde 

mazluma el 
uzatmak vardır.
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YARINLAR 
ONLARA EMANET

2013 yılından itibaren Yardımeli Derne-
ği, Suriye Okullarını milli eğitim yerel ve 
mülki idarelerle işbirliği yaparak hayata 
geçirdi. Hatay ve Reyhanlı ilçesinde 4 
okulun masrafları Yardımeli Derneği tara-
fından karşılandı. Büyük katliam yaşanan 
ülkelerde Yardımeli Derneği, ilk günden 
itibaren insani yardım noktasında büyük 
bir hassasiyetle çalışmalarını yürütüyor.

Dernek, bir taraftan muhtaç mülte-
ci kardeşlerimizin günlük ihtiyaçlarını 
karşılarken diğer taraftan özellikle okul 
çağındaki çocukların eğitimlerini devam 
ettirmeleri noktasında 2013 yılından 
itibaren Yardımeli Suriye Okullarını milli 

eğitim yerel ve mülki idarelerle işbirliği 
yaparak hayata geçirdi.

Yardımeli Reyhanlı geçici eğitim merke-
zinde düzenlenen programa Reyhanlı 
Belediye başkanı, ilçe Milli Eğitim Mü-
dürü, Hatay Afad İl Müdürünün yanısıra 
dernek başkanı Dr. Sadık Danışman ve 
Mustafa İslamoğlu hoca katıldı.

Türkçe ve Arapça marşlarla konuklarını 
karşılayan Yardımeli, Suriyeli Okul Öğ-
rencilerine hediyeler verdi. Programda 
Dernek başkanı Dr. Sadık Danışman 
“muhtaç ve mültecilere yardım insanı ve 
islamı bir sorumluktur” dedi.

Mustafa İslamoğlu Hoca ise eğitimin 
önemine değinerek ‘’Bugün Yardımeli 
Derneği Suriye okullarında eğitim ve 
öğretimlerini sürdüren sizler Suriye ve 
ülkemizin geleceğidir’’dedi. Öğrencilerin 
yaptıkları etkinlik ve gösterilerle devam 
eden programda yer yer duygusal anlar 
yaşandı.
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BAYIRBUCAK İÇİN 
SEFERBER

OLDUK
Bayır-Bucak, Lazkiye ilininin 
kuzeyinde çoğunlukla Su-
riyeli Türkmenlerin yaşadığı 
coğrafi bölgedir.

Bayır-Bucak bölgesinin ke-
sin olarak coğrafi bir tanımı 
olmasa da, genel olarak 
Cisr eş Şuğur’un batısı; 

Nusayriye Dağlarının kuze-
yi ve Lazkiye kıyı şeridinin 
doğusu ile Hatay kırsalının 
güneyi olarak tanımlanabilir. 
Bucak bölgesi kıyı şeridinde 
kalmaktadır. Bayır bölgesi 
ise Türkmen Dağları’nın 
olduğu iç kesimi kapsa-
maktadır

26
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Yardımeli Bayırbucak Türkmenleri ve 
sınır kampında yaşayan Suriyeli kar-
deşlerimize gönderilmek üzere tonlar-
ca kuru gıda yüklü yardım kamyonları 
İstanbul’dan yola çıkardı. Hatay temsil-
ciliğimiz tarafından karşılanıp ulaştırılan 
yardımımız koordineli bir şekilde ihtiyaç 
sahiplerine teslim edildi.
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Kendime de 
size de ne 
yapılacağını 
asla bilmiyorum. 
Bana vahyedileni 
izlerim, ben 
sadece(vahyi) 
olduğu gibi 
beyan eden bir 
uyarıcıyım. 
Ahkaf, 9



YARDIMELİ’NDEN 
DİYARBAKIR VE MARDİN’E 
GIDA MALZEMESİ

SUR HALKINA YARDIM ELİ

Yardımeli Derneği ve Konya Selsebil 
Derneğinin ortak çalışmasıyla düzenle-
nen mağdur ve muhtaç ailelere yönelik 
gıda yardımı yola çıktı.

Diyarbakır’a bir tır Mardin’e bir kam-
yon olmak üzere yola çıkan kuru gıda 
yardımları, en kısa zamanda illere ulaştı 
ihtiyaç sahibi ailelere temsilciliklerimiz ve 
gönüllülerimiz aracılığıyla teslim edildi.

Yardımeli Derneği Ankara Şubesi, Di-
yarbakır İslami Stk’ları tarafından başla-
tılan “Sur’daki muhacirlere ensar olalım” 
kampanyasına destek olmak için bir tır 
yardım malzemesi gönderdi.

Içerisinde bebek maması, makarna, un 
ve diğer gıda maddelerinin yanı sıra kış-
lık malzemelerinde bulunduğu yardım 
tırı Diyarbakır’da Yardımeli Ankara Şube 
Bşk. yardımcısı Şükrü Can, Diyarbakır 
temsilcisi ve gönüllülerinde desteğiyle 
muhtaçlara ulaştırıldı.
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YARDIM TIRLARI 
SAKARYA’DAN YOLA ÇIKTI

YARDIMELİ’NDEN BÖLGEYE
10 TIR GIDA VE UN

Yardımeli Genel Merkezi ve Sakarya 
Geyve temsilciliğimizin beraber or-
ganize ettiği 2 tırlık yardım konvoyu 
Bayır-Bucak Türkmen’lerine ulaştırılmak 
üzere hareket etti.

Gıda, tekstil, kışlık yardımlar, mutfak 
gereçleri, büyük çadırlar, ilaç ve muh-
telif malzemelerin olduğu 2 tır, Geyve 
Kaymakamı, Geyve Belediye Başkan’ı 
Geyve ilçe müftüsü, Sakarya Yardımeli 
Temsilcisi ve Geyve Temsilcilerinin hazır 
bulunduğu basın açıklamasından sonra 
dualarla uğurlandı. Hatay’da AFAD ve 

Türk Kızılay’ı ile koordineli bir şekilde bir 
kısmı Hatay sınırdaki kamplarda yaşa-
yan Türkmen kardeşlerimize bir kısmı 
Yayladağı içlerine gönderildi.

Yardımeli Derneği “Kış Geldi Kardeş-
lerimiz Üşümesin” kampanyası kap-
samında mağdur ve yoksul kardeşle-
rimize battaniye, bot, kömür, soba ve 
kışlık ihtiyaç malzemelerini göndermeyi 
sürdüyor. Kışlık malzeme yardımlarının 
yanı sıra bebek maması, kışlık erzak ve 
un gibi gıda yardımlarına da bir yandan 
devam ediyor.

Yardımeli Genel Merkez ve  Ankara 
şubesinin gayretleriyle başta Bayır-Bu-
caklı Türkmen kardeşlerimize ve Suriyeli 
mülteci kardeşlerimize ulaştırılmak üze-
re 10 TIR gıda ve un yardımını bölgeye 
gönderildi.

Yardımeli Derneği Genel Koordinatörü 

Osman İlhan, Yardımeli Ankara şube 
Başkanı Dr. Mehmet Sılay ve Başkan 
yardımcısı Şükrü Can, bizzat bu ‘Hayır 
Kervanı’na eşlik etti.
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FİLİSTİN- 
GAZZE

27 Aralık 2008… İsrail terör güçleri 
Gazze’ye yönelik vahşice büyük bir 
saldırı başlattı. Dünyanın gözleri önünde 
Gazze’ye ölüm yağdı. Füzelerin hedefin-
de okullar, hastaneler, camiler de vardı. 
Saatler içerisinde yüzlerce Filistinli şehid 
edildi ve bini aşkın Filistinli yaralandı. 
Saldırılara karşı İslam ve Arap dünyası 
halklarının tepki vermesi ne Gazze’ye 

bomba yağdıran İsrail’e 
ne de acımasız ambar-
goya ortak olarak tüm bu 
suçların sorumluları olan 
Arap ülkelerine geri adım 
attırmadı.

YARDIMELİ GAZZE’Yİ 
YALNIZ BIRAKMAYA-
CAK
Ambargoyla ölüme teslim 
edilmiş Gazze halkı şimdi 
de bombalar yağdırılarak 
yok edilmeye çalışılıyor. 
Yardımeli Derneği bu 
vahşete sessiz kal-
mayarak Türkiye 
halkını tepkisini 
göstermeye 
çağırdı ve

Başkent Ramallah 

Resmî dil Arapça

Yönetim biçimi Yarı-başkanlık
 sistemi

Nüfus (2009) 4,136,540

Para birimi Ürdün dinarı,  
Mısır lirası, İsrail yeni şekeli

GENEL BİLGİLER

Abluka 10. yılında
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Gazze’ye maddi-manevi yardıma 
çağırarak, acil yardım kampanyası 
başlattı.

24 Mayıs 2008’de startı verilen 
Kardeş Aile Projesi kapsamında 
Gazze’ye özel bir yer ayıran Yardı-
meli acil nakdi yardımların yanı sıra 
Gazze’den bir kardeş aile edinmeyi 
öncülüyerek gönül köprüleri kurdu 
ve 2008 den bugüne on binlerce 
kişiye yardım ulaştırdı.

GAZZE’DE SOSYAL BİR PROJE
Gazze için ağır ambargo şartları devam 
ediyor. Ve her geçen gün yeni bir saldırı 
ve taciz bombaları, Gazze’li kardeşleri-
miz için hayatı zorlaştırıyor. 

Şehit yakını ve mağdur ailelere yardımla 
birlikte geçimlerini sağlamak için iş 
bulamayan ailelere iş imkanları oluştu-

rarak destek olduk. 3 tekerlekli (TOK- 
TOK) araçları ailelere teslim eden 
ofisimiz, ailelerin ihtiyaçlarını karşı-
layabilmeleri adına bir geçim kapısı 
sunmuştur.

“Filistin Türkiye’dir,
Gazze de İstanbul. Bu hiçbir hak 

ve hukuk tanımayan vahşi katliama 
karşı hiç kimse sessiz kalamaz. Yardımeli ola-
rak bugüne kadar olduğumuz gibi bugün de 
ve yarın da Gazze halkının yanında olacağız. 
Gazze’ye acil olan nakdi ve tıbbi yardımların 
yanında, her Gazzeli aileye bir kardeş aile 

kampanyasına ağırlık veriyoruz. 
Tüm halkımızın desteğini bekliyoruz. Gazze’nin 

yardımımıza ihtiyacı var. Türkiye halkının
Gazze halkının yanında olduğunu tüm 

dünyaya gösterelim”

Yardımeli Derneği Başkanı 
Dr. Sadık Danışman 
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Yardımeli Gazze Ofisi Müdürü Hani Aga 
yaptığı açıklamada, Kardeş Aİle proje-
sine katılan ve Gazzeli muhtaç ailelelere 
destek olan tum bağışçı ve gönüllü 
kardeşlerimize teşekkürlerimi sunarım, 
ayrıca her türlü istihdam ve üretime 

yönelik projelerin, Gazze ve Gazzeli 
için hayati önem taşıdığının altını 

çizerek, destek ve katkılardan 
dolayı bağışçılara teşekkür etti.

İFTAR
Hayırseverler Yardımeli 
aracılığı ile; bir fakirin sofra-
sını kurabilecek, muhtaç bir 
aileye kumanya ikram ede-
bilecek, bir yetim veya bir 
öksüzün bayramlık giysisini 
alabilecek.
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KURBAN DAĞITIMI
Yardımeli Derneği Gazze Ofisi Sorumlu-
su Hani el-Aga başkanlığındaki ekibi-
miz, Türkiyeli hayırseverlerin bağışladığı 
binlerce kurbanı şehit, gazi, esir, muhtaç 
ve yoksul Gazze halkına dağıtarak onla-
rın bayram sevincine ortak olacak.



Malavi Cumhuriyeti
Mali Cumhuriyeti
Mauritius Cumhuriyeti 
Mısır Arap Cumhuriyeti
Moritanya İslam Cumhuriyeti
Mozambik Cumhuriyeti
Namibya Cumhuriyeti
Nijer Cumhuriyeti
Nijerya Federal Cumhuriyeti
Orta Afrika Cumhuriyeti
Ruanda Cumhuriyeti
Sierra Leone Cumhuriyeti

AFRİKA KITASINDAKİ
ÜLKELER

Angola Cumhuriyeti
Benin Cumhuriyeti
Botsvana Cumhuriyeti
Burundi Cumhuriyeti
Cezayir Demokratik H. Cum.
Cibuti Cumhuriyeti
Çad Cumhuriyeti
Kongo Cumhuriyeti
Ekvator Ginesi Cumhuriyeti
Eritre Devleti
Etiyopya Federal Cumhuriyeti
Fas Krallığı
Fildişi Sahili Cumhuriyeti
Gabon Cumhuriyeti
Gambiya Cumhuriyeti
Gana Cumhuriyeti
Gine Cumhuriyeti
Gine Bissau Cumhuriyeti
Güney Afrika Cumhuriyeti
Güney Sudan
Kamerun Cumhuriyeti
Kenya Cumhuriyeti
Komorlar Birliği
Kongo Cumhuriyeti
Lesoto Krallığı
Liberya Cumhuriyeti
Büyük Libya Sosyalist Arap H. Cum.
Madagaskar Cumhuriyeti

São Tomé ve Príncipe D. Cum. 
Senegal Cumhuriyeti
Seyşeller Cumhuriyeti 
Somali Cumhuriyeti
Sudan Cumhuriyeti
Svaziland Krallığı
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti
Togo Cumhuriyeti
Tunus Cumhuriyeti
Uganda Cumhuriyeti
Zambiya Cumhuriyeti
Zimbabve Cumhuriyeti



AFRİKA
Afrika, yüzölçümü ve 
nüfus yoğunluğu açısından 
dünyanın en büyük ikinci 
kıtasıdır. Kendisine bitişik 
kabul edilen adalar ile birlikte 
30,8 milyon km²’lik alanı 
ile dünya yüzölçümünün 
%6’sını ve dünya üzerindeki 
toprakların %24,4’ünü kapsar. 
1 milyar kişilik nüfusuyla dünya 
nüfusunun %15’ini barındırır. 
Kıtada 54 adet diplomatik 
olarak tanınmış bağımsız devlet, 
dokuz bölge ve 3 adet de sınırlı 
tanınmış devlet bulunur.



Bağışlamak ders 
ve ibret vermek 

demektir.
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Tarihin en eski medeniyetlerinden

ETiYOPYA /
HABEŞiSTAN
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuri-
yeti Afrika Boynuzu’nda yer alan büyük 
bir Doğu Afrika ülkesi. Ülkenin başkenti 
yerel dilde “yeni çiçek” anlamına gelen 
Addis Ababa’dır. Afrika kıtasının ikinci 
en kalabalık ülkesidir.

Etiyopya, Avrupalı sömürge güçleri-
ni yenen ve bağımsız bir ülke olarak 
egemenliğini koruyabilen tek Afrika 
ülkesidir. 

Etiyopya toplumunda birkaç din görül-
mektedir. Nüfusun %62,7’sini oluştu-
ran Hıristiyanlar en büyük dini gruptur. 
Etiyopya’daki en büyük ikinci dini 
topluluğu %33,9 oranıyla Müslümanlar 
oluşturmaktadır. 

Başkent Addis Ababa

Resmî dil Amharca

Yönetim biçimi Fed. Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome

Yüzölçümü T. 1.104.300 km²

Nüfus (2014) 96.633.458

Para birimi Birr

GENEL BİLGİLER
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ETİYOPYA’DA BİZLERİ GÜLER 
YÜZLER KARŞILADI…
Fakirliğin simgesi haline gelen Afrika’nın 
açlıkla mücadele eden ülkelerinden biri 
olan Etiyopya’dayız.

Etiyopya aynı zamanda İslam’ın ilk 
yayılış yıllarında Mekke Müslümanlarına 
kucak açan âdil hükümdar Necaşî’nin 
de ülkesidir.

Yüzlerce Etiyopyalı Müslüman kardeş-
lerimizle birlikte bayram namazını kılıp, 
bayram sevincine ortak olduk. Hayatı-
mızdaki en güzel ve mutlu bayramları-
mızdan birini yaşadık.

Türkiyeli hayırseverlerin gönderdiği kur-
banları keserek, ihtiyaç sahibi binlerce 
Müslüman’a Yardımeli gönüllüleri olarak 
ulaştırdık.

ÇIPLAK AYAKLAR

Etiyopya ziyaretleri sırasında pet şişe-
lerin terlik/ayakkabı olarak kullanıldığını 
şahit olan gönüllülerimiz, bir kampanya 
başlatarak ordaki mazlum kardeşlerimi-
ze terlik/ayakkabı dağıtımı yaptı.

SU KUYUSU
Rabbimizin sayısız nimetlerinden biri 
olan suyun canlılar için önemini çok iyi 
kavradığımız için özellikle şiddetli kurak-
lık yaşanan bölgelerde, bilhassa kurak-
lığın şiddetli yaşandığı Afrika ülkelerinde 
“Su Kuyuları” açıyoruz.

- Kardeş aile,
- Yetim eğitimine destek, 
- Su kuyusu çalışmaları, 
- Ramazan faaliyetleri, 
- Kurban organizasyonu, 
- Ayakkabı projesinde terlik dağıtımları,
- Lise açılması
ve diğer faaliyetler...

FAALİYETLERİMİZ
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AFRİKA - KENYA

Kenya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının 
doğu kısmında yer alan bir ülkedir. 
Ülke genelinde nüfusun %82,5’i 
hristiyan dinine mensuptur. İslamiyet 
ülke içerisinde en yaygın ikinci din 
konumunda olup, nüfusun %11,1’i 
islami inancına göre yaşamlarını 
sürdürmektedir. Bu iki dinin haricinde 
2009 verilerine göre yerel dinlere ve 
diğer dinlere inanların mevcudiyetinin 
haricinde herhangi bir dine mensup 
olmadığını beyan eden küçük bir 

grup da mevcuttur.

2015 tahmini verilerine göre nüfu-
sun %63,2’si temiz kaynaklardan su 
temin edebilmektedir. Bunun yanı sıra 
nüfusun sadece %30,1’i tam teçhi-
zatlı sağlık hizmetlerinden yararlana-
bildiği ülkede, nüfusun %69,9’u ilkel 
şartlarda sağlık hizmeti alabilmek-
tedir. Ülke içerisinde ishal, hepatit, 
tifo, sıtma, humma ve kuduz çok sık 
görülen hastalıklar arasındadır.

SÜT KEÇİSİ PROJESİ
Yardımeli Derneği doğal afet ve 
savaş bölgelerinde acil yardımlardan 

Kara Kardeşlerimizin Ülkesi

KENYA
Başkent Nairobi

Resmî dil(ler) Svahili, İngilizce

Yönetim biçimi Cumhuriyet

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta

Yüzölçümü T. 580.367 km²

Nüfus (2015) 45.925.301

Para birimi Kenya

 şilini

GENEL BİLGİLER

Acıyı seven, 
arayan ve ona 

sahip olmak 
isteyen hiç kimse 

yoktur. Nedeni 
basit. Çünkü o 

acıdır...
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sonra kalıcı ve sürdürülebilir projeler 
geliştirmekte ve uygulamaktadır.

Süt keçisi projesi, özellikle Afrika 
ülkelerinde uyguladığımız bir projedir. 
Bu projeyi uygulamaktaki amacımız, 
balık vermekten ziyade, önce denizle 
tanıştırıp, balık tutmayı öğretmektir.

Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, 
bakabilecekleri; keçi, koyun ya da 
inek gibi hayvanlar hediye edilmek-
tedir. Tespit edilen ailenin durumuna 

göre verilen adet değişmektedir. 
Aile, bu hayvana bakıp ilk etap-
ta sütünden istifade etmektedir. 
Bakımını yaptığı hayvanları çoğalt-
makta, hem ticaretini yapmaya hem 
de etinden ve derisinden istifade 
edebilmektedirler.- Süt keçisi dağıtımı,

- Su kuyusu çalışmaları,

- Kurban ve diğer faaliyetlere 
devam edilmesi.

- Kitap çeviri ve

dağıtımları.

FAALİYETLERİMİZ
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MORİTANYA

Moritanya, resmi adıyla Moritanya İs-
lam Cumhuriyeti, bir kuzeybatı Afrika 
ülkesidir. Batısında Atlas Okyanusu, 
güneybatısında Senegal, güneydoğu 
ve doğusunda Mali, kuzeydoğusun-
da Cezayir, kuzeyinde ise Batı Sahra 
yer alır.

Moritanya, dünyanın 29’uncu büyük 
ülkesidir. Mısır ile yaklaşık aynı bü-
yüklüktedir. Coğrafi yapısı itibariyle 
düzlük bir ülkedir.

Moritanya bir milyon kilometrekarelik 
yüzölçümüyle dünyanın 29. en büyük 
ülkesidir. Ülkenin büyük bölümü düz-
lüklerden oluşur, merkezi bölgelerde 
bazı tepeler vardır. En yüksek noktası 
915 m ile Kediet İclil’dir. Topraklarının 
yalnızca %0.2’si tarıma elverişlidir. 
Aşırı otlatma, ormanların tahrip edil-
mesi ve toprak erozyonu, kuraklık-
larla da birleşerek ülkede önemli bir 
sorun olan çölleşmeye yol açmakta-
dır. Ülkenin tek daimi akarsuyu olan 
Senegal Nehri’nden uzak bölgelerde 
temiz su kaynakları azdır. Çöl iklimi 
etkisi altındaki ülkede hava yıl boyun-
ca sıcak, yağışsız ve tozludur.

Başkent Nuakşot

Resmî dil Arapça

Yönetim biçimi İslam Cumhuriyeti 

Devlet Başkanı Muhammed

 Veled Abdül Aziz

Yüzölçümü T. 1.031.000 km²

Nüfus (2013) 3,089,000

Para birimi Ugiya

GENEL BİLGİLER

- Kurban ve ramazan faaliyetleri,

- Kardeş aile, 

- Kur’an okuluna talebe getirilmesi, 

- Ayni ve nakdi yardımlar.

FAALİYETLERİMİZ
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“Ey insanlık 
ailesi! Allah’a 
muhtaç olan 
sizlersiniz; 
Allah’a gelince: 
O kendi kendine 
sonsuz zenginlik 
sahibidir.”
Fatır ,15.
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İSLA-
MOĞLU 

HOCAMIZ 
KURBAN İÇİN 

MORİTANYADA
2015 Kurban Orga-

nizasyonuna “Kurban 
yakınlaşma ve paylaşma-

dır” sloganıyla giren ve tüm 
hazırlıklarını tamamlayan der-

neğimiz 35 ülke ve 45 bölgede 
kurban kesimi yaptı.

Mustafa İslamoğlu hocamız, Der-
nek Başkanımız Dr. Sadık Danış-

man ve gönüllülerimizden oluşan 
ekip Moritanya’ya gitmek üzere yola 
çıktılar. Kesecekleri onbinlerce kur-
ban hissesi ile ümmetin yoksullarını, 
yetimlerini, muhtaçlarını, kimsesizlerini, 
mağdurlarını, mazlumlarını sevindire-
cek; onların bayram sevincine ve mut-
luluğuna ortak oldular. Sizlerede onların 
hayır dualarını, selâmlarını ve teşekkür-
lerini getirdiler.

MORİTANYA KARDEŞ AİLE 
DAĞITIMLARI YAPILDI
Yardımeli, Dünya Müslümanlarını 
ve Moritanya Müslümanlarını 
Ramazan’da da yalnız bırakmayarak 
onlar için gerekli her türlü yardımı 
yapmakta olup inşallah bundan 
sonra da bu tür yardımları 
yapmaya devam edecektir.

Bu yardımlardan biri de dünya-
nın dört bir yanında başarıyla 

uyguladığımız Kardeş Aile 
Projesidir. Derneğimiz, Ra-

mazan ayında da Mori-
tanyalı muhtaçları ve 

mağdurları sevindi-
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rerek onlara Kardeş Aile Ödemeleri 
yapmış, bundan sonrada bu ödeme-
ler ve yardımlar devam edecektir.

MORİTANYA OFİSİ
Dünyanın birçok bölgesinde 
ofis, temsilcilik ve faaliyetleri 
olan derneğimiz Moritanya 
ofisinin açılışını gerçekleş-
tirdi.

Yoksulluğu ve dünya-
nın en yoksul insanla-
rın acılarının ortadan 
kaldırılması, onların 
asgari standartlarda her 
türlü insani ihtiyaçlarının 
temini olan ortak misyo-
numuzun temel unsurları 
doğrultusunda mümkün 
ve uygun yerlerde birlikte 
çalışmayı amaçlamadık.
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Ve insan 
başkasının 

değil, sadece 
kendi çabasının 

karşılığını 
görecektir. 
Necm, 39

Başkent Mogadişu

Resmî dil Somalice, Arapça

Yönetim biçimi İslam Cumhuriyeti

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh

 Mahmud

Yüzölçümü T. 637.657 km²

Nüfus (2014) 10.428.043

Para birimi Somali

 şilini

GENEL BİLGİLER

- Kadın doğum ve çocuk 
hastanesi yapımı 

- Su Kuyusu Çalışmaları,

- Kurban organizasyonu,

- Yetimhane,

- Kardeş aile, 

- Süt keçisi,

- Katarakt ameliyatları,

- Ayni ve nakdi yardımlar

FAALİYETLERİMİZ

Somali resmi olarak Somali Federal 
Cumhuriyeti ve komünist yönetimde 
önceki bilinen adıyla Somali Demok-
ratik Cumhuriyeti olarak anılan, Doğu 
Afrika’da Afrika Boynuzu denilen 
coğrafi bölgede bulunan bir ülkedir. 
1991’de Somali İç Savaşı’nın başla-
masından beri devletin çoğu bölge-
sinde merkezi bir hükûmet kontrolü 
yoktur. 
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Allah’ın gülü 
dikenli yarattığına 
hayret edeceğiniz 
yerde, dikenler 
arasında gül 
yarattığına hayret 
ediniz.

SOMALİ HASTANESİ
Birleşmiş Milletler’ in açıkladığı rapora 
göre, dünyada çocuk ölümlerinin en 
sık yaşandığı ülkenin Somali olduğu 
bildirildi. Raporda, Somali’de 5 yaş altı 
çocuklar arasındaki ölüm oranının diğer 
ülkelerden daha yüksek olduğu belir-
tiliyor. Rapora göre, geçen yıl Soma-
li’de doğan her 1.000 bebekten 180’i 
yaşamını yitirdi. Uzmanlar, ülkedeki kıtlık 
felaketi ve salgın hastalıklar yüzünden 
çocuk ölümlerinin daha da arttığını 
kaydetti. Somali’de ülke nüfusunun 
%70’den fazlasının temiz suya erişimi 
olmadığı ifade edildi. Ölümlere en çok 
kızamık, zatürre ve ishal gibi hastalıklar 
sebep oluyor.

Yardımeli Derneği olarak, “Çocuklar 
Ölmesin, Anneler Ölüm Nöbeti Tutma-
sın” parolasıyla yola çıktık ve Afrika’nın 

en büyük “Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanesi’ni inşa ettik.  Sağlıklı, mutlu 
ve huzurlu bir hayat yaşamak Somalili 
yavrularımızın, kardeşlerimizin de hakkı-
dır, dedik.
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Somali Çocuk ve Kadın Doğum Has-
tanesi, Mogadişu’da eski çöp toplama 
ve atık biriktirme alanı olan, 27 bin 
metrekare arsa üzerine inşa edildi. 100 
Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Has-
tanesi’nde; acil servis, ameliyathane, 
gözlem odaları, laboratuvarlar, eczane, 
yeni doğan bakım, yoğun bakım, camii, 
konferans salonu ve Somali’de sık 
rastlanan enfeksiyon hastalıkları ve bes-
lenme problemlerinin tedavisine yönelik 
bölümler ile 1 yaşın üzerindeki çocuklar 
için servis odaları, eğitim ve konferans 
salonu, misafirhaneler bulunmakta-
dır. Ayrıca hastanede görev yapacak 

Somalili sağlık personeli de Türkiye’de 
eğitilecek.

Somali Çocuk ve Kadın Doğum Hasta-
nesi; Somalili bir annenin, “Ben bebe-
ğimi bir sağlık birimine götürdüm ve 
orada tedavi ettirdim” diyebileceği bir 
hastanedir. Bu, Somalili kardeşlerimizin 
dünya insanlığından bekledikleri ve hak 
ettikleri bir hizmettir. Bizler Yardımeli 
olarak Somali’de “Çocuklar Ölüm Sıra-
larını Beklemesin,   Anneler Ölüm Nö-
beti Tutmasın” parolasıyla yola çıkarak, 
siz hayırsever bağışçılarımızdan aldığı-
mız güç ve destekle Kadın Doğum ve 
Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi’ni 
inşa ettik. Hastane; Somali’nin, hatta 
Doğu Afrika’nın en modern ve dona-
nımlı hizmet veren hastanelerinden biri 
olma özelliğini taşımaktadır.

Yardımeli Derneği; Ensar muhacir 
kardeşliği ve ümmet 
şuuru ile kurduğu 
gönül köprüsü ile 
Hayırseverlerin ba-



Çocuklar 
ölüm sıralarını 
beklemeyecek. 
Anneler 
çocuklarının 
ölüm nöbetini 
tutmayacaklar.
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ğışlarını Kadın Doğum ve Çocuk Has-
tanesi yaparak anne ve çocuk sağlığı ile 
çocuk ölümlerinin en aza indirilmesine 
katkı sağlamaktadır. Çocukların açlık ve 
bulaşıcı hastalıklardan öldüğü, dünyaya 
gözünü açmamış bebeklerin anne kar-
nında vefat ettiği günler yaşandı Soma-
li’de. 2011 yılında Somali’de çocuklar 
ölüm sırasını, anneler ölüm nöbetini 
beklemesin diye seferber olduğumuz 
‘’Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’’ 
bugün bölge insanına hizmet veriyor. 

Çocuklar artık ölüm sıralarını bekle-
meyecek.

Atan her kalbi Allah için sevdik. İhtiyacı 
olan her cana Allah için koştuk. Yaşa-
mak her canın hakkı dedik. Coğrafya-
nın en mühim ihtiyaçlarını yardımsever-
ler sayesinde öncelik belirledik. Yaşına 
yeni giren bebekler bizim de bebek-
lerimiz dedik. Temiz, sağlıklı ve steril 
bir hastane Somalili Kardeşlerimizin 
de hakkı. Büyük bir ihtiyacı karşılayan 
hastane, nesiller için bir umut olacak... 
Yardımeli ailesi olarak bağışçılarımıza ve 
hastane inşaat ve diğer insani yardım 
çalışmalarındaki fedakarlıkta can-ı gö-
nülden hizmet eden Mehmet ve Emre 
Çitil kardeşlerimize ve ailelerine şükran-
larımızı sunarız.
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Yardımeli, kalıcı projeler gerçekleştir-
mek için bölgede yoğun çalışmalarını 
sürdürüyor. Bu kalıcı projelerin başın-
da ise “Su Kuyuları” geliyor.

Dünyanın en kurak ve yoksul bölgesi 
Somali’de yaşanan sorunların en ba-
şında susuzluk geliyor. Su bulabilmek 
için kilometrelerce yol kat eden in-
sanların birçoğu taşınan suyun çamur 

ve çeşitli mikrop içermesi sonucu 
salgın hastalıktan hayatını kaybedi-
yor. Susuz yaşamın imkânsız olduğu 
gerçekliği göz önünde bulunduruldu-
ğunda Somali’de su kuyusu açmanın 
önemi ortaya çıkıyor. Yardımeli, bu 
gerçekten yola çıkarak Somali’de Su 
Kuyuları açtırmaya devam ediyor.

Somali’de kalıcı ve uzun vadeli olarak 
“Süt Keçisi Projesi” gerçekleştirilmiş-
tir. Bu projeyi uygulamaktaki amacı-
mız “Balık vermekten ziyade, balık 
tutmayı öğretmektir.”

Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere,  
bakabilecekleri bir keçi, koyun, inek 
gibi hayvan verilmektedir. Aile hay-
vanın, ilk etapta sütünden istifade 
edip, sonrasında hayvanları çoğaltıp, 
ticaretini yapabilir veya etinden ve 
derisinden istifade edebilmektedirler.

Derneğimiz Somali’nin Hiran ve Sh 
Dhexe bölgelerinde 2 ayrı tarım böl-
gesinde 87 adet süt keçisi dağıtımı 
yapmıştır.

SOMALİ’DE SU KUYULARI
HAYAT OLUYOR

SOMALİ’DE SÜT KEÇİSİ
YARDIMLARIMIZ
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Somalide olumsuz sağlık koşulların-
dan dolayı gözleri görmeyen kimse-
siz ve yaşlı hastalara yönelik olarak 
yaptığımız katarakt ameliyatlarıyla 18 
kişinin daha dünyası aydınlandı.

Afrika’nın kalbi Somali’de geçtiğimiz 
yıllarda kuraklık ve açlıktan dolayı ar-
tan hastalıkların tedavisi için seferber 
olan Yardımeli, bağışçıların vesilesiyle 
kalıcı bir çözüm için başlattığı “Somali 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi” 
açılışı için gün sayıyor. Hastane inşa-
atı devam ederken, bölgedeki diğer 
proje ve çalışmalarına devam eden 
Yardımeli ekipleri, kardeş aile proje-
si, yetimhane çalışması, su kuyuları, 
süt  keçisi destekleri  artarak devam 
ederken, katarakt ameliyatları ile de 
Somalilerin gören gözü olmuştur.

Milyonlarca katarakt hastası sizi 
bekliyor. Afrikada yaşayan 1.5 mil-
yar insanın yüzde biri ama bunların 
ise yarısı katarakt hastası. Bölgede 
yaygın olan bu hastalık milyonlarca 
kişinin hayattan kopmasına ve yakın-
larına yük olmasına sebep oluyor.

Sıcak hava, hijyenik olmayan ortam-
lar, sağlıksız gıda kullanımı ve yeteri 
kadar doktor ve tedavi imkanının  
olmayışından kaynaklanan katarakt 
hastalığı, 15 dakikalık bir ameliyatla 
tedavi edilebiliyor.

Yardımeli’nin yaptığı katarakt ame-
liyatları binlerce kimsesiz yetim ve 
yaşlının hayata tutunmasına vesile 
oluyor. Sizler de 75 dolara bir kata-
rakt hastasının gözlerinin açılmasına 
vesile olabilirsiniz. 

ONLARIN 
DÜNYASI SİZİNLE
AYDINLANIYOR
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Kardeş aile; sahabenin ensar ve muha-
cir kardeşliğinden doğmuş bir projedir. 
Projenin kapsamı yeryüzünün tüm 
coğrafyaları olmakla beraber, “yakından 
başlama’’ ilkesi çerçevesinde Anado-
lu’dan Balkanlar’a, Asya’dan Afrika’ya, 
Ortadoğu’dan Kafkaslara kadar uza-
nan, yakın bölgemizin mazlum, mağ-
dur ve muhtaç insanlarına yönelik bir 
projedir.

Doğal afet ve savaşların da etkisiyle 
sayıları gitgide artan mağdur ve muhtaç 
aileleri sevindirmek için Yardımeli tara-
fından geliştirilen bu proje, hayırsever 
insanların desteğiyle hayat buldu.

Kardeş Aile projesinde ki amacımız 
hayat standardı yüksek ve orta aileler 
ile yoksul ve mazlum aileler arasında 
‘’manevi kardeşlik’’ köprüleri kurmak-
tır. Bu kurulan köprüleri sadece ülke 
içinde değil, dünyanın tüm ülkelerindeki 
mağdur ve muhtaç aileleri kapsayacak 

şekilde tesis etmektir.

Türkiye, Somali, Filistin / Gazze, Pakis-
tan, Bosna, Suriye, Sudan, Afganistan, 
Bangladeş, Arakan, Moritanya ve dün-
yanın bütün mazlum coğrafyalarındaki 
kardeşlerimize ulaştık. 2015 yılı içeri-
sinde tam 4.231 adet kardeş ailemize 
destek olduk.

Vereniyle alanıyla, varlıklısıyla yoksu-
luyla... Kavuştuk, kucaklaştık... Zira; 
onlar Hz. Ali’nin deyimiyle; Ya insanlıkta 
eşimiz ya da dinde kardeşimizdir.

KARDEŞ AİLE
Kardeş Aile; 

paylaşmanın, 
çoğalmanın, 
artmanın ve 

arınmanın 
ifadesi...
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Derneğimiz, hayırseverler ve gönüllüler-
le birlikte çeşitli iftar programları ger-
çekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam 
ediyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN 
SOFRASINA KONUK OLDUK

Kapısı yıl boyu çalınmayan, sahipsiz ve 
muhtaç durumdaki ailelerin sofralarına 
konuk olduk. Onları zor durumda bırak-
mamak adına iftar yemekleri hazırladık, 
paketlerimizi yanımıza aldık ve kapıları 
çalmaya başladık. Birlikte iftar yaparak 
bizler mutlu olurken, onlar da misafir 
ağırlamanın mutluluğunu yaşadılar.

KURBAN FAALİYETLERİMİZ
Derneğimiz kurulduğu yıldan itibaren 
Somali halkının yanında Anadolu insanı-
nın yapmış olduğu kurbanları ulaştırdık. 
Kurbanda Türkiye’den giden dernek 
gönüllülerimiz, Somali ofisimizdeki 
arkadaşlarla kurban kesim organize-
sini yapıp, ihtiyaç sahiplerine dağıtımı 
gerçekleştirdi. Aynı zamanda Somali’de 
yapılan faaliyetlerimize de şahitlik etti.

RAMAZAN 
VE KURBAN 
FAALİYETLERİMİZ
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Zafer Bizimdir

SUDAN
Başkent Hartum

Resmî dil Arapça

Yönetim biçimi Federal Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir

Yüzölçümü T. 1.886.068 km²

Nüfus (2014) 30.894.000 

Para birimi Sudan sterlini

GENEL BİLGİLER

- Yetimler külliyesi faaliyetleri,
- Ramazan ve kurban faaliyetleri,
- Su kuyuları,
- Kitap çevirileri,
- Kardeş aile,
- Yetim sponsoru, 
- İslama davet projesi, 
- Ayni ve nakdi yardımlar.

FAALİYETLERİMİZ

Sudan Cumhuriyeti ya da Kuzey 
Sudan, Afrika’nın en geniş 3. ülkesi-
dir. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan 
kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kı-
zıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, 
güneyden Güney Sudan, batıdan 
Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, 
kuzeybatıdan da Libya’yla çevrilidir. 
Sudan’ın ortasından, dış ilişkilerin-
de kültürel, toplumsal ve ekonomik 
olarak büyük rol oynayan Nil Vadisi 
geçer.

Resmi din İslam’dır. Halkın 
%90’ı Müslüman, ge-

riye kalan kısım ise 
animizm ve Kıpti 

ve Ortodoks 
Hristiyan 

mezhebine 
mensup-
tur.



“Bak şu 
hesap gününü 
yalanlayan 
kişiye; İşte bu 
tiptir yetimi itip 
kakan yoksulu 
doyurmaya teşvik 
etmeyen.”
Ma’un, 1-3.
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AKABE 
YETİMLER
KÜLLİYESİ
Sudan’da, uzun yıllardır devam eden 
iç savaş, açlık, yoksulluk ve iklim 
şartlarındaki olumsuzluklar nedeniy-
le yaklaşık bir milyon korumasız ve 
yetim çocuk bulunmaktadır. Bu ço-
cukların akıl, beden ve ruh sağlıklarını 
ifsad edecek birçok tehdit ve tehli-
keler vardır. Bu tehditler içerisinde en 
tehlikeli olanı ise bölgedeki misyoner-
lerin çalışmalarıdır. 

Yardımeli Derneğimiz, Darfur bölge-
sinde ve savaşın güvensiz ortamında 
yaşayan yetim çocukların sağlık ve 
gıda ihtiyaçlarının yanı sıra ruhları-
nı da doyurmayı, ayrıca yaşanabilir 
güvenli bir ortam oluşturmayı hedef-
leyerek, başkent Hartum’un merkeze 
yakın 21 dönüm arazi üzerine Aka-
be Yetimler Külliyesi’ni inşa etmeye 
karar vermiş ve 2011 Ocak ayında 
temel atarak inşaatı başlatmıştır.

Üstün gayret ve çabalarla 2012 
yılının Ağustos ayında, Türkiye’den, 
başta Sayın Mustafa İslamoğlu 
olmak üzere Dernek Başkanımız Dr. 
Sadık Danışman ve diğer dernek yet-
kilileri, Sudan Büyük Elçisi, Hartum 
Bölge Valisi ve diğer yerel yetkililerin-
de katılımıyla külliyenin resmi açılışı 
yapıldı.

2012 yılında 65 yetimle hizmete 
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açılan Akabe Yetimler Külliyesi 21 
dönüm üzerine kurulu, 

5500 m2 kapalı 
alana sahip 

büyük 
bir 

kompleks olma özelliğini de taşıyor. 
Her sene ilköğretim seviyesinde 
alınan yetimlerle birlikte, toplam 400 
yetime barınma, iaşe ve eğitim hiz-
meti sunuluyor.

Sınıflar, yatakhaneler, yemekha-
ne, kütüphane, misafirhane, külliye 
öğrencileri ve çevresinde yaşayan 

halkın da istifade ettiği bir de camii 
bulunmaktadır.

BEKİR BOZDAĞ’DAN AN-
LAMLI MESAJ: MÜ’MİN-
LER ANCAK KARDEŞTİR
Türkiye Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Yardımeli Der-
neğinin Akabe Yetimler 
Külliyesini ziyaret etti.

Bekir Bozdağ  ve bera-
berindeki heyet Yetim-
hanede bulunan Ana Kız 
Hatun Camii’nin açılışını 
yapıp öğle ve ikindi na-
mazlarını eda ettiler.
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Yetimleri topluca selamlayan heyet, 
60 yetimden marşlar dinlediler ve 
hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Daha sonra Sudanlı Musa kütüpha-
nesini ziyaret ederek Akabe Yetimler 
Külliyesi Eğitim Müdürü Hasan Hafı-
zoğlu’ndan Sudanlı Musa hakkında 
bilgi aldılar.

Öte yandan, yetimleri sınıfların-
da ziyaret eden heyet öğrencilerle 
sohbet etti. Bozdağ, sınıf tahtasına 
Arapça ve Türkçe “Mü’minler ancak 
kardeştir” ayetini yazarak “bunu asla 
unutmayınız” ibaresini yazdı. Bozdağ, 
minik yetimlerin başarılı olanlarını 
Türkiye’ye davet ederek, gelecekte 
devlet bursuyla Türkiye’de Üniversite-
yi okuyabileceklerini söyledi.
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BAYRAMINI
KURBAN EDENLER 
YOLLARA DÜŞTÜ

Yardımeli’nin iyilik elçileri “2015 Kurban 
Organizasyonu” kapsamında “iyilik 
ve şefkat köprüleri” kurdu, öksüzlere, 
yetimlere, kimsesizlere ve muhtaçlara 
sevgiyi, umudu ve kardeşliği götürdü.

İyilik elçileri Sudan’a gittiklerinde, kestik-
leri onbinlerce kurban hissesi ile ümme-
tin yoksullarını, yetimlerini, muhtaçlarını, 
kimsesizlerini, mağdurlarını, mazlumla-
rını sevindirdi; onların bayram sevincine 
ve mutluluğuna ortak oldular. Sizlere 

de onların hayır dualarını, selâmlarını ve 
teşekkürlerini getirdiler.

AFRİKA’DA 
KALICI GEÇİM 
KAYNAKLARI 
OLUŞTURU-
YORUZ
Süt keçisi projemiz Sudan ve Soma-
li’de muhtaç aileler için umut olmaya 
devam ediyor.

Ekonomik sıkıntılar, mağduriyetler  Af-
rikalı insanların doğru düşünmesini ve 
kendilerine faydalı olacak işler konu-
sunda bilgi sahibi olmalarını da etkiliyor. 
Yardımeli olarak bölgeye sürekli yardım 
yapılmasından ziyade, yerel halkın en 



Temiz suya 
ulaşmak herkes 
için insani 
bir haktır. Su 
medeniyettir, 
hayattır, azizdir...
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iyi anladığı sosyal gelişim projelerini 
gerçekleştirerek destek olmaya çalışı-
yoruz. Her ailenin kendine yetecek süt, 
peynir, yağ gibi temel gıda maddelerine 
ulaşması ve fazlalık sütleri satarak ticari 
anlamda kendileri ve çocukları için kalıcı 
geçim kaynağı oluşturmalarına imkan 
sağlıyoruz.

Süt keçisi projesinin anlamı her geçen 
gün artmaktadır. Bağışçılarımızın Afrikalı 
bir aileye yapacakları süt keçisi bağışı 
geçim sıkıntısından dolayı mağdur böl-
gedeki kardeşlerimizin güçlenmesine 
büyük bir katkı olacaktır.

Bu projenin şu an için uygulandığı ülke-
ler; Sudan, Somali ve Kenya’dır. 2015 
yılı itibariyle toplam 264 aileye süt keçisi 
projesi kapsamında yardım edildi.

SU KUYUSU 
PROJESİ
Kuraklık, Afrika’nın çok uzun yıllardır 
devam eden sorunlarının başında geli-
yor. Aslında Afrika, su kaynakları açısın-
dan fakir bir kıta değildir. Dünyanın en 
büyük çölü olan Sahra, derinliklerinde 
çok geniş ve kullanıma en uygun su 
yataklarından birini barındırmaktadır. 

Yardımseverlerin destekleriyle, bu coğ-
rafyalarda su kuyularını açmaya devam 
ediyoruz. Yardımeli Derneği olarak 
açtığımız her kuyunun kontrolünü, su 
durumunu, suyun temizliğini devamlı 
kontrol ediyoruz. Sudan, Somali, Pakis-
tan, Etiyopya, Bangladeş başta olmak 
üzere ihtiyaç duyulan yerlere ‘’Su Ku-
yuları’’ açmaktayız. Geride bıraktığımız 
2015 yılı itibariyle 104 yeni su kuyusu 
ve 4 adet su dağıtım istasyonu açtık. 
Farklı coğrafyalarda açtığımız ve takibini 
yaptığımız toplam 673 su kuyusu ve 4 
büyük su dağıtım istasyonunu bölge 
halkının kullanımına sunduk.
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TANZANYA
Afrika’nın orta-doğu bölgesinde yer 
alan bağımsız ülke. Tanzanya’nın do-
ğusunda ayrıca Hint Okyanusu kıyıları 
yer almaktadır.

Ülkede, yeni doğum sürecini atlatmış 
bebeklerde görülen en birincil ölüm 
nedeni sıtmadır. Yetişkinler için de en 
ölümcül hastalık HIV/AIDS’tir. Yine 
ülkedeki insanların yüzde elli beşi 
temiz suya, yüzde otuz üçü sağlık 

Başkent Darüsselam

Resmî dil Swahili, İngilizce

Yönetim biçimi Başkanlık sistemi

Cumhurbaşkanı John Magufuli

Yüzölçümü T. 947,303 km²

Nüfus (2012) 44,928,923  

Para birimi Tanzanya

 şilini

GENEL BİLGİLER
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hizmetlerine erişebilmektedir.
Tanzanya’daki nüfusun üçte biri 

Müslüman veya Hıristiyan’dır. Geriye 
kalan nüfus ise yerel dinleri benimse-
miş durumdadır. 

Zengibar adasının 
yüzde dok-
san dokuzu-
ndan fazlası 
Müslüman’dır.  
Anakarada ise 
Müslüman top-
luluklar kıyı kes-
imde ağırlıkta 
yer alır. Ancak 
iç kısımlardaki 
kimi yerlerde de 
yoğun Müslüman 
topluluklar yer alır. 

- Kurban faaliyetleri,
- Kitap ve broşür dağıtımları,
- Diğer faaliyetler

FAALİYETLERİMİZ

 

“De ki: Size tek 
öğüdüm var: ister 
başkalarıyla ister 
tek başınıza olun, 
sakın Allah’ın 
huzurunda 
bulunduğunuz 
gerçeğini 
unutmayın” 
Sebe, 46



Sri Lanka
Maldivler 
Bhutan
Bangladeş

Orta Doğu:
Irak
Suriye
Lübnan
Filistin Devleti
Kudüs
Suudi Arabistan 
Umman

ASYA KITASINDAKİ
ÜLKELER

Orta Asya ve 
Güney Asya:
Türkmenistan
Kazakistan
Özbekistan
Kırgızistan
Tacikistan
İran
Afganistan
Pakistan
Hindistan 
Yeni Delhi
Nepal

Yemen
Katar
Kuveyt
Bahreyn
Birleşik Arap Emirlikleri

Doğu Asya:
Japonya 
Moğolistan
Çin Halk Cumhuriyeti 
Kuzey Kore
Güney Kore
 

Güney Doğu 
Asya:
Tayland
Kamboçya
Laos
Vietnam
Malezya
Endonezya
Singapur
Brunei
Filipinler
Doğu Timor

Kuzey Asya ve Batı Asya:
Rusya
Gürcistan
Azerbaycan
Türkiye
Kıbrıs Cumhuriyeti
Ermenistan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti
Güney Osetya
Abhazya



ASYA
KITASI
3.5 milyarı aşan nüfusu ile 
dünyanın en kalabalık kıtasıdır. 
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan 
Çin bu kıtada yer almaktadır. 
Asya dinlerinin de doğduğu 
kıtadır. Semavi dinler arasında 
İslamiyet, Hıristiyanlık ve 
Musevilik dinlerinin her üçü de 
Ortadoğu’da ortaya çıkmıştır. 
Yine geniş kitlelere hitap 
eden Budizm ve Hinduizm de 
Asya menşeli dinlerdir. Asya 
aynı zamanda medeniyetler 
beşiğidir. Türk, Fars, Arap, Çin 
ve Hint medeniyetleri bu kıtada 
binlerce yıldır varlıklarını devam 
ettirmektedirler. Kıtada 100’ün 
üzerinde dil konuşulmaktadır. 
Kıtanın doğusunda sarı, güney 
kısmındaki adalarda siyah geri 
kalan kısımlarında ise beyaz ırktan 
insanlar yaşamaktadırlar.
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- Kardeş aileler, 
- Su kuyuları, 
- Kurban faaliyetleri, 
- Yetim eğitimi destek projesi.

FAALİYETLERİMİZ

ASYA - AFGANİSTAN

AFGANİSTAN
Afganistan İslam Cumhuriyeti Orta 
Asya’da yer alan ve denize sınırı olma-
yan bir ülkedir. Orta Asya’da bulunur; 
ama etnik ve kültürel bağlarından dolayı 
bazı kaynaklar tarafından Orta Doğu’da 
kabul edilir.

Ticaretin merkez noktalarından birinde 
olan Afganistan, bu stratejik konumu 
nedeniyle tarih boyunca Türkler, İranlılar, 
Yunanlar, Araplar, Moğollar, Britanyalılar 
ve Sovyetler gibi çeşitli ulusların istila-
sına uğramıştır. Halkın %99’u Müslü-
man’dır. 

Başkent Kâbil

Resmî dil Darice, Peştuca

Yönetim biçimi Başkanlık Tipi

 Cumhuriyet

Devlet Başkanı Eşref Gani

 Ahmedzai

Yüzölçümü T. 652,864 km²

Nüfus (2015) 31,822,848

Para birimi Afgani

GENEL BİLGİLER
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2000 AFGANLI ÇOCUK 
SÜNNET OLDU
Afganistan’da imkansızlık ve çaresizlik 
içinde yaşayan Afganlı kardeşlerimizin 
yanında olabilmek, onların problemle-
rinin çözümüne katkı sağlamak gayesi 
ile, diğer insani yardımlarımızla birlikte, 
çocuklarını sağlıklı ve hijyenik ortamda 
Sünnet Kampanyamız devam ediyor. 
Bu gün itibariyle 2000 Afganlı yavrumu-
zu sünnet ettirdik. Sünnet kampanya-
mız devam etmektedir.

AFGANİSTAN’A YARDIMELİ 
İlk etapta Yardımeli ekipleri heyalandan 
sağ kurtulanlara gıda, kıyafet, battaniye 
ve çadır konusunda yardımcı oldu. 5 
ton gıda ve acil ihtiyaç malzemeleri, 
mağdur Afganlı kardeşlerimize ulaştırıl-
dı.

Afganistan’ın kuzeydoğusunda 
Badaşhan İli Argu ilçesi Abi Barik 

köyünde 01.05.2014 tarihinde şiddetli 
yağmurlar nedeniyle meydana gelen 

toprak kaymasında ilk belirlemelere 
göre 350 kişi hayatını kaybetti, 2500 
kişi kayıp, 300 ev toprak altında kal-
mıştır. İlk toprak kaymasından sonra, 
arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı 
sıra, ikinci bir heyelan daha meydana 
gelmiştir.

Bölgedeki ekiplerimiz, bölgeye yapıla-
bilecek ve ihtiyaç olan kalıcı eserlerle 
ilgili de çalışma yapmaktadırlar. Özellikle 
eğitim mekanlarının oluşturulması husu-
sunda özel talepleri olmaktadır.



AZERBAYCAN
Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya 
ile Doğu Avrupa’nın kesişim noktası 
olan Kafkasya’da yer alan ülkedir. 
Güney Kafkasya’nın en büyük yü-
zölçümüne sahip ülkesi olan Azer-
baycan’ın doğusunda Hazar Denizi, 
kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında 
Gürcistan, batısında Ermenistan ve 
güneyinde İran ile komşudur. Türkiye 
ile de 17 km’lik sınırı bulunmaktadır.

Azerbaycan Cumhuriyeti laik devlettir. 
%95’sı Müslümandır. 

KURBANLARINIZI DÜNYANIN 
DÖRT BİR TARAFINA 
ULAŞTIRDIK
Yardımeli Derneği Balkanlardan Afri-
ka’ya, Kafkaslardan Ortadoğu’ya 22 
farklı bölgede binlerce kurban kesti. 
Yardımeli Derneği’ne kurban bağışı 
yapan hayırsever insanlarımızın kur-
banları, vekâleten hassasiyet içinde 
isimleri tek tek okunarak kesildi ve 

Kurban kesimi 
için gittiğimiz 
bir köyde, et 

dağıtımına 
başlamıştık. 

Akşam karanlık 
çökmeye 

başladığı sırada 
bir yaşlı teyzemiz 
evine bizi misafir 

etti. Meşgulüz 
dememize 

rağmen yemek 
ikram etmeden 

bizi göndermedi. 
İkramdan sonra 

elini öperek 
ayrıldık.

Orhan Güven’den 
Anı

Başkent Bakü

Resmî dil Azeri Türkçesi

Yönetim biçimi Baskın parti, üniter,

 parlamenter

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Yüzölçümü T. 86.600 km²

Nüfus (2012) 9.611.700  

Para birimi Manat

GENEL BİLGİLER
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gönüllülerimiz tarafından ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırıldı. İslam coğrafyasın-
daki mazlum ve muhtaç bölgelerde, 
kurban bayramının manevî iklimini 
binlerce kilometre uzaktaki kardeşle-
rimizle paylaştık. Yardımeli olarak tüm 

hayırsever insanlarımızın derneğimize 
bağışladıkları kurbanları en çok ihti-
yaç duyulan açlık, savaş, işgal, doğal 
afet ve fakirlik bölgelerinde; fakir, 
fukara, engelli ve muhtaçlara dağıttık.
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Ey iman edenler! 
Ne mallarınız ne 
de çocuklarınız, 
Allah’ı sizin 
gündeminizden 
düşürmesin. 
Munâfikûn, 9

- Yetimlere maddi yardımlar,
- Kur’an okullarına öğrenci getirilmesi,
- Kurban organizasyonu.

FAALİYETLERİMİZ



- Kardeş aileler,
- Arakan mescit-okul inşaatları 
(27 mescid),
- Eğitim çalışmaları, 
- Ramazan ve Kurban faaliyetleri. 
- Yetim küllüyesi projesi, 
- Arakanlı mültecilere ayni ve 
nakdi yardımlar, 
- Su kuyusu.

FAALİYETLERİMİZ

BANGLADEŞ
Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Gü-
ney Asya’da bir ülkedir. Myanmar ile 
Hindistan sınır komşusudur. Bangla-
deş’in anlamı “Bengal’in ülkesi” olup 
resmi dili Bengali’dir. Nüfusun %89’u 
Müslüman, resmi dini İslam’dır. Geri 
kalan kısmı Hindu ve Budisttir.

Kamplarda 
yokluk ve 

biçarelik kalacak 
yer sıkıntıları 

olmasına 
rağmen, 

henüz kapı ve 
pencereleri 

bile takılmamış 
mescit 

okullarımızda 
öğretmenlerimiz 

ders yapıyor 
ve kendilerine 
verdiğimiz az 
paradan bile 
artırarak bu 

eğitime katkı 
veriyorlardı.

İlyas Kaymaz’dan 
Anı Başkent Dakka

Resmî dil Bengalce

Yönetim biçimi Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Abdul Hamid

Yüzölçümü T. 147.570 km²

Nüfus (2013) 156.621.000  

Para birimi Taka

GENEL BİLGİLER
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DARUL HİKME 
KÜLLİYESİ
Ülkede devlet okullarında dini eğitim ve-
rilmiyor. Bu yüzden ülkenin farklı bölge-
lerine dağılmış çok sayıda  özel statüde 
okul ve yetimhaneler bulunmaktadır.

Bangladeş Cox’sBazaar’da 3000 m2 
arsanın, 1000 m2 üzerine kurulu 4 
katlı Yardımeli Darul Hikme Külliyesinin 
temeli dernek yetkilileri ve Bangladeş 
masası heyetininde katılımıyla Şubat 
2015’de atıldı. Önceliği Arakanlı çocuk-
lar olmak üzere bir kısmı bu külliyede 
yatılı olarak eğitim ve barınmaları sağla-
nacak ve eğitilen öğrenciler ilk okuldan 
üniversiteye kadar takip ve gözetim 
altında desteklenecekler.

Arakanlı çocuklar öncelikli yetimlerden 
seçilecek. Bunun yanında, ülkedeki si-

yasi ve etnik durumdan dolayı Bangla-
deşli yetim ve fakir ailelerin çocuklarına 
yönelik de hizmetler sunulacak. Külliye 
tamamlandığında 1000 öğrencinin eği-
tim görmesine imkan sağlayacak.
İnşası devam eden külliyemizin cami-
sinin temeli genel merkezden, Külliye 
öğrencileri ve bölge halkının da katılı-
mıyla dernek yetkilileri ve Bangladeş 
masasının katılımıyla Şubat 2016 da 
atıldı. İnşaatı tamamlandığında, 300m2 
üzerine kurulu toplamda 3 kat 550m2 
olacak olan camii, külliye öğrencilerine 
ve bölge halkının istifadesine sunula-
cak.

Bodrum kat tamamlandığı andan 
itibaren eğitim gören çocuklar okumaya 
başladı. Şu anda bir taraftan inşaat de-
vam ederken, bir taraftan da eğitim de-
vam etmek zorunda. Yardımeli olarak 
Külliye inşaatını cami ile birlikte 2016 
sonuna tamamlamayı hedefliyoruz.
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O halde sıkıntılara 
karşı sabırlı ol; 
çünkü, Allah’ın 
vaadi mutlaka 
gerçekleşecektir. 
Günahların için 
bağışlanma dile 
ve rabbinin şanını 
sabah akşam 
yücelt. Mü’min, 
55



Yardımeli Derneği olarak aynı za-
manda Bangladeş’te Mescit ve Su 
Kuyuları projeleri yürütmekteyiz ve bu 
kapsamda bölge halkının istifadesine 
sunulmuş 27 adet mescit ve 153 su 
kuyusu bulunmakta. Bu kuyular ve 
mescitler dernek yetkililerimiz tarafın-
dan ziyaret edildi, bağışçıları telefonla 
aranıp bağışları hakkında bilgi verildi.

27 ADET MESCİT VE
153 ADET SU KUYUSU
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Kardeş Aile projesi Yardımeli Derne-
ği’nin ülkemizde ve dünyanın farklı 
coğrafyalarında veren el ile alan el 
arasında hayır köprüsü olmak için 
uyguladığı bir proje. Bu proje kap-
samında Bangladeş’te 300 kardeş 
aileye destek oluyoruz, bu kardeş 
ailelerin bir kısmını ziyaret edip on-
larla hasbihal ettik. Veren el kardeş 
aileleri telefonla arayıp, alan el kardeş 
aileleriyle görüştürdük ve durumları 
hakkında bilgi verdik.

Chittagong İslam üniversitesinde 
eğitim gören ihtiyaç sahibi 15 yetim 
öğrenci ve Marine City Tıp Fakülte-

sinde eğitim gören ihtiyaç sahibi 20 
yetim öğrenci Kardeş Aile projesi 
kapsamında projeye dahil ettik.

Kardeş aile; tarihimizde 
Ensar ve muhacir
kardeşliğinden doğmuş 
bir projedir. 

BANGLADEŞ’E 
YENİ KARDEŞ 
AİLELER
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Derneğimiz, Kurban bayramında ha-
yırsever vatandaşların bağışladığı bin-
lerce kurbanı Bangladeş’de keserek 
muhtaç, mazlum ve mağdur Bang-
ladeşli mültecilere dağıtacak, onların 
bayram sevincine ortak olacak.

Bangladeş… Ümmet coğrafyamızın 
bir parçası… Mazlum, mahzun ve 
mağdurlar ülkesi…

Güneydoğu Asya’da bulunan Myan-
mar (Burma)’da büyük bir soykırıma 
uğrayan ve yurtlarından sürülen 
Bangladeş Müslümanlarına hayır-
sever Türkiye halkı sahip çıkmaya 
devam ediyor.

BANGLEDEŞ
MÜSLÜMANLARI 
KURBANLARINIZI 
BEKLİYOR
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Temiz içme suyu sıkıntısının yaşandığı 
arakanda Ramazan ayı boyunca su 
kuyuları açılmasına devam edildi. Bu 

kapsamda onlar su kuyusu tamamla-
narak hizmete açıldı. Yardımeli tara-
fından değişik bölgelerde yaptırılan 
20 mescidde ramazan ayı boyunca 
hem eğitim hem de iftar program-
ları düzenleniyor. Şuana kadar 6 
bin Arakanlı’ya iftar verildi. Yardımeli 
Eğitim medreselerinde 3 bin 600 
öğrenciye eğitim verilmeye devam 
edilen Arkan’da 1.400 yetim çocuğa 
da bayramlık kıyafet giydirildi. İftar ve 
eğitim faaliyetlerinin devam ettiği Ara-
kan’dan binlerce aileye de Ramazan 
kumanyası dağıtıldı.

İNSANLIĞA 
UMUT
OLDULAR
İslam dünyasının sürekli ka-
nayan bir diğer coğrafyası 
olan Arakan’da da binlerce 
insanın evine aş gönlüne 
umut taşındı.
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KONU BAŞLIĞI

DOĞU
TÜRKİSTAN

Doğu Türkistan Orta 
Asya’nın orta bölümünde 
yer alan büyük Türkis-

tan’ın doğu kesimidir. 1949 yılından 
bu yana Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
siyasi ve iktisadi kontrolü altındadır. 
Bir Ortaçağ Uygur el yazmasında 
“Uygurların Ülkesi” anlamına gelen, 
“Uygur Eli” terimi bulunmuştur.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ ZULMÜ 
ŞİDDETLE KINIYORUZ
Doğu Türkistan’da, uzun yıllardır 
Çin yönetimleri tarafından büyük bir 
zulüm uygulanıyor. Uygur Türklerinin 

Başkent Urumçi

Resmî dil Uygurca, Çince

Yüzölçümü T. 1.828.418 km²

Nüfus (2013) 40 milyon

GENEL BİLGİLER
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yaşadığı bu coğrafyada inanç ve 
ibadet temelli her unsur baskı altında 
tutuluyor. Dini ve milli kimliklerinden 
dolayı çeşitli dayatmalara uğrayan 
mazlum halk sesini duyurmakta güç-
lük çekiyor.

Çin yönetiminin hukuk dışı dayat-
maları Ramazan ayında da devam 
ediyor. Doğu Türkistan okullarında, 
öğrencilerin sağlıklarını korumak 
bahanesiyle oruç tutmak yasaklandı. 
Ayrıca müslümanların işlettiği resto-
ran ve dükkanlarda sigara ve alkol 
satışının dayatıldığı da bölgeden 
gelen haberler arasında yer buluyor.

Çin yönetiminin protestolar sonrası 
uygulamaları da oldukça ağır. Yüzler-
ce kişi stadyumlarda toplanarak hu-
kuksuz bir şekilde sayısız mahkumi-
yet kararı veriliyor. Son protestolarda 
Çin polisinin açtığı ateş sonucu resmi 
rakamlara göre 18, yerel kaynaklar-
dan gelen haberlere göre ise 100 kişi 
hayatını kaybetmiş durumda.

Birleşmiş Milletlere çeşitli dosyalar ve 
delillerle defalarca başvuran Uygur 
Türklerinin her seferinde talepleri geri 
çevrildi, yalnız bırakıldılar. BM’nin 
dışında diğer Dünya ülkeleri ve Ulus-
lararası örgütler de yaşananları adeta 
görmezden geliyor. Türkiye’deki Sivil 
İnisiyatifler ve devlet nezdinde yapılan 

girişimlerin dışında konunun ulusla-
rarası kamuoyunda yer bulmaması, 
önemsenmemesi ise ayrı bir şaşkınlık 
oluşturuyor.

Derneğimiz kuruluşundan bugüne 
kadar gerçekleştirdiği onlarca pro-
jede, Türkiye veya dünyada, doğal 
sebepler, sosyal yaralar ya da farklı 
nedenlerden kaynaklanan mağdu-
riyetleri giderilmesinde önemli roller 
oynadı, katkılar sağladı. Bu faaliyetle-
rinde harekete geçmek için mağduri-
yetin varlığı temel sebep, mağduriye-
tin giderilmesi ise temel motivasyon 
kaynağımız oldu. Yine, söz konusu 
zulmün oluşturduğu mağduriyetler 
de aynı gerekçelerle harekete 
geçmemize 
sebep 
oldu.

- Kurban faaliyetleri,
- Türkiye’de Kur’an okulu talebe eğitimleri, 
- Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlı 
Mültecileri ayni ve nakdi yardımlar.

FAALİYETLERİMİZ
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Farklılıkların İttifakı

ENDONEZYA
AÇE
ENDONEZYA 
Endonezya Cumhuri-
yeti, Güneydoğu Asya 
ve Okyanusya’da yer 
alan bir ülkedir. Endonezya 17.508 
adadan oluşur. 250 milyon civarın-
da nüfusuyla dünyanın en kalabalık 
dördüncü ülkesi ve aynı zamanda en 
kalabalık Müslüman ülkesidir. 

2010 nüfus sayımına göre halkın % 
87,18’i Müslümandır. Kalanı ise Hı-
ristiyanlık, Konfüçyanizm, Budizm ve 
Putperestlik gibi inançlara sahiptirler.

AÇE 
Endonezya’da özel 
bir bölge. Sumatra 
adasının kuzey ucun-
da bulunur. Açe bir sultanlık olarak 
1514’te kurulmuştur. Açe’yi sömür-
geleştirmeye çalışan ve Sumatra’yı 
işgal amacında olan ilk Batılı güç 
Portekizlilerdir. Başkent Cakarta

Resmî dil Endonezce

Yönetim biçimi Üniter Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Joko Widodo

Yüzölçümü T. 1.919.440 km²

Nüfus (2012) 255,993,674  

Para birimi Endonezya

 rupiahı

GENEL BİLGİLER

Başkent Banda Açe

Resmî dil Endonezce, Açece

Vali Irwandi Yusuf

Yüzölçümü T. 57,366 km²

Nüfus (2005) 4.031.589

GENEL BİLGİLER
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Endonezya’nın en batı ucundan gün-
eye doğru uzanan bir alanı kaplam-
aktadır. Kuzey kıyılarında Andaman 
Denizi ve Malaka Boğazı, güneyinde 
Kuzey Sumatra, batısında Hint Ok-
yanusu, doğu kıyılarında ise Malaka 
Boğazı ve Kuzey Sumatra yer alır.

KURBAN
Kurban kesimi için gittiğimiz bir köy-
de, et dağıtımına başlamıştık. Akşam 
karanlık çökmeye başladığı sırada bir 
yaşlı teyzemiz evine bizi misafir etti. 
Meşgulüz dememize rağmen yemek 
ikram etmeden bizi göndermedi. 
İkramdan sonra elini öperek ayrıldık.

Ey iman edenler! 
Ne mallarınız ne 
de çocuklarınız, 
Allah’ı sizin 
gündeminizden 
düşürmesin. 
Munâfikûn, 9

- Kur’an okullarına öğrenci getirilmesi, 
- Kurban organizasyonu.

FAALİYETLERİMİZ



76

ASYA - KAMBOÇYA

KAMBOÇYA

Kamboçya, resmi adıyla Kamboçya 
Krallığı ve bir zamanlar Khmer İm-
paratorluğu olarak da bilinen, Gü-
neydoğu Asya’da yer alan bir ülke. 
181,035 km2 alana yayılan ülke, 
kuzeybatıda Tayland, kuzeydoğuda 
Laos, doğuda Vietnam ile komşudur. 
Ayrıca güneybatı kıyıları Tayland Kör-
fezi’nde yer alır.

14,8 milyonluk nüfusuyla, dünya sıra-
lamasında 70. sırada yer almaktadır. 
Resmi dini Theravada Budizmi’dir, 
halkın %95’i Budist’tir.

Başkent Phnom Penh, ülkenin poli-
tik, ekonomik ve kültürel merkezidir. 
Ülke kral tarafından parlamenter 
monarşi ile yönetilir.

EKONOMİ
Ülke oldukça fakirdir. Ana geçim kay-
nağı tekstil ve tarımdır. Tarım ürünleri 
içerisinde pirinç önemli yer tutar. 
Turizm son yıllarda gelişme göster-
mektedir.

Başkent Phnom Penh

Resmî dil Khmerce

Yönetim biçimi Üniter Parlamenter
 Monarşi

Kral Norodom Sihamoni

Yüzölçümü T. 181.035 km²

Nüfus (2009) 14.805.000

Para Birimi Riel

GENEL BİLGİLER
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KURBAN FAALİYETLERİ

KUR’AN DAĞITIMLARI
Çeşitli bölgelerde Camii cemaatlerine  
ve Sivil Toplum kuruluşları muha-
taplarına 10 bin adet Kur’an-ı Kerim 
dağıtıldı.

- Yetimlere maddi yardımlar, 
- Kur’an-ı Kerim Meali dağıtımları, 
- Kurban faaliyetleri.

FAALİYETLERİMİZ



Yürek Coğrafyası 

IRAK
Irak, dünyanın en eski medeniyetle-
rine ev sahipliği yapmış olan Aşağı 
Mezopotamya bölgesinde kurulmuş 
bir devlettir. Bugün Irak, Orta Do-
ğu’da yer alan stratejik mevkisiyle, 
sahip olduğu petrol rezervleri ile 
Körfez’in önemli ülkelerinden biri 
durumundadır. Irak bir ara (savaştan 
önce), Suudi Arabistan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden sonra dünyanın 
en büyük üçüncü petrol rezervine sa-
hipti. Amerika’yla savaştan ve işgal-
den sonra üretimde önemli düşüşler 

Ey insanoğlu! 
Seni bu kadar 

cömert olan 
Rabbine karşı 

gururlandıran ne? 
Ki seni O yarattı! 

Yaratmakla 
kalmadı, yaratılış 
amacını yükledi, 

muhteşem kıldı.” 
İnfitar, 6

Başkent Bağdat

Resmî dil Arapça, Kürtçe

Yönetim biçimi Parlamenter

 Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Fuad Masum

Yüzölçümü T. 438.317 km²

Nüfus (2014) 36,004,552  

Para birimi Irak dinarı

GENEL BİLGİLER
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olmuştur. Fakat doğal rezerv sıra-
lamasındaki yerini korumaktadır.

IRAK MAZLUMLARINA İNSANİ 
YARDIM KAMPANYASI
Mazlumun dini, dili, ırkı, coğrafya-
sı, mezhebi, rengi sorgulanmaz. 
Mazlumiyeti mağduriyeti ve ihtiyaç 
sahibi olması yeterli.

Derneğimiz Irak’taki mazlum Arap, 
Kürt, Türkmenler ve Ezidiler için 
yardım kampanyası başlattı. Kam-
panyamıza destek vermek isteyen 

bağışçılarımız web sitemizden 
online olarak bağış yapabilir veya 
bizimle iletişime geçebilirler.
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- Muhtelif insani yardımlar,
- Kurban ve Ramazan organizasyonları,
- Ayni ve nakdi yardımlar,
- Kuzey Irak dommis kamplarında suriyeli 
mültecilere giyim yardımları.

FAALİYETLERİMİZ



KAZAKiSTAN 
ve
KIRGIZiSTAN
KAZAKİSTAN
Kazakistan, resmî 
adıyla Kazakistan 
Cumhuriyeti, Orta 
Asya ve Doğu Avrupa’daki bağımsız 
devlettir. Kazakistan, günümüzdeki 
yedi bağımsız Türk devletinden biri 
olup Türk Konseyi ve TÜRKSOY’un 
üyesidir. Dünyanın en büyük doku-
zuncu ülkesidir. Müslüman ülkelerin 
ve Türk devletlerinin yüzölçümü bakı-
mından en büyüğü, doğal kaynaklar 
bakımından da en zenginidir. 

Başkent Astana

Resmî dil Kazakça, Rusça

Yönetim biçimi Cumhuriyet

Devlet başkanı Nursultan

 Nazarbayev

Yüzölçümü T. 2.724.900 km²

Nüfus (2015) 18,157,122  

Para birimi Tenge

GENEL BİLGİLER

- Kurban organizasyonu,
- Kur’an okulunda öğrenci okutma,
- Kardeş aile ve yetimhane 
yardımları,
- Kitap çevri ve dağıtımları,
- Ayni ve nakdi yardımlar.

FAALİYETLERİMİZ
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KIRGIZİSTAN
Kırgızistan, Orta 
Asya’da bir ülke-
dir. Günümüzdeki 
yedi bağımsız Türk devletlerinden biri 
olup Türk Konseyi ve TÜRKSOY’un 
üyesidir. 

Kırgızistan halkı Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği dönemleri diğer 
birlik üyeleri gibi Devlet Ateizmi için-
de yaşamıştır. Bugün Kırgızistan’ın 
resmi dini İslam’dır. Müslüman oranı 
%76’dir. Ülkede %18 Hristiyan, %2 
Budist, %4 Ateist bulunur.

- Türkiye’ye öğrenci getirilerek 
kur’an okulu talebe eğitimleri,
- Kurban faaliyetleri,
- Bölgede eğitimi desteklemek,
- kardeş aile, 
- Ayni ve nakdi yardımlar

FAALİYETLERİMİZ
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Ey insanlık 
ailesi! Allah’a 
muhtaç olanlar 
sizlersiniz; Allah’a 
gelince: O kendi 
kendine yeten 
sonsuz zenginlik 
sahibidir. 
Fâtır, 15

Başkent Bişkek

Resmî dil Kırgızca, Rusça

Yönetim biçimi Parlamenter

 Cumhuriyet

Başkan Almazbek

 Atambayev

Yüzölçümü T. 199.951 km²

Nüfus (2009) 5.482.000  

Para birimi Som

GENEL BİLGİLER



KIRIM
Kırım Özerk Cumhuriyeti ya da Kırım 
Cumhuriyeti, Karadeniz’ın kuzeyinde 
bulunan Kırım yarımadası üzerine ku-
rulu Rusya Federasyonu ile Ukrayna 
arasında ihtilafa neden olan alt ulusal 
birimdir. Ukrayna tarafından ülkenin 
en güney bölgesi ve tek özerk cum-
huriyeti olarak görülen bölge Kırım 
Özerk Cumhuriyeti olarak adlandı-
rılmaktadır. Rusya Federasyonu ise 
bölgeyi yaşanan Kırım krizi sonucu 

Başkent Simferopol

Resmî dil Rusça, Ukraynaca,

 Kırım Tatarcası

Yüzölçümü T. 26.100 km²

Nüfus 1.964.544  

Para birimi Grivna,

 Ruble

GENEL BİLGİLER
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kendi federal yapısı içerisinde yer 
almakta olan Kırım Federal Bölge-
si’ne bağlı bir bölge olarak görmekte 
olup, federal birimi Kırım Cumhuriyeti 
olarak adlandırmaktadır. Kırım Parla-
mentosu 6 Mart 2014 tarihinde Rus-
ya’ya katılma kararı almıştır.16 Martta 
yapılan, Kırım Tatarları’nın boykot 
ettiği referandumda çıkan %96.8’lik 

Rusya’ya bağlanma kararıyla Ukray-
na’dan bağımsızlık ilan ederek Rus-
ya’ya bağlanmak üzere başvuruda 
bulunuldu. Rusya tarafından Kırım’ın 
bağımsızlığı tanındı. Bölge Rusya’ya 
bağlanmasına rağmen uluslararası 
alanda hâlâ Ukrayna’ya bağlı bir böl-
ge olarak görülmektedir.

- Kurban organizasyonu,
- Kitap çevri ve dağıtımları.

FAALİYETLERİMİZ

Hamd, bütün 
âlemlerin Rabbi 
Allah’a aittir. 
Fatiha, 2
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- Kurban organizasyonu,

- Ramazan faaliyetleri, 

- İnsani yardımlar, 

- Kitap dağıtımları, 

- Kardeş aile, 

- Suriyeli mültecilere giyim yardımı, 

- Filistin kamplarına ayni ve 

nakdi yardımlar,

- Diğer faaliyetler

FAALİYETLERİMİZ

ASYA - LÜBNAN / ÜRDÜN

Bitmeyen Çile Dinmeyen Gözyaşı

LÜBNAN ve
ÜRDÜN
LÜBNAN
Lübnan Cumhuriyeti, 
Doğu Akdeniz kıyısında 
bir Arap ve Ortadoğu 
ülkesi. Başkenti Beyrut’tur. Tarihteki 
Fenike uygarlığının vatanı Lübnan ve 
kıyılarıdır. Kuzeyinde ve doğusunda 
Suriye, güneyinde İsrail yer alır.

Başkent Beyrut

Resmî dil Arapça 

Yönetim biçimi Parlamenter
 Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Tammam Salam

Yüzölçümü T. 10.452 km²

Nüfus (2004) 4,965,914  

Para birimi Lübnan
 Lirası

GENEL BİLGİLER



Başkent Amman

Resmî dil Arapça 

Yönetim biçimi Monarşi

Kral II. Abdullah

Yüzölçümü T. 89.342 km²

Nüfus (2011) 6.330.000  

Para birimi Dinar

GENEL BİLGİLER

- Kurban faaliyetleri, 
- İnsani yardımlar,
- Diğer faaliyetler.

FAALİYETLERİMİZ
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O, ölümü ve 
hayatı, hanginizin 
daha güzel 
davranacağını 
sınamak için 
yaratmıştır. 
Mülk, 2

ÜRDÜN
Ürdün ya da resmi adıyla 
Ürdün Haşimi Krallığı, 
Ortadoğu’da bulunan 
bir Arap ülkesidir. Kuzeyinde Suriye, 
kuzeydoğusunda Irak, güneyinde ve 
doğusunda Suudi Arabistan, batısın-
da İsrail ve Batı Şeria yer almaktadır. 
Ürdün’ün resmî dini İslamdır.

MÜLTECİLERE YARDIM
Savaştan kaçıp Ürdün’e sığınan Su-
riyeli Mülteci kardeşlerimizin, yardım 
çığlıklarını duyar duymaz harekete 
geçtik. Bölgedeki kaynaklarımızdan 
aldığımız bilgi ışığında, soğuktan ölen 
Suriyeli Mültecilerin olduğunu öğren-

dik. Acil bir şekilde; elektrikli ısıtıcı, 
soba, battaniye ve kışlık kıyafetlerin 
olduğu bir konteynır yardımı yola 
çıkardık.
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MOĞOLİSTAN
Moğolistan, Doğu ve Orta Asya’da 
bulunan denize kıyısı olmayan bağımsız 
bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Rusya, 
güneyinde, doğusunda ve batısında 
Çin Halk Cumhuriyeti 
vardır. 

YETİM EĞİTİM DESTEK
PROJESİ
Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım 
Derneği yardım faaliyetlerine yeni 
projesi olan Yetim Eğitim Projesi ile 
devam ediyor.

Dünya üzerinde sayıları 250 milyon-
dan fazla olan yetimlerin sahip çıkıl-
madığında toplumdan uzak, eğitim 
ve öğrenim haklarından mahrum, 
hayatın zorlukları karşısında direnç-

Başkent Ulanbatur

Resmî dil Arapça 

Yönetim biçimi Parlamenter

 Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Tsakhiagiin

 Elbegdorj

Yüzölçümü T. 1.564.115 km²

Nüfus (2004) 3.042.511  

Para birimi Tögrög

GENEL BİLGİLER



- Kurban faaliyetleri,
- Oton türkleri projesi, 
- Kur’an okuluna talebe getirilmesi,
- Ayni ve nakdi yardımlar,
- Ulanbaturda öğrenci evi hizmetleri
- Diğer faaliyetler.

FAALİYETLERİMİZ
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siz, terör ve çıkar odaklarınca kolayca 
kullanılabilen, başta organ mafyası 
olmak üzere çeşitli mihraklarca istismar 
edilen yetimler için oluşturulan proje, 
ülkemizin her bir şehri ve birçok ülkede 
uygulanacaktır. Bu proje yetime yardım 
etmenin ve sahip çıkmanın insan-
lığın görevi olduğunu ve kötü yaşam 
koşulları karşısında kaybolan her bir 
yetimden insanlığın sorumlu olduğunu 
hatırlatmaya çalışıyor. Bu proje aynı 
zamanda yetimlerle empati kurabil-
mek, onların hayatlarına küçük de olsa 
izler bırakabilmek açısından çok değer 
taşıyor.

KURBAN FAALİYETLERİ

Kurban, müminler arasındaki dayanış-
ma ve paylaşma ruhunu artıran bir 
ibadettir. Kurban, Yüce Allah’a yakın-
laşmanın, verdiği nimetlere şükret-
menin, O’nun sevgisini bütün 

sevgilerin üstünde tutmanın ve Allah’ın 
emirlerine teslim olmanın bir gösterge-
sidir. Bu yüzden kurban, Yüce Allah’a 
itaat ve teslimiyet duygumuzun art-
masına, kemâl noktası olan ilâhî rızaya 
ulaşmaya ve sosyal hayatımız için de 
çok önemli olan kardeşlik, paylaşma 
ve dayanışma ruhunun güçlenmesine 
vesile olur.

RAMAZAN FAALİYETLERİ

Ramazan fakirlerle, muhtaçlarla, kimse-
sizlerle beraber olmak, onların halinden 
anlamaktır. Bu gerçekten yola çıkan 
Yardımeli, Ramazan boyunca fakirlere, 
muhtaçlara, kimsesizlere yardım faali-
yetleri düzenlemektedir.

Ekiplerimiz ve gönüllülerimiz, hayırse-
verlerin bağışlarını savaş, yoksulluk, 
mağduriyet, afet ve yoksulluk yaşanan 
bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştır-
maktadırlar. 

De ki: 
“(Durmayın), 
değer üretin! 
Nasıl olsa 
ürettiğiniz değeri 
Allah görüyor...
Tevbe, 105
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NEPAL

Nepal ya da resmî adıyla Nepal 
Federal Demokratik Cumhuriyeti, Gü-
ney Asya’da Çin Halk Cumhuriyeti ile 
Hindistan arasında yer alan bağım-
sız bir ülkedir. Ülkenin sınırları içinde 
dünyanın en yüksek noktası olan 
Everest tepesi (8848 metre) yer alır. 
Başkenti Katmandu’dur.

Nüfusunun üçte biri yoksulluk sınırının 
altında yaşayan Nepal, dünyanın en 
az gelişmiş ve en yoksul ülkeleri ar-
asında gösterilmektedir. Ekonominin 
ana dayanak noktası tarımdır. Halkın 
%76’sı tarımla uğraşmaktadır. %18’i 
hizmet alanında ve %6’sı da sanayi 
alanında çalışmaktadır. Endüstriyel 
üretimi tarımsal ürünlere yöneliktir. Bu 
ürünler süt, şeker kamışı ve tütündür. 
Maocularla olan çatışmalar nedeni-
yle oluşan güvenlik kaygıları gezimi 
(turizm) olumsuz etkilemiştir. Yine de 
Nepal özellikle hidrosantraller (hydro 
power) ve gezim (turizm) konusunda 
dış yatırımcıların ilgisini çekmekte-
dir. Bunların dışındaki alanlarda ise 
ekonominin düşük düzeyi, teknolojik 
olanaksızlıklar, bir kara ülkesi olması, 
sivil çekişmeler ve doğal yıkımların/
kıranların (afet) yaşanma olasılığının 
çokluğu gibi nedenlerle yatırım 
beklenmemektedir.

Başkent Katmandu

Resmî dil Nepali

Yönetim biçimi Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Bidhya Devi

 Bhandari

Yüzölçümü T. 147.181 km²

Nüfus (2011) 26.494.504  

Para birimi Nepal rupisi

GENEL BİLGİLER
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25 Nisan 2015’te yerel saatle 
11:56’da Nepal’de meydana gelen 
7,8 veya 8.1 Mw büyüklüğünde bir 
deprem oldu. 1934’ten beri ülk-
ede yaşanan en şiddetli depremdir. 
Deprem sonucunda en az 6.000 kişi 
öldü ve 12.000 kişi yaralandı.

Yardımeli Derneği, depremin ar-
dından yaraları sarmak için ekipler-
imiz bölgeye hareket etti. Deprem 
mağdurlarına gıda ve nakdi yardım-
larda bulundular.

NEPAL DEPREMİ VE
BİZİM ZİYARETİMİZ



- Eyüp sultan köyü yapımı,

- Kurban ve kuyu çalışmaları,

- Kur’an okuluna talebe 

getirilmesi,

- Kardeş aile projeleri,

- Ramazan faaliyetleri

FAALİYETLERİMİZ
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Bize Kalbimiz Kadar Yakın

PAKiSTAN

Pakistan İslam Cumhuriyeti, Güney 
Asya’da bir ülkedir. Umman Denizi’ne 
1.046 km kıyısı vardır. Batısında Af-
ganistan ve İran, kuzeyinde Çin Halk 
Cumhuriyeti, doğusunda Hindistan var-
dır. Nüfus bakımından dünyada 6. olup, 
1947’de İngiliz sömürgesindeki Hindis-
tan’dan, yaşanan kanlı bir mücadele 
sonrası ayrılarak 14 Ağustos 1947’de 
kurulmuştur. Daha sonrasında yine bir 
bölünme yaşayıp batısı bugünkü Pakis-
tan, doğusu ise Bangladeş olmuştur.

EYÜP SULTAN KÖYÜ
Pakistan 2010 yılında yüzyılın en bü-
yük sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. 
Hayber Pahtunva, Sind, Pencap ve 
Belucistan eyaletlerinde 2010 yılının 
Temmuz ayının sonunda ağır sağa-
naklar sonucu başlayan sel İndus 
nehri vadisini büyük bir hasara uğrattı 
ve Pakistan’ın yaklaşık beşte biri sular 
altında kaldı. Pakistan hükümetinin 
verdiği bilgilere göre bu felaket  yaklaşık 
2000’e yakın insanın ölümüne ve 20 
milyon insanın doğrudan etkilenmesine 

Başkent İslamabad

Resmî dil Arapça 

Yönetim biçimi Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Memnun

 Hüseyin

Yüzölçümü T. 1.564.115 km²

Nüfus (2004) 172.900.000  

Para birimi Pakistan rupisi

GENEL BİLGİLER

İnsan 
nişanlanınca 

arkadaşını, 
evlenince anne 

babasını, çocuğu 
olunca kendisini 

unutur.
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neden oldu.

Bu felaket ardında binlerce ölü beden 
ve 136 milyar dolarlık maddi hasar 
bıraktı.

Yardımeli felaket haberini alır almaz 
yardım çalışmalarına başladı. Yardımeli 
afetzedelere yiyecek, barınak, sağlık 
hizmetleri ve temiz içme suyu sağladı. 

Yardımeli onlara Yardım elini uzatarak 
yalnız olmadıklarını, kardeşlerinin yan-
larında olduğunu hissettirdi. Ekiplerimiz 
felaket sonrası da rehabilitasyon çalış-
malarıyla yardımlarına devam etti. 

EYÜP SULTAN KÖYÜNÜN 
YAPIMINA KARAR VERİLMESİ
Yardımeli bu facianın ardından Çarsa-
da bölgesinde kalıcı bir yardım olması 
amacıyla insanların refah içinde yaşa-
yabileceği model bir köy inşaa etmeye 
karar verdi. 

Bunun amacı mahrum insanlara sade-
ce bir ev sağlamak değil aynı zamanda 
İslam’a uygun ve modern değerlere 
dayanan bir yaşayış sağlamaktı. 

Bu 
köye peygam-
berimiz Hz Muhammed 
(SAV) efendimizi Medine’de evinde 
ilk ağırlayan kişi Hz Ebu Eyüp Ensari’nin 
adı verildi.

Eyüp sultan model köyü başkent 
İslamabad’da 120 km uzaklıkta Çar-
sadda’da bölgesinde inşa inşa edildi. 
Köyümüz 40 dönüm bir alan üzerine 
toplam 40 ev, ayrıca İstanbul alışveriş 
merkezi, Yardımeli Sağlık merkezi, Ha-
midiye temiz su çeşmesi, Cıvıltılı oyun 
alanı, Akabe Hasan Ali Kasır Mescidi ve 
en önemlisi Çağrı ilkokulu inşa edildi. 

Ebu Eyüp Ensari Model Köyü’nün 
resmi açılışı, 11 Nisan 2014, Cuma 
günü sn. Mustafa İslamoğlu, Yardımeli 
derneği başkanı Dr. Sadık Danışman , 
Türkiye’den ve Pakistan’dan misafirlerin 
katılımıyla gerçekleşti.

ÇAĞRI EĞİTİM MERKEZİ 
Köyün eğitim ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla inşa edilen okul, bölgenin 

Bir toplumun 
bireyleri kendi 
iç dünyalarını 
değiştirmedikçe 
Allah da o 
toplumun 
gidişatını 
değiştirmez. 
Ra’d, 11
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eğitim müfredatına uygun olarak eğitim 
vermeye başladı. Bilgisayar laboratuvarı 
ve kütüphanesi de olan Çağrı Eğitim 
Merkezi’nin bilgisayar ve mobilya ihti-
yaçları TİKA tarafından sağlandı. Eğitim 
merkezinin 5.sınıftan sonraki süreçlere 
de hizmet etmesi planlanmış ve gele-
cekte bu plana göre merkez geliştirile-
cektir. Eğitim merkezinde ayrıca Türk 
dili öğretimi de yapılacak. 

YARDIMELİ SAĞLIK MERKEZİ 

Köyün bir diğer önemli merkezi ise, içe-
risinde eczanesi, hasta müdahale odası 
ve en önemlisi kadın doğum ünitesi 
olan Yardımeli Sağlık Merkezi’dir. Bir 
kadın doktorun sürekli görev yapacağı  
sağlık merkezinin tüm donanımı TİKA 

tarafından sağlanmıştır. 

HAMİDİYE ÇEŞMESİ
Eyüp Sultan Model Köy ’ünde inşa 
edilen belki de en önemli eser, Hamidi-
ye Su Arıtma Tesisi ve Çeşmesi. Sudan 
kaynaklanan ciddi sağlık sorunlarının 
önüne geçecek ve köyde yaşayanlar 
bu çeşmenin sağladığı temiz su ile 
önemli sağlık sorunlarından korunmuş 
olacaktır. 

İSTANBUL ÇARŞI 
Köylülerin gündelik yaşamına dönük 
ihtiyaçlarını giderecekleri ve çevre 
merkezlerden getirip ihtiyaç sahiplerine 
satılacak ürünlerin sunulacağı İstan-
bul Alışveriş Merkezi, köyün bir diğer 
önemli merkezi olarak işlev görecektir.

HZ. EBU EYÜP ENSARİ KÖYÜNDE 
GELECEK PLANLARIMIZ
Planlanan ancak henüz tamamlanama-
yan birimler ise şunlardır: Yetimhane, 
beceri geliştirme merkezi, halk evi, halk 
mutfağı, hayvanlar için ağıl ve ahır, çöp 
toplama ve ayrıştırma aracı ve planla-
nan 51 yeni konut yapımı. 
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Yardımeli olarak Rabbimizin sayısız ni-
metlerinden biri olan suyun canlılar için 
önemini çok iyi kavradığımız için özellik-
le şiddetli kuraklık yaşanan bölgelerde, 
bilhassa kuraklığın şiddetli yaşandığı Af-
rika ülkelerinde “Su Kuyuları” açıyoruz.

Pakistan’da Kardeş Aile Buluşmaları 

Programı yaptık, alan el Kardeş 
Aileler için ödemeler yaptık, 
hediyeler verdik. Kar-
deşlerimizin yüzünde 
oluşan gülümseme ve 
memnuniyet gerçek-
ten de görülmeye 
değerdi. 

PAKiSTAN BiZE 
KALBiMiZ KADAR YAKIN
Geçmiş yıllarda sel ve deprem felaketi nedeniyle zor günler 
geçiren Pakistan halkı, Yardımeli ekimizin ve gönüllülerinin 
bayram ziyareti ile moral buldular; kardeşlerimizin bayram 
sevincine ve mutluluğuna ortak olduk.
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Ramazan ayının ilk gününden itibaren, 
yurt içinde olduğu gibi yurtdışında da 
muhtaçlara el uzatan Yardımeli, faaliyet-
lerine devam ediyor.

Yardımeli Derneği’nin Ramazan yar-
dımları kapsamında ulaştığı ülkelerden 
biri de Pakistan. Uzun yıllardır, ülkeler-
deki karışıklıklar ve istikrarsızlıkların da 
etkisiyle iyice fakirleşen halk, hayırse-
verlerinin desteğiyle bir nebze olsun 
moral buluyor. Yardımlara köprü olma 
misyonuyla hareket eden Yardımeli, Pa-
kistan’da iftar sofraları kuruyor, kuman-
yalar dağıtıyor, yetimleri giydiriyor.

Dernek görevlilerinin yanı sıra çok 
sayıda gönüllünün desteğiyle yürütülen 
çalışmalarda öncelik mağduriyetin en 
çok olduğu alanlara veriliyor. Mağ-
durların ihtiyaçlarına göre oluşturulan 
kumanyalarla Ramazan dönemi gıda 
ihtiyacı karşılanıyor, kurulan iftar sofrala-
rıyla kardeşlik pekiştiriliyor.

SEL FELAKETİ’NDE PAKİSTAN’A 
UZANAN YARDIMELİ
Bilindiği gibi, 2010 yılının muson yağ-
murlarıyla Pakistan, tarihinin en büyük 
sel felaketini yaşamıştı. 20 milyon kişiyi 
mağdur eden felaket, binlerce can 
kaybına neden olurken, yaklaşık 12 bin 
köy Pakistan haritasından silinmişti. Sel 
felaketi döneminde de kardeş ülkenin 
acılarına duyarsız kalmayan Yardımeli, 
ülkeye öncelikle gıda, battaniye, giysi 
ve acil yardım malzemelerini ulaştırmıştı. 
Kalıcı çözüm olarak ise Peşaver eyale-
tinde 2012 yılı ortalarında Eyüp Sultan 
Köyü’nün temellerini atmış, Köyü içinde 
camisi, sağlık ocağı, atölyeleri ile birin-
ci etabını tamamlayarak 2013 yılında 
açıldı. 2. Etap çalışmaları devam et-
mektedir.

TÜRKİYE’DEN PAKİSTAN’A 
GÖNÜL SOFRALARI 
KURULUYOR
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Yardımeli Derneği Genel Başkan 
Yardımcısı Selim Akgün, Akabe Vakfı 
Genel Müdürü Nasuhi Günay, Akabe 
Vakfı YÜK Başkanı Selçuk Karakaş ve 
Yardımeli Avrupa Derneği gönüllülerin-
den oluşan ekibimizle birlikte Pakistan’a 
yola çıktık.

Daha önceki senelerde olduğu gibi 
bu yılda kurban kesim sırasında bağış 
yapan Türkiyeli hayırseverlerin isimlerini 
tek tek okuduk ve daha sonra Yardımeli 
gönüllüleri olarak, bu etleri ihtiyaç sahibi 
binlerce Pakistanlı aileye dağıttık. Bizi 
görenler etrafımızı sarıyor, hayır dua ve 

teşekkür ediyorlardı.

Bu insanların 
çoğu senede 
bir defa et 
görüyor. 
Burada ya-
şayan in-

san-

lar son derece ağır 
şartlarda yaşam 
mücadelesi veriyor-
lar; insanların durumu 
gerçekten kötü. Pa-
kistanlı kardeşlerimize 
daha çok yardım 
edip onlara daha çok 
sahip çıkmamız lazım; 
gerçekten onlar bizi 
çok seviyorlar, değer 
veriyorlar.

PAKİSTANDAKİ
KURBAN
FAALİYETLERİMİZ
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KUZEY
 AMERİKA

KITASI
Kuzey Amerika, kuzey yarım kürede bulunan, 
kuzeyde Arktik Okyanusu, doğuda Atlas 
Okyanusu, güneyde Karayip Denizi ve kuzeybatıda 
Büyük Okyanus ile çevrili olan kıtadır.

24.230.000 km²’lik bir alan oluşturmaktadır. 2001 
yılındaki ortalama nüfusu 454.225.000’dur. Asya 
ve Afrika’dan sonra üçüncü büyük kıtadır ve nüfus 
olarak da Asya, Afrika ve Avrupa’dan sonra en 
kalabalık dördüncü kıtadır.

KUZEY AMERİKA 
KITASINDAKİ
ÜLKELER
Amerika Birleşik Devletleri
Antigua ve Barbuda
Bahamalar
Barbados
Belize
Dominik Cumhuriyeti
Dominika
El Salvador
Grenada 
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada 
Kosta Rika
Küba
Meksika
Nikaragua
Panama
Saint Kitts ve Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler
Trinidad ve Tobago



Küba Cumhuriyeti Karayiplerde bir 
ada ülkesi. Küba, Isla de la Juven-
tud ve birçok takımadaların yanı sıra, 
başlıca Küba adasından oluşur. 

Küba 11 milyonu aşkın insanın 
yurdudur ve Karayipler’de en geniş 
yüzölçümüne sahip olmanın yanı sıra 
en kalabalık ada milletidir. Ada, etra-
fındaki sular tarafından ılıklaştırılmış 
bir tropikal iklime sahiptir. 

Küba’nın oldukça karmaşık bir yapı 
gösteren nüfusu, geçmiş yüzyıllarda 
adaya değişik etnik toplulukların yer-
leşmesinin ürünüdür. Doğum oranı 
11.6/1000’dir.

- Kurban faaliyetleri, 
- Kitap dağıtımları

FAALİYETLERİMİZ
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KÜBA
Başkent Havana

Resmî dil İspanyolca 

Yönetim biçimi Üniter yarı 

başkanlı sosyalist cumhuriyet

Başbakan Raúl Castro

Yüzölçümü T. 109.884 km²

Nüfus (2011) 11,210,064  

Para birimi Küba

 Pezosu

GENEL BİLGİLER



AVRUPA 
KITASINDAKİ
ÜLKELER
Doğu Avrupa:
Azerbaycan
Beyaz Rusya
Bulgaristan
Ermenistan
Gürcistan
Kazakistan
Moldova
Romanya
Rusya
Ukrayna

Orta Avrupa:
Çek Cumhuriyeti
Macaristan

Polonya
Slovakya
Slovenya

Kuzey Avrupa:
Birleşik Krallık
Danimarka
Estonya
Finlandiya
İzlanda
İrlanda
Letonya
Litvanya
Norveç
İsveç

Güney Avrupa:
Arnavutluk
Andorra
Bosna-Hersek
Hırvatistan
Türkiye
Yunanistan
İtalya
Makedonya Cumhuri-
yeti
Malta
Karadağ
Kıbrıs Cumhuriyeti
Kosova
Portekiz

San Marino
Sırbistan
İspanya

Batı Avrupa:
Avusturya
Belçika
Fransa
Almanya
Lihtenştayn
Lüksemburg
Monako
Hollanda
İsviçre



AVRUPA
KITASI
Avrupa, Afrika’nın kuzeyinde, Asya’nın 
batısında ve Atlas Okyanusu’nun doğusunda 
bulunan, yarımada şeklindeki kıta. Dünyanın 
en küçük ikinci kıtasıdır.

Avrupa bir devrimler yarımadasıdır. Özellikle 
demokrasi, endüstriyel ve bilimsel açıdan 
dünyayı etkileyen devrimleri gerçekleştirmiştir.

Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir 
yarımadadır. Hayat seviyesi yüksektir. Nüfus 
artışı çok azdır. Hatta bazı ülkelerde nüfus 
azalması vardır.

Avrupa, dünyada ihracat ve ithalatta önde 
gelen yarımadadır. Dünyada üretilen endüstri 
ürünlerinin üçte biri bu kıtaya aittir.

Endüstrileşmiş ülkelerin toplandığı bir kıtadır. 
Birleşik Krallık (İngiltere), Fransa, İtalya ve 
Almanya endüstrileşme açısından çok ileri 
durumdadır.

Çeşitli uluslara mensup insanların yaşadığı 
Avrupa’da 50 civarında devlet vardır. Komşu 
ülkeler arasında dil, ekonomik ve kültürel 
açıdan önemli farklar bulunur.
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ARNAVUTLUK

Arnavutluk, resmî adı Arnavutluk 
Cumhuriyeti, Güneydoğu Avrupa’da bir 
ülkedir. Komşuları kuzeyde Karadağ, 
kuzeydoğusunda Sırbistan, doğusunda 
Makedonya ve güneyinde Yunanis-
tan’dır. Ayrıca ülkenin batıda Adriyatik 
Denizi ve güneybatıda İyonya Denizi’ne 

kıyısı vardır. İyon Denizi ile Adriyatik De-
nizi arasındaki Otranto Boğazı’nın kar-
şısındaki İtalya’ya uzaklığı 72 km’den 
daha azdır.

ARNAVUTLUK CAMİ VE 
KÜLTÜR MERKEZİ
Kuruluşumuzdan bugüne bölgede 
birçok faaliyetlere imza atan Yardıme-
li’miz Balkanlar’da y eni bir  müessese 
için adım attı. Bu adım, Arnavutluğun 
başkenti Tiran’ın Kamze bölgesinde 29 
Mayıs 2015 Cuma günü gerçekleşti.

Başkent Tiran

Resmî dil Arnavutça 

Yönetim biçimi Üniter 

parlamenter cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Bujar Nishani

Yüzölçümü T. 28.748 km²

Nüfus (2016) 2.970.048  

Para birimi Lek

GENEL BİLGİLERSınırsız rahmet 
sahibi rahman, 

İmana erişip 
dürüst ve erdemli 

davranışlar 
ortaya koyanları 

sevgiyle 
kuşatacaktır. 
Meryem, 96



Yardımeli gönüllüleri tarafından 
hibe edilen arsaya başta cami 
olmak üzere Kur’an ve İslam 
Merkezi gibi bölümlerin 
yanı sıra Kuran Okulu için 
mekanlar da inşa edilecek. 
Cami, kültür ve eğitim 
merkezi diyebileceğimiz 
yeni külliyemizin temel-
lerine; Mustafa İslamoğlu 
Hocamız, Dernek Başka-
nımız Dr. Sadık Danışman,  
yönetim kurulu üyelerimiz, genel 
müdürümüz, bir grup gönüllülerimiz 
ve Arnavutluktaki partner kuruluşumu-
zun yöneticileriyle birlikte bölge sakinleri 
iştirak ettiler.

KURBAN FAALİYETLERİ

ARNAVUTLUK
KUMANYA
DAĞITIMLARI
Balkanlarda Ramazan ayının farklı bir 
yeri ve önemi var. Buralarda Ramazan, 
kendine has güzelliği ile yaşanıyor. Bu 
yerlerden biri de Arnavutluk.
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- Kitap çevirileri, 
- Kur’an okulu ve camii projesi, 
- kurban ve ramazan faaliyetleri,
- Yetim eğitim destek projesi,
- Yetim giydirme.

FAALİYETLERİMİZ
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BOSNA-
HERSEK
Ülke bir bütünü oluşturan Boşnaklar, 
Sırplar ve Hırvatlar olmak üzere üç 
etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır. 
İngilizcede ve daha birçok dilde etnik 
kimlik göz önünde tutulmadan tüm 
Bosna-Hersek halkına Bosnalı denir. 
Ancak Türkçede tarihten gelen ya-
kınlıktan dolayı Bosnalı denildiğinde 
Boşnaklar yani Bosnalı Müslümanlar 
kastedilir. Ayrıca ülkede Bosnalı veya 
Hersekli olmak da ayrı etnik kimliği 
vurgulamak için kullanılır.

YARDIMELİ BOSNADA 
YARALARI SARIYOR
Son yüz yirmi yılın en etkili sel felaketine 
maruz kalan Bosna Hersek’te Yardımeli 
Derneği yaraları sardı. Sel felaketinin 
yaşandığı Balkanlar’da 54 kişi hayatını 
kaybetti. 500’e yakın kişinin de halen 
kayıp olduğu tahmin ediliyor. Sel ve 

Başkent Saraybosna

Resmî dil Boşnakça,

 Hırvatça, Sırpça

Yönetim biçimi Federasyon

Yüksek Temsilci Valentin Inzko

Yüzölçümü T. 51,197 km²

Nüfus (2009) 4,613,414  

Para birimi Konvertibıl Mark

GENEL BİLGİLER



De ki: “Eğer siz 
Rabbimin rahmet 
hazinelerine 
sahip olsaydınız, 
o zaman 
da tükenir 
korkusuyla 
cimrilik ederdiniz. 
Zaten insan çok 
cimridir.” 
İsra, 100
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heyelan felaketlerinden dolayı 18 bin 
600 ev zarar gördü. 40 binden fazla sel 
mağdurunun evlerini terk etmek zorun-
da kaldı. Sel felaketinin hemen ardın-
dan bölgeye giden Genel Koordinatör 
Osman İlhan Başkanlığındaki Yardımeli 
Uluslararası İnsani Yardım Derneği ekip-
leri yaraları hızla sardı.

50 KİŞİLİK GRUPLAR 
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI

Gruplar halinde sel bölgesinde çalıştık-
larını anlatan Yardımeli Genel Koordi-
natörü Osman İlhan, “Bosna’da mey-
dana gelen sel felaketi bir çok kasaba 
ve köyü sula altında bıraktı. Yardımeli 
ekipleri olarak ilk günden beri bölgeye 
giderek çalıştık. 50 kişilik gruplar halin-
de öncelikle sular altında kalan evlerden 
suları tahliye ettik. Evlerin bir daha aynı 
soruna maruz kalmaması içinde gerekli 
tedbirleri aldık. İlaç ve acil gıda paket-
lerini buradaki mağdurlara teslim ettik” 
dedi.

EVLERİ YIKILANLARA 
18 BİN EUROLUK NAKİT YARDIM

Suların tahliyesinden sonra tespit ettik-
leri evlere ve köylere kamyonlarca acil 
gıda ihtiyaç malzemelerini halka ulaş-
tırdıklarını anlatan İlhan,”Özellikle evleri 
yıkılanlara, ağır hasar olanlara nakit yar-
dımı yapıldı. Son yüzyılın  en büyük sel 
felaketini yaşayan Bosna’daki kardeşle-
rimize 18 bin 500 euroluk nakit yardım 
yapıldı. Kırsal bölgelerdeki çalışmala-
rımız devam ediyor. Burada öncelikli 
olarak insanların güvenli bir barınma 
yerine kavuşmasını sağlamaktı. Bir çok 
yerde bunu gerçekleştirdik” dedi.

KURBAN FAALİYETLERİMİZ VE 
KARDEŞ AİLE

- Kardeş aile çalışmalarımız,
- Kitap tercümeleri,
- Kurban faaliyetlerimiz
- Seracılık yetim eğitim destek

FAALİYETLERİMİZ
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BULGARİSTAN
Bulgaristan, Balkanlar’da yer alan 
ülke. Batıda Sırbistan ve Makedonya, 
doğuda Karadeniz, kuzeyde 
Romanya, güneyde Yunanistan 
güneydoğuda Türkiye ile çevrilidir. 
110 bin 994 km2 yüzölçümüyle 
Avrupa’nın en büyük 16. ülkesidir.

Balkan, Rodop ve Rila gibi dağlar 
yüzey şekillerini belirler. Rila Dağı 
üzerindeki Musala Zirvesi, Doğu 
Avrupa’nın en yüksek noktasıdır. 
Kuzeydeki Tuna Ovası ve güneydeki 
Yukarı Trakya Ovası da Bulgaristan’ın 
alçak ve verimli bölgeleridir.

Bulgaristan ulusunun büyük bir 
oranı Ortodoks Hıristiyan’dır. 4 Aralık 
1992’de yapılan kişi sayımında ilk kez 
Alevîler ayrı bir öbek olarak sayılmış 
ve 83.537 kişi kendini Alevî olarak 
tanıtmıştır.

SADIK DANIŞMAN’IN
ZİYARETLERİ
2012’yılından bu yana Bulgaristan’da 
yapılan hizmetleri yerinde tespit etmek 
ve bundan sonraki projelerimizin 
iş programını yapmak amacı ile 
Başkanımız Dr. Sadık Danışman ve 
Bölge sorumlusu Mehmet Çakıl ile bir 
ziyaret yapıldı. Bulgaristan Sofya’daki 

Başkent Saraybosna

Resmî dil Boşnakça,

 Hırvatça, Sırpça

Yönetim biçimi Federasyon

Yüksek Temsilci Valentin Inzko

Yüzölçümü T. 51,197 km²

Nüfus (2009) 4,613,414  

Para birimi Konvertibıl Mark

GENEL BİLGİLER
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büyük elçiliğimiz, İslam Fakültesi 
Rektörü ve Baş müftü ziyaretinden 
sonra, Çalışmalarımızın yoğun olduğu 
Filibe (Plovdiv) ziyareti yapıldı. Burada 
Muradiye cuma camisinde yaptığımız 
seminer salonu denetlendi. Konsolos 
ziyaretinden sonra eğitim gören Kur’an 
talebelerimiz ziyaret edildi ve çeşitli 
hediyeler verildikten sonra Türkiye’ye 
dönüldü.   

KURBAN FAALİYETLERİ
Kurban çok yönlü bir ibadet ve sosyal 
dayanışma, kaynaşma mekanizması.

Kurbanla birlikte insan, onlarca farklı 
ülke ve kültürle iletişim kuruyor, 

dostluklar geliştiriyor. Türkiye’ye 
ait değerler dünyanın 4 bir yanına 
ulaştırılıyor. Her bir Yardımeli görevli ve 
gönüllüsü Kurbanla birlikte Anadolunun 
selamını, sevgisini, değerlerindeki 
motifleri farklı coğrafyalara taşımış 
oluyor.

- Seminer salonu yapımı,
- Öğrenci eğitimleri, 
- Kitap çeviri, 
- Basım ve dağıtım, 
- İftar ve sünnet programı, 
- Kurban faaliyetleri.

FAALİYETLERİMİZ
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AVRUPA - KOSOVA / MAKEDONYA / MACARİSTAN

KOSOVA 
MAKEDONYA
MACARiSTAN
KOSOVA
Kosova Cumhuriyeti, 
Balkanlar’da, Sırbistan, 
Karadağ, Makedonya 
Cumhuriyeti ve Arnavutluk devletlerine 
sınırı olan, 1999 ile 2008 yılları arasında 
Birleşmiş Milletler idaresinde bir bölge 
olan Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde 
tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti.

Kosova’da bağımsızlık ilanının ardın-
dan, denetim, Birleşmiş Milletler’den 
Avrupa Birliği’ne geçti. Kosova’daki 
Avrupa Birliği temsilciliği, bundan sonra 

Uluslararası Sivil Temsilcilik adı altında 
hizmet vereceğini açıkladı. Böylece 
Birleşmiş Milletler’in de 1999 yılından 
bu yana Kosova’da üstlendiği yönetim 
sona ermiş oldu. Kosova’da Avrupa 
Birliği ülkelerinden 1900 polis ve yargı 
mensubu görev yapacak. Kosova bu 
şekilde Avrupa’nın 50. ülkesi olmuştur.

MAKEDONYA
Makedonya Cumhuri-
yeti veya kısaca Make-
donya, Balkanlar’da bir 
ülke. Kuzeyde Sırbistan 

Başkent Priştine

Resmî dil Arnavutça, Sırpça

Yönetim biçimi Parlamenter
 Cumhuriyet

Devlet Başkanı Hashim Thaçi

Yüzölçümü T. 10.877 km²

Nüfus (2012) 1.836.529 

Para birimi Avro

GENEL BİLGİLER

Başkent Üsküp

Resmî dil Makedonca

Yönetim biçimi Parlamenter
 demokrasi

Devlet Başkanı Corge İvanov

Yüzölçümü T. 25.713 km²

Nüfus (2014) 2.069.162 

Para birimi Denar

GENEL BİLGİLER
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ve Kosova, batıda Arnavutluk, güney-
de Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile 
komşudur. Makedonya, 542 yıl Os-
manlı İmparatorluğu hâkimiyeti altında 
kalmıştır ve birçok Türk izi taşımaktadır.

Makedonya Cumhuriyeti’nde en yaygın 
din %64,7 ile Makedon Ortodoks 
Kilisesi’ne bağlı Ortodoksluk, %34,3 ile 
en yaygın ikinci din İslam’dır. Maked-
onya Cumhuriyeti oran açısından 
Türkiye, Kosova, Arnavutluk ve Bos-
na-Hersek’ten sonra Avrupa’daki en 
büyük Müslüman nüfusu barındırır. 
Müslüman Makedonlar, Hristiyanlardan 
ayırt edilmek için kendilerine Torbeş 
demektedirler. Ülkede 1200 kilise, 750 
cami bulunur.

MACARİSTAN
Macaristan, Orta 
Avrupa’da Karpat-
larda kurulu olan 
ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 
Başkenti Budapeşte olan Macaristan, 
OECD, NATO, AB, Visegrád Grubu 
ve Schengen üyesidir. Ülkedeki resmi 
dil, Fin-Ugor dillerinden olan ve Avrupa 
Birliği’nin 24 resmi dilinden biri olan 
Macarcadır.

KURBAN VE RAMAZAN 
FAALİYETLERİ

Başkent Budapeşte

Resmî dil Makedonca

Yönetim biçimi Parlamenter
 Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı János Áder

Yüzölçümü T. 93.030 km²

Nüfus 10.076.581 

Para birimi Forint

GENEL BİLGİLER

De ki: “Benim 
tüm istek ve 
arzum, bütün 
ibadetlerim, 
hayatım ve 
ölümüm 
alemlerin rabbi 
olan allah’a 
armağan olsun” 
Enam,162
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HAYIR 
KÖPRÜSÜ
PROGRAMI

Yardımeli Derneği’nin faaliyetleri ve 
çalışmaları her Perşembe Hilal TV’de 
izleyicisiyle buluşuyor. Hayır Köprü-
sü programı her hafta farklı konu ve 
konuklarıyla, derneğin yapmış olduğu 

çalışmaları izleyicilere aktarıyor. Hasan 
Hafızoğlu’nun sunumuyla evlerinize 
konuk olan Hayır Köprüsü programı 
sizlere yapmış olduğumuz faaliyetlerimi-
zi aktarmaya devam edecek.
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KURAN
OKULLARINA
YAPILAN DESTEK
Her dönem ve her bölgemizde Kur’an okullarının 
inşasına desteğimizi, örgün okullara eğitim katkısını, 
ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap ve kırtasiye yardımını 
sürdürüyoruz.

Yurdumuzun çeşitli illerinden ve Pa-
kistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Mo-
ğolistan, Kazakistan ve Moritanya’dan 
eğitim için gelen öğrencilere düzenli 
olarak ayni ve nakdi yardımlar yapıldı.
Medine Kız Kuran Kursu ve Enes Bin 
Malik Kız Kuran Kursunda eğitimlerini 
tamamladıktan sonra kendi ülkelerinde 

Kuran talebeleri olarak çalışmalarını 
sürdüreceklerdir inşallah.
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ASYA’NIN KALBİ’NDEN SELAM 
VAR

Muhammet İkbal: ‘Afganistan Asya’nın 
kalbidir’ der. İşte Asya’nın kalbinde 
misafirlerimiz vardı. Afganistan’ın ta-
mamında faaliyet gösteren Islah Cemi-
yeti ve bu cemiyetin yardım kuruluşu 
HAS’ın yetkililerinden Harun Hatibi ve 
Muhammet Vasıl Yardımeli’mizi ziyaret-
te bulundular.

Afganistan’ın yeniden inşasında rolü 
olacağını umduğumuz Islah Hareke-
ti’nin öcüleriyle istişareler yaptık, ‘As-
ya’nın kalbine’ yapabileceğimiz hayır 
yatırımlarımızı konuştuk. Selam aldık, 
umut bulduk, dua olduk birbirimize…

AVUSTRALYA’DAN 
MİSAFİRLERİMİZ VARDI

Avustralya İslami Çalışmalar Merke-

zinden ziyaretçilerimiz vardı. Merkezin 
Genel Sekreteri Nazrul PRAMANIK ve 
gönüllüsü Abdurrahman bey derneği-
mizi ziyaret ederek Avustralya kıtasın-
daki çalışmalarından bahsettiler. 

CEMAATİ İSLAMİ YÖNETİCİLERİ 
MİSAFİRİMİZDİ

Pakistan Özgür Keşmir Cemaati İslami 
Lideri Abdul Raşhid TURABİ, Pakistan 
Cemaati İslami’den Asif Lokman Gazi, 
Cemaati İslami A.Keşmir yöneticilerin-
den Mahmood ul Hassam ve Khalid 
Mahmood dernek merkezimizi ziyaret 
edip Yardımeli olarak Pakistanın farklı 
bölgeleri ve Keşmirde yaptığı faaliyet-
lerden dolayı teşekkür edip Pakistan ve 
o bölge ile tüm islam aleminin durumu 
konusunda hasbihal edildi.

FİLİSTİNLİ ALİMLER’DEN 
DERNEĞİMİZE ZİYARET
Yurt dışındaki Filistinli Alimler Heyeti 

ZİYARETÇİLERİMİZ
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Başkan Yrd. Dr.Müfid Ebu Anşa, Genel 
Sekreter dr. Nawaf Takruri ve Sosyal 
İlişkiler Başkanı Muhammed Alwali 
Yardımeli Derneğimizi ziyaret ederek, 
Filistinli kardeşlerimize yapılan des-
teklerinden dolayı teşekkür ettiler. Dr. 
Sadık Danışman derneğimizin dünya-
da yaptığı insani yardım çalışmaları ve 
devam eden projelerini anlattı. Yardımeli 
derneği olarak Gazze’ye 2015’in ilk on 
ayında bir milyon dörtyüz yiirmi beşbin 
dolar yardım ulaştırıldığını, Gazze’de 9 
kişilik bir ofisimizin faaliyet gösterdiğini 
ve Gazze’de yakın dönemde Mesleki 
Eğitim Merkezi yapılacağının müjdesini 
verdi.

İGİAD’DAN DERNEĞİMİZE 
ZİYARET

İGİAD Yönetim Kurulu düzeyinde Yardı-
meli Derneği Genel Başkanı Dr. Sadık 
Danışman’ı makamında ziyaret etti. 
İGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Karahan, Yönetim Kurulu Üyesi H. 
Mehmet Köse, İdari ve Mali İşler Yöne-
ticisi Tezcan Kuzu’nun hazır bulunduğu 

ziyarette Yardımeli Derneğinin yaptığı 
projeler hakkında bilgiler verildi. Dr. 
Sadık Danışman, İGİAD’ın yaptığı faali-
yetlerin önemli olduğunu ve ahlakın her 
alanda ki gereksinimine vurgu yaptı. 

SURİYELİ TÜRKLER’DEN ZİYARET

Suriye Türkleri Eğitim Kültür ve Yardım-
laşma Derneğinden Ahmet Şirin ve 
Ayhan Urlu derneğimizi ziyaret etti.
Suriye Türkleri Eğitim Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneğinden Ahmet Şirin 
ve Ayhan Urlu derneğimizi ziyaret etti. 
Bayırbucak bölgesi hakkında bilgi veren 
Ahmet Şirin bölgenin battaniye, ısıtıcı ve 
gıda ihtiyacı olduğunu söyledi.

YEMEN STK HEYETİ DERNEĞİMİZİ 
ZİYARET ETTİ

Yemen Sivil Toplum Kuruluşları Geliştir-
me Merkezi yöneticilerini dernek genel 
merkezimizde ağırladık. Yemen ve 
Türkiye arasındaki insanı yardım faaliyet-
lerinin daha da geliştirilmesi konularında 
görüşüldü.



YURT DIŞI OFİSLERİMİZİN OLDUĞU ÜLKELER    
FİLİSTİN/GAZZE SUDAN SOMALİ PAKİSTAN BANGLADEŞ MORİTANYA

ADANA OSMAN ÇAKIR 5077048510
ADIYAMAN  EBUBEKİR AKBAŞ 536 8941240
AFYON ŞÜKRÜ TUR 505 4004030
AĞRI SERACETTİN DURSUN 543 4690727
ANTALYA İBRAHİM ÇELİK 535 3102332
ARTVİN DENİZ AKTAŞ 507 9488480
AYDIN RECEP AKAY 505 4746421
BALIKESİR ADEM GÜLLÜHAN 539 8627456
BİLECİK MUSTAFA İBİŞ 532 1694425
BİNGÖL KADRİ TEKİN 533 6147870
BİTLİS  İSMET YÜZÜGÜLER 507 9590500
  434 8270727
BOLU  ASYA HANIM 505 7752635
BURDUR BEKİR ZORLU 530 8865244
BURSA AHMET ŞAĞBAN 532 4314570
ÇANAKKALE MUHSİN AKÇAY 533 7270128
ÇANKIRI ELİF GÜVENLİ 505 6688801
ÇORUM FATİH ÇELİK 532 4260075
DENİZLİ ALİ ÇÖLHAN 505 7537585
DİYARBAKIR AHMET SICAKYÜZ 532 3447451
EDİRNE HASAN DALBÜK 532 6648423
ELAZIĞ HÜSEYİN GÜRGER 505 3951855
ERZİNCAN ALAATTİN ÖNEL 505 4340102
ERZURUM ÜMMET İLHAN 532 1001845
ESKİŞEHİR İLKER AKÇA 530 1532134
GAZİANTEP YUSUF ÖZCAN 506 7005609
GİRESUN MURAT KODAT 535 4628814
GÜMÜŞHANE ÖMER NASUHİ AKINCI  532 1688729
HAKKARİ HALİL BİÇER 506 4245882
HATAY  EYÜP YIKILMAZ 533 7124344
ISPARTA ZEKİ TUĞRUL 541 2232171
MERSİN ADİL BİLEN 536 2869532
İZMİR Mustafa Tokat 507 7831492
KARS AYHAN YÜREĞİR 505 5784220
KASTAMONU RECEP DİKİCİ 505 7350981
KAYSERİ BEYTULLAH BAŞOL 533 2525447
KIRKLARELİ BÜLENT KILIÇ 505 5728962
KIRŞEHİR HACI KARAYEL 506 3669267
KOCAELİ MERYEM KESKİN 535 3747971

KONYA RIFAT GÜNAY 533 5294606
KÜTAHYA  ERDOĞAN DOĞAN 530 8498945
MALATYA B.SELİM ÇİMENDAĞ 532 7919067
MANİSA ALİ TAŞGIN 532 3813237
K.MARAŞ  YUNUS SEVİM 506 6019093
MARDİN ABDURRAHMAN KOK 506 6090577
MUĞLA MEHMET ŞAŞI 505 7766002
MUŞ ALİ ASLAN SUBAŞI 505 3742751
NEVŞEHİR SERDAR ALİ MIHCI 533 7191010
NİĞDE SAVAŞ ÖREN 505 8571690
ORDU İBRAHİM ATİK 505 5263940
RİZE HÜSEYİN KAMBUR 533 4621322
SAKARYA DERYA MUSA ŞAHİN 532 3282488
SAMSUN HUSEYİN KILINÇ 543 2500970
SİİRT ALİCAN KARA 544 7237025
SİNOP SAFİ HOCA 536 3058791
SİVAS SEBAHATTİN ÇİL 542 7990186
TEKİRDAĞ RİFAT ŞANLI 535 8729632
TOKAT EKREM ÖZER 544 2290530
TRABZON MUSTAFA ÇAKAR 533 5439345
TUNCELİ  BÜLENT SUNER 530 4259571
Ş.URFA MUSTAFA TOSUN 543 8628280
UŞAK İBRAHİM BAYOĞLU 536 3489252
VAN  HAYDAR ERDURUN 545 5099998
YOZGAT AYHAN KARABULUT 542 8432066
ZONGULDAK MUSTAFA MANCAR 506 5456390
AKSARAY HÜSEYİN GÜL 507 7861158
BAYBURT ADİL KACIR 545 5999614
KARAMAN ELMAS COŞAR 505 3018990
KIRIKKALE HAMZA YALÇIN 537 2484017
BATMAN SEVDA ALTUN 507 9076756
ŞIRNAK SALİH BABRAK 541 5414765
BARTIN ÖZCAN YÜZLÜ 505 9106716
IĞDIR FİRDEVS ÖZTÜRK 534 8489001
YALOVA YELİZ UZEL 507 4991521
KARABÜK ŞAH İSMAİL UTLU 538 5967298
KİLİS  ABDULCELİL YILMAZ 507 6817291
OSMANİYE MEHMET KOYUNCU 505 4342638
DÜZCE BURHAN GELEN 537 2818182

YURT İÇİ ŞUBEMİZ  
ANKARA ALTINDAĞ 312 3091006

YURT İÇİ TEMSİLCİLİKLERİMİZ 
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