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Değerli Yardımeli gönüllüleri!

Derneğimiz kurulduğu 2007 yılından bugüne 
dek yeryüzündeki tüm mazlum ve muhtaca 
ulaşma gayretinde. 

Çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan 
tüm gönül dostlarımıza selam olsun.

Tenin rengi hangi renk olursa olsun, gözyaşı-
nın rengi her yerde aynı. 

Hangi dili konuşursan konuş, sevginin dili 
hep aynı. 

Arada sınırlar, mesafeler olsa da mü’minlerin 
derdi aynı, amacı aynı...

Madem ki kardeşleriz o halde kardeşlik sınır-
ları aşmalı.

İşte böyle başladı bu kutlu yolculuk.

Sizlerin destek ve dualarıyla bu kutlu yürüyüş 
devam ediyor.

Paylaştıkça anlıyoruz aslında, çoğaldığımızı 
ve büyüdüğümüzü.

Belki bugün ömrümüzün son günü, yarın ise 
ömrümüzün ilk günü. 

O halde iyiliklerimizi ertelemeyelim.

İşte bu okumuş olduğunuz faaliyet bülteni-
mizle birlikte ülkemizde 81 ilimizde ve dün-
yanın değişik coğrafyalarında infaklarınızla 
mazlumun dini, dili ve ırkı olmaz şiarı ile 
yaptığımız ve yapmakta olduğumuz faaliyet-
lerimizin kısa bir özetini sunuyoruz.

Selam ve dua ile.
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Dr. Sadık Danışman

Değerli gönül dostları, 

Yardımeli kuruluşunun 10.yılını siz gönül dostları hayırsever 
bağışçılarımızla yeryüzü coğrafyasında ördüğümüz hayır köprü-
leri ile ulaştığımız mazlum mağdur ve muhtaç kardeşlerimiz ile 
birlikte Yardımeli’nin 10.yılını karşılamanın gururu içindeyiz. Ba-
ğışçılarımıza, gönül dostlarımıza teşekkürler..

Hızla akıp giden bu 10.yıl içinde yeryüzü coğrafyasında maz-
luma, yetime, ihtiyaç sahiplerine, doğal afet mağdurlarına yapı-
lan kalıcı projelerde emeği geçen katkısı olan fiili ve kavli duası 
ile bu güzel yürüyüşte bizler ile beraber olan tüm dostlardan Al-
lah razı olsun, Allah ecrini nasip etsin.

Değerli dostlar, 

Yardımeli bu 10 yıllık yürüyüş süresince farklı farklı coğraf-
yalarda Allahın vahiy mesajında bildirdiği gibi “renkler ve diller 
Allah’ın birer ayetidir”.

Farklı renklerde farklı dillerde kardeşlerimiz ile beraber olduk, 
selamlaştık, kucaklaştık, dertleştik, paylaştık. Gün oldu beraberce 
sevindik, gün oldu üzüldük, gün oldu ağladık, zaman zaman dü-
şünceye çareye, çaresizliğe, problemlere hep birlikte kardeşleri-
mizle çözüm aramaya  bir coğrafyadan bir coğrafyaya koştuk.

Değerli Gönül Dostları

Bayramlarını kurban eden gönüllü kardeşlerimiz ile “Bayram 
Sevindiğin kadar değil sevindirdiğin kadar bayramdır” diyerek So-
mali’de, Moritanya’da, Suriye’de, Irak’ta, Bosna’da, Kosova’da, 
Kırgızistan’da her bayramda yeryüzünün 30 ayrı ülkesinde maz-
lum mağdur kardeşlerimiz ile beraber selamlaştık, kucaklaştık, 
bayram namazında saf tuttuk, kurbanlarımızı kestik ve dağıttık.

Ramazan bayramlarında 81 ilimizde Yardımeli temsilcilikleri 
ile ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret edip iftar sofralarında 
beraber olduk.Toplu iftarlar ile yetim çocuklarımızla ihtiyaç sahi-
bi aileler ile beraber olduk.”Peygamber efendimizin iftar sofrası ile 
ümmet iftar sofrası” ile gönül dostları ile iftarlarda beraber olduk.
Kumanya paketleri, kumanya kartları ile kardeşlerimizi sevindirdik.
Başta Kudüs Mescid-i Aksa iftarımız olmak üzere farklı ülkelerde 
ramazan boyunca iftarlar ve gıda yardımlarımız oldu.

Bayramlarda ülkemizin 81 ilinde il temsilcilerimiz, Ankara şube-
miz ve yurtdışındaki ofislerimiz ile partner kuruluşlarımızla birlikte 
on binlerce yetim çocuğumuzu giydirdik. Bayram sevinci yaşattık.

Ayrıca yetim eğitim destek projemiz ile 81 ilimizde ve 10 ayrı 
ülkede yetim çocuklarımıza eğitim desteği sağladık.

Yurt içinden ve yurtdışından Kuran okullarında okuyan ihtiyaç 
sahibi öğrenci kardeşlerimize infaklarınızla maddi destek olduk.

“Kış geldi kardeşlerimiz üşümesin” projemizi temsilcilerimiz 
ve Ankara şubemiz ile 81 ilimizde ve yurtdışındaki bazı ülkelerde 
kışı yokluk ve zor imkanlar ile karşılayan kardeşlerimize kış ihti-
yaçları için yakacak, giyim ve gıda yardımları yaptık.

“Kardeşliğimiz yeryüzüne yayılsın” projemiz ile gönüllü biri-
mindeki kardeşlerimiz ile birlikte kardeşlik bilinci gereği kahvaltı 
proğramlarında sizler ile buluştuk.

“Kumbaram iyilik dolu” projemiz ile her yıl 06-12 yaş gurubu 
çocuklarımızla infak ahlakı ve paylaşım bilincini geliştirmek üzere 
çocuklarımızın doldurdukları kumbaraları bayram şenliği prog-
ramları ile kendilerinden alıp ihtiyaç sahibi kardeşlerine ilettik.

“İyilik elçileri” projemiz ile 06-12 yaş gurubu çocuklarımız 
iyilik yapmanın şuur ve bilincini geliştirmek üzere iyilik elçilerini 
oluşturduk.

Süt keçisi projemiz ile bebeklere süt, ailelere geçim kaynağı olduk.

Sudan Akabe Yetimler Külliyesi, Bangladeş Darul Hikme Eğitim 
Kurumlarımız ve Suriyeli okullarımız ile on binlerce çocuğumuzu 
eğitime kavuşturduk. Vahiye inşa olacak nesillerin yetişmesi için 
emek harcadık harcamaya devam etmekteyiz.

Aç midesini doyurmanın yanısıra aklını ve kalbini de doyur 
ilkesi ile her zaman beraber olduğumuz ailelere mektep olduk.

Farklı eserleri farklı dillere (Arapça, İngilizce, Boşnak, Kırgız 
vs.) çevirerek ihtiyaç olan ve talep edilen bölgelere gönderdik.

İhtiyacı olan üniversite öğrencilerine maktu maddi yardımlar 
yapmaktayız.

Bebeklerin hayata tutunması annelerin gözyaşının dinmesi 
ve sağlıklı doğum için 100 yataklı “Somali Kadın Doğum ve Çocuk 
Hastanesi”ni inşa ettik. 2016’da faaliyete geçirdik.

Doğal afet, sel mağduru olan Pakistanlı kardeşlerimize Pakis-
tan’da Eyüp Sultan Köyünü inşa ettik. İş atölyeleri, okulu, sağlık 
ocağı, konut ve mahalle dizaynı, elektrik ve su şebekesi ile “mo-
del ve modern bir köy kurduk.”

Her yıl ülkemizde “7 bölge 7 il 7 okul projemiz” ile ülkemizin 
farklı illerinde okullar restore ettik. Muhacir Suriyeli kardeşlerimi-

Yönetim Kurulu Başkanı
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ze ülkemizde ve Suriye içlerinde eğitimin yanısıra, 86 ambulans, 
gıda, giyim, yakacak gibi yardımlar ile 50 milyon tl ye aşkın yar-
dımda bulunduk.Suriyeli muhacir kardeşlerimize sizler ile birlikte 
sizlerin destekleri ile Ensar olmaya gayret ettik. 

Engelli kardeşlerimiz ile ihtiyaçları konusunda yanlarında ol-
manın onlarla kucaklaşmanın sevincini paylaştık.

Yurt içinde ve yurt dışında binlerce çocuğu sünnet ettirdik.

Ülkemizin farklı illerinde, Avrupa’da, Afrika’da ve farklı coğrafya-
larda değerli hocalarımız ile birlikte kardeşlik ve ümmet bilinci, yar-
dımlaşma, paylaşma, infak bilinci üzerine konferanslar, paneller, se-
minerler düzenledik.Musul’a, Somali’ye, Halep’e, Yemen’e, Kilis’e, 
Ceraplus’a, Gazze’ye, Kerkük’e, İdlib’e, Hatay’a, Urfa’ya, Mardin’e, 
Habeşistan’a hayır köprüleri kurduk fiili ve kavli dualarınızı ulaştırdık

Değerli Gönül Dostları, 

İhtiyaç duyulan bölgelere su kuyuları açtık.Kuyuların açıldı-
ğı bölgelere suya susamış kardeşlerimizi suya kavuşturduk.Suya 
kavuşan kardeşlerimizin sevincini görmenizi çok isterdik. Rabbim 
sizlere dünyada zemzemi ahirette kevseri nasib etsin inşallah.

Yardımelinin major projesi olan kardeş aile projemizi kuruluşu-
muzdan 6 ay sonra 2008 yılında “Ensar Muhacir” kardeşliğinin bir 
esintisini denizde bir damlasını günümüzde oluşturabilir miyiz diye 
yola çıktık.Veren el ile alan el arasında kardeş aileler oluşturduk 
.Projenin başlama gününden günümüze kadar Yardımeli kardeş aile 
projesinde bizler ile beraber oldunuz.10 binlere kardeş aileler oluş-
turduk.Bunun 3000-3500 Alan el Kardeş ailesi açık hava hapishanesi 
durumunda olan Gazze’den oluşturduk. Habeşistanda Necaşi’nin 
torunlarını unutmadık.Kurtuluş savaşında bakır tenceresini, altın bile-
ziklerini Anadolu’daki kardeşlerine gönderen Pakistanlı Keşmirli kar-
deşlerimize veren el kardeş aile olduk.Proje kapsamında 14 ülkede 
alan el 11 ülkede veren el kardeş aileleri oluşturduk.”Kardeşlik sınır 
tanımaz” dedik maddi ve manevi olarak kardeşlik bilincini yükselttik.

Kardeş aile buluşmaları ile ülkemize davet ettiğimiz Habeşis-
tan’lı Alan el kardeş ailemizin yetim çocuğa Muhammed Ali ken-
dilerine İstanbul’da boğaz turu yaptırdığımızda annesine dönüp 
anne Kuranı Kerimde bahsettiğin cennet bu olsa gerek diye soru-
yor annesine işte Yardımeli’nin değerli dostları Muhammed Aliye 
bu duyguyu yaşattınız ya Allah sizlere de hem bu dünyada hem 
ahirette yaşatsın inşallah.

Değerli Gönül Dostları, 

Yardımeli 2017 yılında 10.yılına girerken bu zaman süresince siz 
kıymetli bağışçılarımızdan aldığımız fiili ve kavli dualar ile yürüttüğü-
müz faaliyetleri sürdürmeye yardım ellerinizi yurt içi ve yurdışı maz-
lum mağdur ve muhtaçlara ulaştırmaya gayret ettik.Krizlerde yapı-
lan insani yardımların yanısıra kalıcı ve sürdürülebilir projeleri hayata 
geçirmekle mazlumdan yana saf tutmakla sizler ile gurur duyduk.

Değerli Dostlar, 

Yardımeli gittiği her coğrafyada cehaleti, tembelliği, umutsuzlu-
ğu yenmeye yönelik sosyal kültürel ekonomik faaliyetler üstlendik.
İnsani yardımın maddi boyutunun yanısıra cehaleti kırmanın, zi-
hinsel dönüşümün sağlanması, mazlumların umutlarını yeşertmek 
olduğunu biran için bir nebzede “Başlarına gelenlerin kendi elleri 

ile yaptıklarının sonucu olduğunun ayeti meali ile “ümmetin içinde 
bulunduğu sonuçlarında her ne kadar başkalarının sinsi hesap ve 
planları varsa da ilkin sonuçlarının sebeplerini kendilerinde ara-
malarını sinsi hesap ve oyunlara uyanık olmalarını ve “sebeplere 
yönelerek sonuçları ancak bu şekilde değiştirebileceklerini tüm 
oyunlara ve tezgahlara karşı Kardeşlik ve Ümmet bilincini geliştire-
rek karşı koyabilecekleri şuurunu vermeye çalıştık. Eğitimli çalışkan 
vahiy ile inşa olmuş nesillerin yetişmesine gayret sarf ettik.

Avrupa’da Avrupa genel koordinatörlüğü oluşturduk. Genel 
koordinatörlük aracılığı ile Avrupa’da sosyal ve kültürel faaliyetler 
başlattık. Avrupalı kardeşlerimizin yaptığı bağışları mazlumlara 
ve mağdurlara ulaştırdık.

Yardımli Derneği kuruluşundan bugüne kadar haftada bir Hİ-
LAL TV’ de“ Hayır Köprüsü” proğramımızda sizler ile birlikte, yaptı-
ğımız faaliyetleri görsel olarak paylaşmaya devam ediyoruz.

Yardımeli’nin ihtiyaç duyduğu genel merkez binasını inşa etmek 
üzere Eyüp’te arsa satın aldık. Genel merkez inşaatını başlattık.

Değerli Dostlar, 

10.yılımıza girerken bizleri yalnız bırakmadınız bizler ile adım 
adım beraber oldunuz. Mazlum mağdur iman kardeşlerinize ve 
kardeş farklı din mensuplarına insanlıkta eş dediniz, kardeşlerinize 
mazlumun dini, dili, rengi, coğrafyası sorgulanmaz, mazlumsa ye-
terli dediniz cana can kattınız. Evleri ısıttınız, aydınlattınız. Çocukları 
bayramlarda sevindirdiniz. Yaralarını sarmaya yetime kol kanat ol-
maya düşkünün elinden tutmaya, kimsesizin kimsesi olmaya kirli 
ve sinsi hesapları açığa çıkarmaya bunlara alet olmamayı gösterdi-
niz. Selam getirdiniz selam götürdünüz, infak anlayışınızla yapılan 
iyiliklerin kendinize yapılan iyilikler olarak gördünüz ve bu anlayışla 
Yardımeli’nin insanlık coğrafyasındaki insani yardım yürüyüşünde 
bizle ile beraber oldunuz.

Bizler sizlere insanlık adına müteşekkiriz. Duacıyız.Yaptıkları-
nızın ecrinin Allah katında sizlere ve siz aile efradınıza nasip ol-
masını rahmet ve bereket olması duası ile Allah’a emanet olunuz 
nice beraber 10 senelere...

Hayır köprülerindeki yürüyüşler de birlikte hep beraber olma 
temennisi ve duası ile huzurlu, sağlıklı kalın.. 

Değerli Gönül Dostları

Sözlerimi Beled Suresindeki ayetlerin meali ile tamamlamak 
istiyorum.

– Bilir misin Nedir O Sarp yokuş Akabe?

– Bir kişiyi daha zincirlerinden kurtarmaktır.Azat etmektir.

– Veya açlık gününde yoksulu doyurmaktır.

– Veya bir yetimi gözetmektir.Sevindirmektir.

– Ya da evsiz barksız yurtsuz yuvasız bir düşkünün elinden 
tutup kaldırmaktır.

– Daha sonra iman edenlerden olmak

– Ve birbirine hakkı ve merhameti tavsiye etmektir.

– İşte bunlardır bahtiyar kesime dahil olanlar.

Rabbim sizler bizlere bahtiyar kesime nail olmayı nasip etsin.

Selam, Sevgi ve Saygılarımızla..
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25.000
kumanya paketi

100.000
kişiye iftar

40.000
yetime bayramlık

800.000
kurban hissesi

4.000
kardeş aile

60
TIR Halep’e yardım

TÜRKİYE

Yardımeli Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana, 
ülkemizin dört bir yanında mazlum ve muhtaca ulaşmak 
için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çetin geçen 

kış aylarında uyguladığımız ‘KIŞ GELDİ, KARDEŞLERİMİZ ÜŞÜME-
SİN’ projesi ile odun, kömür, battaniye, soba ve kışlık kıyafetle-
rinde olduğu yardımlar, Ramazan ayında Kumanya, Toplu iftarlar 
ve Aile iftarları, Kurban bayramında kurban etleri dağıtımı ve 
yetim çocuklara yönelik uyguladığımız ‘Yetime Bayramlık’ proje-
leri, özellikle Suriye’de ki savaştan ülkemize hicret eden mülteci 
kardeşlerimize yönelik acil yardımlar ile ülkemizde 81 il de tem-
silcilik, Ankara şubemiz, Hatay’da lojistik merkezi ve ofisimiz ile 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyoruz.ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyoruz.

Neler
Yaptık?81

İLDE  
FAALİYETLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR
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AİLEDEN ÜMMETE
KARDEŞLİK ZAMANI

TOPLU İFTARLAR
Aileden Ümmete KARDEŞLİK ZAMANI 
sloganı ile yola çıktık ve Ramazan ayı 
boyunca Filistin, Sudan, Somali, Pakis-
tan, Bangladeş, Bosna, Bulgaristan, 
Moritanya, Arnavutluk ve Kosova baş-
ta olmak üzere Türkiye’de  81 ilimizde, 
dünyada 20 ülkede toplu iftarlar düzen-
ledik. 100 binden fazla kardeşimiz bu 
sofralarda oruçlarını açtılar.

AİLE İFTARLARI
Dernek olarak her Ramazan düzenli 
olarak uyguladığımız aile iftarlarına bu 
yılda devam ettik. Önceden tespit edi-
len ihtiyaç sahibi ailelerle birlikte gö-
nüllülerimizin   katılımıyla gerçekleşen 
bu iftarlar, paylaşmanın ve Ramazan’ın 
ruhunu bizlere yaşattı. Fert sayısına gö-
re hazırlanan yemeklerle gidilen ihtiyaç 
sahibi aileye iftardan sonra kumanya 
kartı yardımı ve bayramlık hediye edi-
liyor.
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KUMANYA VE  
KUMANYA KARTLARI
Bir ailenin bir aylık gıda ihtiyacını kar-
şılayacak şekilde hazırlanan kumanya 
kolilerini Ramazan çalışmaları kapsa-
mında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 
Özellikle Anadolu’da uyguladığımız ku-
manya kartı uygulaması hem bağışçı 
hem de ihtiyaç sahibi için birçok avan-
tajı var. Bu kartlarla ihtiyaç sahipleri an-
laşmalı marketlerden alışveriş yaparak 
eksiklerini tamamladılar. Bu kapsamda 
Ramazan ayı boyunca 25bin kumanya 
yardımı yaptık.

YETİME  
BAYRAMLIK
Rabbimizin ümmete emanet ettiği ye-
timler bayrama buruk girmesinler diye 
Filistin’de, Sudan’da, Somali’de, Bang-
ladeş’te, Pakistan’da ve Türkiye’de 81 
ilimizde 40 bin yetimi bayramlıklarla 
sevindirdik. Yetimler mağazalarda di-
ledikleri renk ve desende elbiselerini 
kendileri seçerek aldılar. Bayramlıkları-
nı alan yetimlerin yüzlerinde ki tebes-
süm ve mutluluk paha biçilemez.

Filistin’de, Sudan’da, Somali’de, 
Bangladeş’te, Pakistan’da ve Türkiye’de 
81 ilimizde 40 bin yetimi bayramlıklarla 
sevindirdik.

40.000
yetime bayramlık
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DİYARBAKIRDA 1400 
YETİMİ GİYDİRDİK
Çocuklar için bayram hediyeleri ve kıya-
fetleri, bayram sabahının vazgeçilmezidir.

Yardımeli Derneği olarak, ülkemizdeki 
ve dünyamızdaki yetimlere bayramlık 
elbise dağıtarak yetimliklerini bir nebze 
olsa da unutturmaya çalışıyor, onların da 
bayrama sevinçle girmelerini sağlıyoruz.

Bu kapsamda Yardımeli Derneği Diyarba-
kır il temsilciliğinin organize ettiği, Diyar-
bakır’ın Sur ilçesinde 1400 yetimi proje 
kapsamında giydirdi.İstanbul Genel Mer-
kezden katılan Yardımeli Derneği Genel 
Başkanı Sn. Dr. Sadık DANIŞMAN, Yardı-
meli Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Necat 
ŞENDUR, Yardımeli Diyarbakır il temsilcisi 
Ahmet SICAKYÜZ ve davetliler ile birlikte 
1400 yetim mağazalarda bayramlıkları-
na kavuştular. Yetimlere bir çift ayakka-
bı, pantolon, tişört, gömlek ve iç çamaşırı 
hediye edildi. Yetimler yakınlarıyla bir-
likte mağazada istedikleri kıyafetleri ve 

renkleri gönüllerince seçtiler. Bir hafta bo-
yunca her gün 250 yetim çocuk giydirildi, 
böylece 1400 yetim yeni bayramlıklarıyla 
bayram gününün heyecanını yaşadılar.

Yetim giydirme projesi kapsamında Yar-
dımeli Derneği Diyarbakır Sur ‘da aynı 
zamanda birde iftar programı gerçekleş-
tirdi. İftara yetimler, davetliler ve bölge 
halkı katıldı.
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YARDIMELİ GELENEKSEL
İFTAR PROGRAMI
Derneğimizin her yıl düzenlediği ve gele-
neksel hale gelen iftar buluşması bu Rama-
zanda da büyük bir katılımla gerçekleşti.

Eyüp Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür 
Merkezinde Yardımeli Derneği ev sahip-
liğinde   gerçekleşen iftar programına 

TGTV üyeleri, yardım faaliyeti yürüttü-
ğümüz ülke konsolosları, İstanbul ilçe 
temsilcilerimiz, üyelerimiz,  derneğimi-
zin yönetim kurulu ve çalışanlarımızın 
aileleri ile birlikte iftarda buluştu.

Program Feyzullah Akyol’un Kur’an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. Dernek si-
nevizyonu izlenmesinin ardından ko-
nuşma yapan Yardımeli Derneği Genel 
Başkanı Dr. Sadık Danışman, derneğin 
genel ve Ramazan faaliyetleri hakkında 
davetlilere bilgi verdi; Derneğimizin 45 
ülke 81 ilde faaliyetlerini yürütülmesin-
de katkısı olan siz değerli dostlarımıza 
teşekkür ederim diyerek   konuşmasını 
bitirdi.

ASKON Başkanı Mustafa Koca da iftar 
programında selamlama konuşması 
yaptı. Mustafa İslamoğlu hocamız ise 
programda Ramazan ayı ve yardımlaş-
ma üzerine genel bir konuşma yaptı.
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30 BIN ADET BEBEK 
MAMASI
Suriyeli kardeşlerimizin ve muhtaç va-
tandaşlarımızın yoğun olduğu şehirleri-
mizden MARDİN, DİYARBAKIR, ŞIRNAK, 
ŞANLIURFA, KİLİS VE HATAY’da dağıtmak 
üzere 30.000 adet bebek maması İs-
tanbul’dan bölgeye gönderildi.

İl temsilcilerimizin önceden yaptıkları 
çalışmalarla 6-12 aylık bebeği olan bin-
lerce muhtaç aile içerisinden en çok ih-
tiyacı olan aileler tespit edildi. Yardım-
ların bölgelere intikalinden sonra her 
bebeğe 3 aylık mama temsilciliklerimiz 
ve gönüllülerimiz aracılığıyla ailelere 
teslim edildi.

BAYIR-BUCAK YARDIM 
TIRLARI SAKARYA’DAN  
YOLA ÇIKTI
Yardımeli Genel Merkezi ve Sakarya 
Geyve temsilciliğimizin beraber organi-
ze ettiği 2 TIR’lık yardım konvoyu Ba-
yır-Bucak Türkmen’lerine ulaştırıldı.

Gıda, tekstil, kışlık yardımlar, mutfak 
gereçleri, büyük çadırlar, ilaç ve muhte-
lif malzemelerin olduğu 2 TIR dualarla 
uğurlandı. Hatay’da AFAD ve Türk Kı-
zılay’ı ile koordineli bir şekilde bir kıs-
mı Hatay sınırdaki kamplarda yaşayan 
Türkmen kardeşlerimize bir kısmı Yay-
ladağı içlerine gönderildi. 
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KIŞ GELDİ KARDEŞLERİMİZ 
ÜŞÜMESİN
Gece yatarken çocuklarının üstüne bir 
battaniye seremeyecek olmanın acısını 
çeken gözü yaşlı anneler ve ihtiyaç sa-
hibi kardeşlerimiz bir nebzede olsa üşü-
mesin diye 2015 yılında başlattığımız 

‘Kış Geldi, Kardeşlerimiz Üşümesin’ 
kampanyamız 2016 yılında da devam 
etti. Odun, kömür, soba ve battaniye gi-
bi kışlık malzemeleri binlerce mağdura 
bağışçılarımız ve gönüllülerimizin deste-
ğiyle ülkemizin her köşesine ulaştırma-
ya gayret ettik.
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HATAY YARDIMELİ GEÇİCİ EĞİTİM KURUMLARI
Yardımeli Derneği bir taraftan muhtaç mülteci kardeşlerimizin günlük ihtiyaçlarını kar-
şılarken diğer taraftan özellikle okul çağındaki mülteci çocukların eğitimlerini devam 
ettirmeleri noktasında 2013 yılında hayata geçirdiği okullara desteğini sürdürüyor. Mil-
li Eğitimden izinli olarak açılan okulların giderleri Yardımeli Derneği tarafından karşı-
lanmaktadır.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2, Kırıkhan ve Merkezde birer adet okulda toplam 3.000 
öğrenci eğitim görmekte. Eğitim gören öğrencilerin ve görevli personelin tüm ihtiyaç-
ları Yardımeli Derneği tarafından karşılanıyor.

Bu okullarda görevli ve öğretmen toplam 120 personele zekat fonundan destek veri-
liyor.

YARDIMELİ DERNEĞİ
EĞİTİM PROJELERİ
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YETİM EĞİTİM  
DESTEK PROJESİ
Dünya üzerinde sayıları 250 milyon-
dan fazla olan yetimlerin sahip çıkıl-
madığında toplumdan uzak, eğitim ve 
öğrenim haklarından mahrum, hayatın 
zorlukları karşısında dirençsiz, terör ve 
çıkar odaklarınca kolayca kullanılabilen, 
başta organ mafyası olmak üzere çeşitli 
mihraklarca istismar edilen yetimler için 
oluşturulan proje, ülkemizin her bir şeh-
ri ve birçok ülkede uygulanmaktadır.

İlk aşamada 18 ülkeyi kapsayan proje-
nin faaliyet alanı olanı şu ülkeler; Türki-
ye, Filistin/Gazze, Bangladeş, Pakistan, 

Moritanya, Somali, Sudan, Suriye, Eti-
yopya, Bosna, Lübnan, Makedonya, 
Moğolistan, Kazakistan, Azerbaycan, 
Afganistan, Irak ve Ürdün. Bu ülkeler-
deki yetimlere bağışçıların yardımlarıy-
la eğitim desteği götürmeyi planlayan 
Yardımeli Derneği, aynı zamanda proje 
ile her bir bağışçının bir yetime düşen 
bağış miktarı ile 10 ayrı yetimi destek-
lemeyi ve bağışçının dünyanın her ye-
rinden 10 ayrı yetimden dua almasını, 
bir yetimin de 10 farklı ailesi olmasını 
hedeflemektedir.

 
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2, Kırıkhan 
ve Merkezde birer adet okulda toplam 
3.000 öğrenci eğitim görmekte. Eğitim 
gören öğrencilerin ve görevli persone-
lin tüm ihtiyaçları Yardımeli Derneği 
tarafından karşılanıyor.

3.000
öğrenciye okul desteği
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SUR HALKINA  
YARDIM ELİ
Yardımeli Derneği Ankara Şubesi ve Di-
yarbakır İslami Stk’ları tarafından başla-
tılan ‘Sur ‘da ki muhacirlere Ensar ola-
lım’ kampanyasına destek olmak için 
bir Tır yardım malzemesi gönderdi.

İçerisinde 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.

YARDIMELİ’NDEN 
DİYARBAKIR VE 
MARDİN’E GIDA 
MALZEMESİ
Yardımeli Derneği ve Konya Selsebil 
Derneğinin ortak çalışmasıyla düzenle-
nen mağdur ve muhtaç ailelere yönelik 
gıda yardımı DİYARBAKIR’a bir tır MAR-
DİN’e bir kamyon olmak üzere temsilci-
liklerimiz aracılığıyla teslim edildi.
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YARDIMELİ DERNEĞİ  
1. KOORDİNASYON TOPLANTISI
Yalova’da 81 ilden temsilcilerin katıldığı 1. Koordinasyon toplantısı Dernek Başkanı Dr. 
Sadık Danışman’ın açılış konuşmasıyla başladı. Yönetim Kurulu üyeleri takip ettikleri 
ülke faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Yardımeli Derneği Genel Müdürü Bahri Bulut ve 
Genel Koordinatör Osman İlhan, derneğin yaptığı faaliyetleri temsilcilerle paylaştıktan 
sonra katılan temsilciler kısaca kendilerini ve temsilcisi oldukları ilin genel durumu 
hakkında bilgi verdiler.
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İYİLİK ELÇİLERİ
İyiliği birbirimize hatırlatmak, kardeşliğimizi yaygınlaştırmak ve paylaşmanın sevinci-
ni hep beraber yaşamak amacıyla hareket eden “İyilik Elçileri”, toplumsal barışın ve 
huzurun sağlanması hususunda, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini kendi lisan-
larınca, belki çocuksu ifadelerle toplumun her kesimine anlatmayı hedeflemektedirler
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KUMBARA ŞENLİKLERİ
Yardımeli Derneği ‘nin 7.sini düzenlediği Kumbaram İyilik Dolu programı 17 Nisan 2016 
Pazar günü Başakşehir Emir Saraç Kültür Merkezi’nde tüm çocukların katılımıyla ger-
çekleşti. Dünyanın mazlum coğrafyalarına dikkat çekmek üzere her yıl farklı tema işle-
yen çocuk şenliği, bu yıl ‘’Ümmet  Bilinci’’ temasıyla izleyiciyle buluştu. 
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Uzun Gecenin Ardından 
15 TEMMUZ DARBE 
GİRİŞİMİ
15 Temmuz Cuma günü Türk Silahlı 
Kuvvetleri içerisindeki hain FETÖ tara-
fından başlatılan darbe girişimi, yüce 
milletimizin ve güvenlik güçlerimizin 
kahramanca direnişi sayesinde berta-
raf edildi.

15 Temmuz günü Köprü, Havalimanı, 
Emniyet, Valilik, Televizyonlar gibi kamu 
alanlarını işgal edip ülke kontrolünü ele 
alacaklarını sanan hainler, karşılarında 

dimdik duracak 7’den 70’e Türkiye hal-
kını hesaba katmadılar. Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘mille-
timi sokaklara davet ediyorum’ sözü 
çok kısa bir sürece geniş yankı buldu 
ve vatanını seven her kesimden insan 
sokakları doldurdu. Yardımeli Derneği 
olarak bizde o gece Cumhurbaşkanımı-
zın çağrısının ardından ivedilikle tüm 
bağışçı ve gönüllülerimizi SMS yoluyla  
bilgilendirdik ve sokaklara daveti yi-
neledik.  Başta İstanbul Genel merkez 
olmak üzere tüm yurtta 81 ilde temsil-
cilerimiz, çalışanlarımız, yöneticilerimiz  

ORADAYDIK!ORADAYDIK!
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ve gönüllülerimizle birlikte sokaklar-
daydık. 

Başkanımız Dr. Sadık DANIŞMAN  Yö-
netim Kurulumuz adına bir basın açık-
laması yayınlayarak ülkemize ve milli 
iradeye kasteden bu hain darbe girişi-
minin karşısında olduğumuzu bildirip, 
Milli İradenin yanında olduğumuzu ve 
olacağımızı deklare etti.

Darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 
ardından başlayan ve 26 gün süren ‘milli 
irade nöbetleri ‘ne katılan vatandaşları-
mıza su, sandviç, çorba gibi ikramlarda 
bulunarak  desteğimizi sürdürdük.

ORADAYDIK!
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‘’Aileden ümmete, kurbanlarımız kar-
deşliğimize’’ sloganıyla başladığımız 
2016 Kurban Organizasyonu’nda, Dün-
ya’da ki yoksul ve mağdur kardeşleri-
mizin bayram sevinci olabilmek için 
yola çıktık. Bağışçılarımızın kurban ba-
ğışlarını 2016 yılı Kurban Bayramı’nda 
tam 35 ülkeye ulaştırdık. 35 ülke, 45 
bölgede ki 800.000 mağdur kardeşimi-
zin bayram sevinci olduk.

Dernek gönüllülerimizden, Dernek üye-
lerimizden ve dernek Yönetim kurulu 
üyelerinden oluşan ekipler dünyanın 
dört bir bölgesine kurbanda sefere çık-
tı. Dernek Başkanımız Sadık Danışman, 
Avrupa Koordinatörümüz Hayriye Tu-
fanoğlu ve Mustafa İslamoğlu hocanın 
da içinde olduğu bir ekiple, Suriyeli 
mültecilerin, ülkemizde en yoğun ol-
duğu Şanlıurfa, Kilis ve Hatay illerinde 
Kurbanları keserek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırdı.

Verilen Kurban vekaletlerini başta ülke-
mizdeki ihtiyaç sahipleri olmak üzere, 
Savaşın zor şartlarında ki Suriyeli kar-
deşlerimize, Ceraplusa ulaştırdık.  İslam 
coğrafyasının Orta Doğu’da ki kalbi Fi-
listin’e... Evlad-ı Fatihan Balkanlar’da 
ki kardeşlerimize ulaştık. Medeniyetin 
ilk toprakları Mezopotamya ve Orta As-
ya’ya... Afganistan’a, Pakistan’a... Mo-
ritanya’dan  Somali’ye, Nijer ve Maliye, 
Sudan’a, Necaşinin vatanı Habeşistan’a. 
Kısaca mağdur olduğunu bildiğimiz her 
kardeşimize Yardımeli’mizi bu kurban-
da da uzattık.

Aileden Ümmete  

KURBANLARIMIZ  
KARDEŞLERİMİZE
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Aileden Ümmete  

KURBANLARIMIZ  
KARDEŞLERİMİZE
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KURBAN DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI
2016 Kurban Organizasyonu Değerlen-
dirme toplantısı, bölgeye giden ekiple-
rinde katılımıyla gerçekleşti.

‘Aileden ümmete kurbanlarımız kar-
deşliğimize’ sloganıyla yola çıkan der-
neğimiz, 35 ülkede 45 bölgede kurban 

organizasyonu icra etti. Sorunsuz geçen 
kurban organizasyonunu değerlendir-
mek üzere bölgelere giden ekiplerimiz-
le birlikte bir araya geldik. Toplantıda 
bölgelere giden ekipler tecrübeleri-
ni, şahit oldukları manzaraları, gidilen 
bölgelerde ki eksikleri, yaşadıkları so-
runları vb. bilgileri aktardılar. Ortak bir 
havuzda toplanan bu bilgiler ileride  
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MADAYA İÇİN YARDIMELİ 
SHAFAK İŞBİRLİĞİ
Shafak Derneği yöneticisi Dr. Aref Ra-
zouk ve beraberindeki heyet dernek 
genel merkezimize gelerek Genel Baş-
kanımız Dr. Sadık Danışman’la bir gö-
rüşme gerçekleştirdiler Dr. Aref Razouk 
Madaya’ya yönelik yapılacak insani 

yardım konusunda Yardımeli Derne-
ği’nin desteğini beklediklerini ifade et-
ti. Yapılan görüşme neticesinde Shafak 
Derneğinin Madaya’ya yönelik yapaca-
ğı insani yardım faaliyetlerine Yardımeli 
Derneği olarak desteğimizin olacağı ve 
Suriye faaliyetlerinde ortak çalışmalar 
yürütebileceğimiz Genel Başkanımız 
tarafından kendilerine iletildi.

yapılacak olan faaliyet ve organizasyonlar 
için rehber olacak.

Kurban değerlendirme toplantısının bir di-
ğer konu başlığı yapılması planlanan Ye-
tim Aile Köyü projesi, kamplarda yer bula-
madığı için sokaklarda yaşam mücadelesi 
veren Suriye’li muhacir kardeşlerimizin 
başlarını sokabilecekleri sıcak bir yuvaya 
kavuşmasını amaçlayan bir proje. Kurban 

değerlendirme toplantısında katılımcılara 
projenin nasıl işleyeceği hakkında kısa bir 
sunum ve bilgilendirme yapıldı. (Projenin 
detayları netleştiğinde web sitemiz aracı-
lığıyla kamuoyuna duyurulacaktır)

Programın sonunda dernek başkanımız 
sn. Dr. Sadık Danışman katılımcılara teşek-
kür etti ve bölgelere giden ekiplere birer 
plaket verdi.
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Derneğimizin en önemli projesi olan ‘Kardeş 
Aile Projesi’ hayır sahiplerinin desteğiyle de-
vam ediyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarında doğal afet, 
savaş, yoksulluk vb. problemlerinde etkisiyle 

gitgide artan mağdur ailelere el uzatmak için 
geliştirilen bu proje hayır severlerin desteğiy-
le hayat buldu.

Kardeş Aile projesi ile derneğimiz kuruldu-
ğu günden bu güne binlerce aileye el uzattı, 

KARDEŞ  AİLE
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uzatmaya devam ediyor. Anadolu’dan Balkan-

lara, Asya’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Kafkas-

lara binlerce aileye her ay düzenli kardeş aile 

ödemeleri yapılıyor. Proje kapsamında ödeme 

alan mağdur aileler ile o ailenin kardeş ailesi 

telefonla aranıp iki aile arasında iletişim kuru-
luyor, sponsor aileye kardeş ailesinin durumu 
hakkında bilgi veriliyor. Böylece birbirinden 
uzak coğrafyalarda yaşayan ama gönülleri bir 

olan aileler arasında gönül köprüleri kuruluyor.

KARDEŞ  AİLE
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KİLİS MÜLTECİ  
KARDEŞ AİLELERİ  

ZİYARET
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Kilis’te yaşayan mülteci kardeşlerimizi ziyaret eden gönüllülerimiz, beraberlerinde gö-
türdükleri hediyeleri ziyaret ettikleri ailelere ve çocuklara dağıttılar. Ziyaret edilen her 
aileye belli miktarda nakdi yardım ulaştıran gönüllülerimiz, mazlum kardeşleriyle ku-
caklaşmanın buruk mutluluğu içersindeydiler.
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Büyük bir katliam ve trajedinin yaşan-
dığı Suriye’de ve özellikle Halepli kar-
deşlerimize ulaştırmak üzere düzenle-
diğimiz acil yardım konvoyu İstanbul 
Genel Merkez başta olmak üzere çeşitli 
illerden ve Yardımeli Avrupa’nın destek 
ve katkılarıyla 22 Aralık Perşembe günü 
İstanbul’dan hareket etti. 

İçerisinde  gıda, un, süt, bebek bezi, bat-
taniye, soba, bot, mont ve çeşitli insani 

yardımlar bulunduğu yardım konvoyu 
İstanbul genel merkezde yapılan ba-
sın toplantısının ardından tüm illerde-
ki TIR’larla eş zamanlı olarak Hatay’a 
doğru yola çıktı. Konvoyun buluşma 
noktası olan Hatay’da 23 Aralık Cuma 
günü Reyhanlı Cilvegözü sınır kapısın-
da yapılan basın toplantısının ardından  
konvoyda gelen insani yardımlar Türk 
Kızılay’ı önderliğinde  Halepli mağdur 
kardeşlerimize ulaştırıldı.

HALEP İÇİN 
ACİL YARDIM 
KONVOYU
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1.000
kumanya paketi

3.000
kişiye iftar

100.000
kişiye kurban hissesi

2.500
kardeş aile

RT

Kan, gözyaşı ve zulmün eksik olmadığı coğrafya Ortadoğu. 
Ortadoğu batılı emperyalist güçlerin ve Siyonist İsrail’in 
zulümlerinin kıskacına kısılmış bir bölge. Ortadoğu’da Fi-

listin toprakları işgal edilerek kurulan İsrail devleti, bölgenin en 
önemli sorun teşkil edici ülkesi. Ortadoğu’nun istikrarsızlığı İsrail 
devletinin Filistin toprakları üzerine kurulmasıyla başladı Ameri-
ka’nın Irak’ı işgali ile hızlandı ve Suriye’de ki iç savaş ile birlikte 
günümüzde yaşanan tablo ortaya çıktı. Kan ve gözyaşının eksik 
olmadığı bu coğrafyada Yardımeli Derneği olarak başta Filistin 
olmak üzere Lübnan, Ürdün Suriye ve Irak’ta kurban, ramazan 
ve acil yardımlarla Müslüman kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. 

Neler
Yaptık?3

ÜLKEDE  
FAALİYETLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR
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‘’Filistin Türkiye’dir, Gazze’de İstanbul. 
Hiçbir hak ve hukuk tanımayan vahşi 
İsrail’in zulmüne karşı hiç kimse sessiz 
kalamamalı. Yardımeli olarak bugüne 
kadar olduğumuz gibi bugün de ve ya-
rında mazlum Gazze halkının yanında 
olacağız. Gazze’ye acil olan nakdi ve 
tıbbi yardımların yanında, her Gazze-
li aileye bir kardeş aile kampanyasına 
ağırlık veriyoruz. Tüm halkımızın des-
teğini bekliyoruz. Zira Gazze’nin yar-
dımımıza ihtiyacı var. Türkiye halkının 
Gazze halkının yayında olduğunu tüm 
dünyaya gösterelim’’

Dr. Sadık Danışman 
Yardımeli Derneği Başkanı

FİLİSTİN
ÜMMETİN KANAYAN YARASI

FİLİSTİN
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Doğu Kudüs (kendi ilanı), 
Ramallah (idari)
Yüzölçümü: Batı Şeria 5.970 km2, 
Gazze 365 km2 (Filistin Yönetimi)
Nüfus: 4.17 milyon (Filistin Yöneti-
mi, 2011)
Para birimi: Yeni İsrail Şekeli, Ürdün 
Dinarı (Batı Şeria)
Dili: Arapça
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FİLİSTİN RAMAZAN 
ÇALIŞMALARI
Siyonist İsrail zulmü altında yaşam mü-
cadelesi veren Filistinli kardeşlerimize, 
yardımlarımız devam ediyor.

Gazze şeridinde 20 farklı bölgede 1000 
aileye Ramazan kumanyası ulaştırıldı. 
Gazze ofisimiz tarafından hazırlanan Ra-
mazan kumanyaları, bir ailenin aylık gıda 
ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı. 
İçerisinde yağ, şeker, un ve kuru gıda gibi 
temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 
koli, muhtaç durumda ki ailelere ulaştı-
rıldı. Bayram öncesi yüzlerce yetimi giy-
direrek bayram sevinçlerine ortak olduk.

FİLİSTİN KURBAN 
ÇALIŞMALARI
‘Kurbanlarımız Kardeşlerimize’ sloga-
nıyla gerçekleştirdiğimiz 2016 kurban 
organizasyonu Filistin/Gazze de de 
hummalı bir çalışmayla gerçekleşti. 
Gazze ofisimiz aracılığıyla kurbanlarını 
Filistinli kardeşlerine ulaştırmak isteyen 
bağışçılarımızın kurbanlarını keserek, 
İsrail ablukası altında özgürlük mücade-
lesi veren Filistinli kardeşlerimize pay-
laşmış olmanın şükrü içindeyiz.
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Lübnan, Ortadoğu’nun etnik ve dini 
açıdan en karışık ülkelerinden biri. Ül-
kenin yakın tarihi iç savaşlar ve kom-
şu ülkelerin Lübnan’ı işgalleriyle dolu. 
İç savaşlar, işgaller ülke ekonomisini 
yıpratmış durumda ve halkın büyük 
bir kısmı yoksulluk içerisinde yaşamını 
sürdürmekte. 

LÜBNAN

LÜBNAN
TEMEL BİLGİLER
Başkent: Beyrut
Yüzölçümü: 10.400 km²
Nüfus: 4.140.289 (2012)
Para birimi: Lübnan Sterlini
Dili: Arapça (resmi), Fransızca, İn-
gilizce, Ermenice
Kuruluş: 22 Kasım 1943 
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Yardımeli Derneği olarak İsrail zulmün-
den kaçan binlerce Filistinlinin sığındığı 
Lübnan’da ki mülteci kamplarına kuruldu-
ğumuz günden beri her yıl düzenli olarak 

kurban organizasyonu için gidiyoruz. Kur-
ban vesilesiyle kucaklaştığımız kardeşle-
rimize, Türkiye’den kardeşlerinin sevgi ve 
muhabbetlerini taşıyoruz her yıl.
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Tam adı Ürdün Haşimi Krallığı olan ül-
ke, kuzeyinde Suriye, kuzeydoğusunda 
Irak, güneyinde ve doğusunda Suudi 
Arabistan, batısında İsrail ve Batı Şeria 
ile çevrili bir Arap ülkesidir. 2012 yılın-
dan beri kurban faaliyetleri gerçekleş-
tirdiğimiz Ürdün, ekonomik olarak böl-
genin en zayıf ülkelerinden biri. Suriye 
iç savaşından etkilenen Ürdün, 550 bin 
Suriyeli mülteciye de ev sahipliği yapı-
yor. 

ÜRDÜN

FİLİSTİN
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Doğu Kudüs (kendi ilanı), 
Ramallah (idari)
Yüzölçümü: Batı Şeria 5.970 km2, 
Gazze 365 km2 (Filistin Yönetimi)
Nüfus: 4.17 milyon (Filistin Yöneti-
mi, 2011)
Para birimi: Yeni İsrail Şekeli, Ürdün 
Dinarı (Batı Şeria)
Dili: Arapça
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SURİYELİ MÜLTECİLERE KIŞLIK YARDIM
Suriye’de ki iç savaştan Ürdün’e sığınmış yaklaşık 550 bin mülteci bulunuyor. Ürdün’e 
sığınan Suriyeli ve Filistin’li mültecilerin ihtiyaçlarını gidermede zorlanıyor. Zorlu kış 
koşulları ve yeterli donanımı olmayan kamplarda yaşamaya çalışan mülteci kardeş-
lerimize destek olmak için Dernek olarak Ürdün’e kışlık malzeme ve gıda yardımında 
bulunduk.
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8.000
kumanya paketi

15.000
kişiye iftar

300.000
kurban hissesi

2.000
kardeş aile

500
su kuyusu

1
hastane

2
yetim külliyesi

RİK

Yardımeli Derneği olarak Afrika’da hastalıkların ve ölümle-
rin önüne geçebilmek için 10 yıldır çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Afrika genelinde Su kuyuları, Kurban ve Ramazan 

bayramları faaliyetleri, Kardeş Aile, Süt Keçisi, Katarakt Ameli-
yatları, Yetimhane ve Hastane olmak üzere bir çok acil ve kalıcı 
insani yardımlarımız oldu. Afrika’da yürüttüğümüz proje ve ça-
lışmalarımız geçici değil kalıcı çözümler üretmeye yönelik oldu.

Neler
Yaptık?5

ÜLKEDE 
FAALİYETLERİMİZ 

SÜRÜYOR
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Kara kıtanın 
sömürülemeyen tek 
ülkesi Etiyopya…
Kara kıta Afrika’nın sömürge görme-
miş tek ülkesi Etiyopya. Afrika gibi bü-
tün ülkeleri sömürge altında yaşamış 
olan bir kıtada Etiyopya’nın hiç sömür-
ge görmemesi kimilerine göre ilahi bir 
hediye. Çünkü en bilindik adıyla Habe-
şistan, semavi dinlerin 3 büyük pey-
gamberi olan Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. 
Muhammed’e yaşarlarken yoldaşlık 
etmiş ender bölgelerden birisi.

ETİYOPYA
KARA KITANIN İNCİSİ

ETİYOPYA
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Addis Ababa 
Telefon kodu: +251 
Para birimi: Birr 
Nüfus: 94,1 milyon (2013)  
Kıta: Afrika 
Resmi dili: Amharca
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KURBAN  
FAALİYETLERİ
Derneğimiz her Kurban olduğu gibi bu 
Kurban bayramında da Habeşli kardeş-
lerimizi yalnız bırakmadı. Kurban payla-
rıyla kardeşliğimizi paylaştığımız bere-
ketli bir bayram oldu.

SU KUYUSU
Büyük bir su probleminin çekildiği Ha-
beşistan, zorlu coğrafyanın koşulları  
sebebiyle 250 metreden çıkıyor.
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2011 yılından beri Kurban bayramla-
rında yanlız bırakmadığımız Kenyalı 
kardeşlerimizi bu yılda da yanlız bırak-
madık. Özellikle Dadaab kampındaki 
Somali’li kardeşlerimizle kurban sevinci 
yaşadık. Vekaletini bize veren bağışçıla-
rımızın Kurbanlarını, ekiplerimiz kamp-
larda yaşayan yoksul kardeşlerimize 
ulaştırdı. Kendilerini unutmayan Türkiye 
halkına minmet ve şükranlarını ilettiler.

KENYA

KENYA
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Nairobi 
Para birimi: Kenya şilini 
Kıta: Afrika 
Cumhurbaşkanı: Uhuru Kenyatta 
Nüfus: 44,35 milyon (2013)  
Resmi dilleri: Svahili, İngilizce
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KURBAN  
FAALİYETLERİ
Moritanya 5 yıldır düzenli olarak Kurban 
organizasyonu düzenlediğimiz bir ülke. 
Bu yıl da Kurban bayramında Moritan-
yalı kardeşlerimizle birlikteydik, dualar 
getirdik dualar götürdük. Bereketli bir 
kurban bayramı geçti hamdolsun.

MORİTANYA

MORİTANYA
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Başkent: Nuakşot  
Alan: 1.030.000 km²  
Para birimi: Ugiya  
Kıta: Afrika  
Nüfus: 3,89 milyon (2013) 
Başkan: Muhammed Veled Abdül 
Aziz  
Resmi dili: Arapça
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RAMAZAN  
FAALİYETLERİ
Ramazanın bereketini Moritanyalı kar-
deşlerimizle birlikte yaşamak için, Ra-
mazan boyunca toplu iftarlar düzen-
ledik, kumanya dağıtımlarıyla yoksul 
kardeşlerimizin sofralarını şenlendirdik.



50  YARDIMELİ ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

YETİM EĞİTİM KÜLLİYESİ
Moritanya yetim külliyesi. Moritanya 
yetim külliyesi de diğer külliyeler gibi 
yetim çocukların barınma ve eğitim ih-
tiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir 
proje. Moritanya ofisimiz aracılığıyla 
külliyenin inşa edileceği arsa işlemleri 
gerçekleştirildi ve satın alındı.

KARDEŞ AİLE
Kardeş aile projesi kapsamında Mo-
ritanya’da bir çok alan el kardeş aile-
lerimizi destekliyoruz. Her ay düzenli 
olarak ödemeler Moritanya ofisimiz 
aracılığıyla yapılmakta.
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YETİM EĞİTİM PROJESİ
2016 yılı itibariyle uygulamaya başladığımız proje, Moritanya’da da uygulanmakta. 
Proje kapsamında 40 Moritanyalı yetim desteklenmekte. 
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Somali,  
20 yıllık iç savaşın 
ardından hala  
istikrara  
kavuşamadı. 
Dünyanın 3.200 km’lik deniz kıyısıyla 
en güzel ülkelerden biri olan Somali; 
kuraklık ve açlıktan dolayı büyük ma-
duriyetler yaşamakta.

Kuzeybatısında Cibuti, güneybatısın-
da Kenya, kuzeyinde Aden Körfezi ve 
Yemen ile doğusunda Hint Okyanusu, 
batısında ise Etiyopya bulunuyor.

Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasılanın 
600 dolar olduğu Somali, Birleşmiş 
Milletler ‘in 2011 verilerine göre bu 
alanda 192 ülke arasında 174. sırada 
yer alıyor. Somali, 2011’de 60 yılın en 
büyük kuraklığıyla baş etmek zorunda 
kaldı. On binlerce kişi Kenya ve Etiyop-
ya’ya kaçarken, milyonlarca kişi kıtlık-
tan etkilendi.

SOMALİ

SOMALİ
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Mogadişu 
Yüzölçümü: 637.657 km² 
Nüfus: 10.085.638 (2012) 
Para birimi: Şiling 
Dili: Somali’ce (resmi), Arapça 
Kuruluş: 1 Temmuz 1960
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SOMALİ  
HASTANESİ  

AÇILDI
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Temelini 2011 yılında Başbakan Yar-
dımcısı Sayın Bekir Bozdağ, Yardımeli 
Derneği Genel Başkanı Sayın Dr. Sa-
dık Danışman, Dernek gönüllüleri ve 
yerel yetkililerin katılımıyla attığımız 
Yardımeli 100 Yataklı Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastanesi, Yardımeli Derneği 
Başkanı Dr. Sadık Danışman,  Mustafa 
İslamoğlu Hocamız, Somali Başbakanı 
Ömer Abdiraşid Ali Şarmarke, Başba-
kan Yardımcısı  Veysi Kaynak ve TİKA 
Başkanı Serdar ÇAM’ın katılımı ile So-
mali halkının hizmetine açıldı.
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SOMALİ’DE 
SÜT KEÇİSİ PROJEMİZ  
DEVAM EDİYOR
Süt keçisi projesi, Somali’de uyguladığı-
mız bir projedir. Bu projeyi uygulamak-
taki amacımız, balık vermekten ziyade, 
önce denizle tanıştırıp, balık tutmayı 
öğretmek. Tespit edilen ihtiyaç sahibi 
ailelere, bakabilecekleri; keçi, koyun ya 
da inek gibi hayvanlar hediye edilmek-
tedir. Aile, bu hayvana bakıp ilk etapta 
sütünden istifade etmektedir. Bakımını 
yaptığı hayvanları çoğaltmakta, hem 
ticaretini yapmaya hem de etinden ve 
derisinden istifade edebilmektedirler. SU KUYUSU

Somali, Su kuyusu projesinin yoğun ola-
rak uygulandığı bir ülke. Coğrafi konu-
mu ve yapısı nedeniyle kurak bir yapıya 
sahip olan Somali, Afrika kıtası içerisin-
de en çok su problemlerinin yaşandı-
ğı ülkedir. Dernek olarak Somali’de bu 
zamana kadar yüzlerce su kuyusu açıp 
Somali’li kardeşlerimizin istifadesine 
sunduk.
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KARDEŞ AİLE Kardeş aile; tarihimizde ensar ve muhacir kardeşliğinden 
doğmuş bir projedir.  Türkiye ve Somali arasında bir kardeşlik 
bağı kuran proje ile her ay düzenli olarak ‘Kardeş Aile’ öde-
meleri yapılmaktadır.
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KATARAKT AMELİYATLARI
Afrika’da en yaygın hastalık olan kata-
rakla mücadele kapsamında her ay yüz-
lerce Somalili hasta muayene ediliyor. 
Ameliyat olmasına karar verilen onlarca 
katarak hastası ise ufak bir operasyo-
nun ardından sağlığına kavuşuyor.

Her bir ameliyatın ortalama 75 $ ‘a mal 
olduğu Somali’de 2012’den bu güne 
kadar binlerce insan sağlığına kavuştu. 
Halen kırsal kesimler başta olmak üzere 
binlerce insan ameliyat olmak için yar-
dımseverlerden uzanacak eli bekliyor.
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YETİM EĞİTİM DESTEK
2016 yılı itibariyle uygulamaya başladığımız proje, Somali’de de uygulanmakta. Proje 
kapsamında 45 Somalili yetim desteklenmekte. 



60  YARDIMELİ ULUSLARARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

Sudan, Güney Sudan’ın 9 Temmuz 
2011’de bağımsız olmasından önce Af-
rika’nın en geniş yüzölçümüne sahip 
ülkesiydi. İngiltere’den 1956 yılında ba-
ğımsızlığını kazanan Sudan, bu tarihten 
beri büyük çatışmalara sahne oldu. 17 
yıl süren iç savaş 1972’de Adis Ababa 
Anlaşması’nın imzalanmasıyla sona er-
di ancak anlaşmanın ihlal edilmesi için 
10 yıl yetti ve ikinci iç savaş başladı.

Sudan denildiğinde, akla gelen en ça-
tışmalı bölge, başkent Hartum’un 1300 
kilometre batısındaki Darfur. Bölgede 
1990’lı yıllar boyunca yerel kabileler 
arasında su kaynakları ve otlak alanla-
rın paylaşımıyla ilgili sorunlar yaşandı.

SUDAN

SUDAN
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Hartum 
Alan: 1.886.000 km² 
Para birimi: Sudan sterlini 
Kıta: Afrika 
Nüfus: 37,96 milyon (2013)   
Resmi dilleri: Arapça, İngilizce
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AKABE  
YETİMLER  
KÜLLİYESİ
Yardımeli Derneği, savaşın güvensiz or-
tamında yaşayan yetim çocukların sağ-
lık ve gıda ihtiyaçlarının yanı sıra ruh-
larını da doyurmayı kendine bir vazife 
bildi, bu yüzden insanlığın geleceğine 
yatırım eğitime yapılan yatırımdır diye-
rek başkent Hartum’da merkeze yakın 
bir bölgede Akabe Yetimler Külliyesini 
inşa etti.

2012 yılında hizmete açılan Akabe Ye-
timler Külliyesi 21 dönüm üzerine kuru-
lu, 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 hizmeti sunu-
luyor. Sınıflar, yatakhaneler, yemek-
hane, kütüphane, misafirhane, külliye 
öğrencileri ve çevresinde yaşayan hal-
kında istifade ettiği birde camii bulun-
maktadır.
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RAMAZAN FAALİYETLERİ
Ramazanın bereketini Sudan’lı kardeş-
lerimizle birlikte yaşamak için, Rama-
zan boyunca toplu iftarlar düzenledik. 
Akabe Yetimler Külliyemizde kurduğu-
muz iftar sofralarıyla bayram boyunca 
Somali’li kardeşlerimizle beraber iftar 
etmenin hazzını yaşadık. Kumanya da-
ğıtımlarıyla yoksul kardeşlerimizin sof-
ralarını şenlendirdik.

KURBAN FAALİYETLERİ
Sudan derneğimiz kurulduğu günden 
bugüne düzenli olarak Kurban organi-
zasyonu düzenlediğimiz bir ülke. Bu yıl 
da Kurban bayramında Sudanlı kardeş-
lerimizle birlikteydik, Türkiye’den gelen 
ekiplerimiz ve gönüllülerimiz yetimler 
külliyemizde yetim çocuklarla dolu dolu 
bir bayram geçirdi. Bereketli bir kurban 
bayramı geçti hamdolsun.
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SU KUYUSU
Coğrafi konumu ve yapısı nedeniyle ku-
rak bir yapıya sahip olan Afrika kıtasında 
en temel yaşam kaynağı olan ‘SU’ temel 
problemlerden biri. Sudan diğer Afrika 
ülkelerinden şanslı olsa da, burada da 
suya ulaşmak başlı başına bir problem. 
Dernek olarak Sudan’da bu zamana ka-
dar yüzlerce su kuyusu açıp Sudanlı kar-
deşlerimizin istifadesine sunduk.

KARDEŞ AİLE
Kardeş aile; tarihimizde ensar ve muha-
cir kardeşliğinden doğmuş bir projedir.  
Türkiye ve Sudan arasında bir kardeşlik 
bağı kuran proje ile her ay düzenli ola-
rak ‘Kardeş Aile’ ödemeleri yapılmakta-
dır.
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10.000
kumanya paketi

50.000
kişiye iftar

300.000
kurban hissesi

1.000
kardeş aile

450
su kuyusu

52
mescid

1
model köy

1
yetim külliyesi

ASYA

Nüfus ve yüz ölçümü bakımdan dünyanın en büyük kıta-
sı olan Asya, insanoğlunun yeryüzünde ki serüvenin de 
başladığı yerdir. Asya dinlerinin de doğduğu kıtadır. Se-

mavi dinler arasında İslamiyet, Hıristiyanlık ve Musevilik dinleri-
nin her üçü de Ortadoğu’da ortaya çıkmıştır. Asya aynı zamanda 
medeniyetler beşiğidir. Türk, Fars, Arap, Çin ve Hint medeniyet-
leri bu kıtada binlerce yıldır varlıklarını devam ettirmektedirler. 
Kıtada 100’ün üzerinde dil konuşulmaktadır. Dernek olarak Asya 
kıtasında özellikle Afganistan, Bangladeş, Doğu Türkistan ve Pa-
kistan gibi mazlum Müslüman kardeşlerimizin yoğun olduğu ül-
kelerde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Neler
Yaptık?7

ÜLKEDE 
FAALİYETLERİMİZ 

SÜRÜYOR
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Resmî adıyla Afganistan İslam Cumhu-
riyeti Orta Asya’da yer alan ve denize 
sınırı olmayan bir ülkedir. Doğu ve gü-
neyde Pakistan, batıda İran,  kuzeyde 
Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan,  
doğuda da ufak bir sınırla Çin ile çevri-
lidir.

Afganistan, savaşın ve istikrarsızlığın  
acımasızca devam ettiği yürek coğraf-
yalarımızdan biri. Savaşın ve karışıklığın 
izlerini her yerde görmek mümkün. Bu-
na rağmen umutlar taze, hedefler diri 
hamdolsun.

AFGANİSTAN
DİRENİŞİN ADI

AFGANİSTAN
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Kâbil 
Alan: 652.864 km² 
Nüfus: 30,55 milyon (2013)  
Cumhurbaşkanı: Eşref Gani Ah-
medzai 
Para birimi: Afgani
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KURBAN  
FAALİYETLERİ
Afganistan uzun yıllar önce Rusya’nın 
ardından da Amerika öncülüğünde batı-
nın istilasına uğradı, bundan dolayı  Af-
gan halkı yorgun. Halen sessiz bir savaş 
sürüyor Afganistan’da. Kurban sadece 
bir vesileydi Afganlı kardeşlerimizle ku-
caklaşmaya.  Kurban etinden çok kar-
deşliğimizi paylaştık Afganlı kardeşleri-
mizle.

KARDEŞ AİLE
Bu yıl kardeş aile projemiz uygulanma-
ya başlandı Afganistan’da. 5 kardeş ai-
lenin 3 aylık bedelleri ödendi. Ama sa-
dece sembolik olarak başlamaktı gaye. 
Mezar-ı Şerifte ve bir vilayette alan el  
kardeş aile tespitleri devam ediyor.

SU KUYULARI
Su demek hayat demek, Su demek 
umut demek...

Partner kuruluşumuz aracılığıyla yüzler-
ce 'Su Kuyusu' açtığımız Afganistan 'da 
bu yılda açmaya devam ettik. Açılan 
kuyuların bakımları ve tamiratları dü-
zenli olarak takip edilmekte.
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Azerbaycan veya resmî adıyla Azerbay-
can Cumhuriyeti. Batı Asya ile Doğu 
Avrupa’nın kesişim noktası olan Kaf-
kasya’da yer alan ülkedir. Güney Kaf-
kasya’nın en büyük yüzölçümüne sahip 
ülkesi olan Azerbaycan’ın doğusunda 
Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzey-
batısında Gürcistan, batısında Ermenis-
tan ve güneyinde İran ile komşudur. 
Kendisine bağlı olan Nahçıvan Özerk 

AZERBAYCAN

AZERBAYCAN
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Bakü 
Alan: 86.600 km² 
Para birimi: Azerbaycan manatı 
Nüfus: 9,417 milyon (2013) 
Cumhurbaşkanı: İlham Aliyev 
Resmi dili: Azerice
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Cumhuriyeti’nin ise kuzey ve doğusu 
Ermenistan ile, güneyi ve batısı İran 
ile çevrilmiştir, Türkiye ile de 17 km’lik 
sınırı bulunmaktadır. Derneğimiz kurul-
duğu günden beri kardeş ülke Azerbay-
can’da kurban faaliyeti yürütmektedir. 
Bu yılda kardeşlerimizle selamlaşmak 
iki ülke halkları arasında ki gönül köp-
rülerini perçinlemek için kurbanlarımız-
la Azerbaycan’daydık.
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Resmi olarak Bangladeş Halk Cumhuri-
yeti , Güney Asya’da bir ülkedir. Myan-
mar ile olan kısa bir sınır hattı dikkate 
alınmazsa tek komşusu Hindistan’dır.

Bangladeş, fakirliğin ve çaresizliğin kol 
gezdiği, Asya’nın en fakir ülkelerinden 
biri. 160 Milyon insanın yaşadığı ülke-
nin ekonomisi tarıma dayanıyor. Bur-
ma’da büyük bir soykırıma tabi tutulan 
ve yurtlarından sürülen Arakanlı Müs-
lümanlar, bir umut ve kurtuluş olarak 
Bangladeş sınırına kaçıyorlar. Tabi yolda 
başlarına bir felaket gelmez ise...

Bir umutla geldikleri kamplarda Ara-
kanlı Müslümanları çok da içi açıcı bir 
ortam beklemiyor. Sıkıntı, yokluk, açlık 
ve imkansızlık...

BANGLADEŞ

BANGLADEŞ
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Dakka 
Alan: 147.570 km² 
Para birimi: Taka 
Nüfus: 156,6 milyon (2013)   
Resmi dili: Bengalce
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BANGLADEŞ’E HAYIR 
KÖPRÜSÜ
Bangladeş devlet okullarında dini eğitim 
verilmiyor. Bu yüzden ülkenin farklı böl-
gelerine dağılmış çok sayıda  özel sta-
tüde okul ve yetimhaneler bulunmakta. 

Bangladeş’in Cox’s Bazaar şehrinde 
2015 yılında temeli atılan Darul Hik-
me Külliyesi inşaatı hızla devam ediyor. 
Bangladeş ve Arakanlı muhtaç ve yetim 
çocukların eğitim göreceği külliyede, öğ-
renciler ilköğretimden liseye kadar des-
teklenerek birer şahsiyet olarak yetişti-
rilecek. İnşaatı tamamlandığında 1000 
m2 ve 4 katlı olarak hizmete girecek kül-
liyenin tamamlanan kısmında öğrenciler 
eğitimlerine devam ediyor.

DARUL HİKME KÜLLİYESİ 
CAMİİSİ TEMELİ ATILDI
İnşası devam eden DarulHikme Külliye-
si Camisi temel atma töreninde genel 
merkezden, Yardımeli Yön. Krl. Üyesi 
Bangladeş Sorumlusu Mehmet KÖSE, 
Dernek Genel Müdürü Bahri BULUT ve 
Dış İşler Sorumlusu Muhammed ÇİÇEK, 
Bangladeş’te iş gezisinde olan İGİAD 
heyeti, Külliye öğrencileri ve bölge hal-
kınında katılımıyla Camii temeli atıldı. 
İnşaatı tamamlandığında, 300m2 üze-
rine kurulu toplamda 3 kat 550m2 ola-
cak olan camii, külliye öğrencilerine ve 
bölge halkının istifadesine sunulacak.
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MESCİT VE SU KUYULARI
Yardımeli Derneği Bangladeş’ te Mes-
cit ve Su Kuyuları projeleri yürütmekte 
ve bu kapsamda bölge halkının isti-
fadesine sunulmuş 27 adet mescit ve 
153 su kuyusu bulunmakta. Bu kuyular 
ve mescitler dernek yetkililerimiz ta-
rafından ziyaret edilip, bağışçıları te-
lefonla aranıp bağışları hakkında bilgi 
veriliyor.
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BANGLADEŞ’E YENİ 
KARDEŞ AİLELER
Kardeş Aile projesi Yardımeli Derneği-
nin ülkemizde ve dünyanın farklı coğ-
rafyalarında veren el ile alan el arasın-
da hayır köprüsü olmak için uyguladığı 
bir proje. Bu proje kapsamında Bang-
ladeş’te 300 kardeş aile destekleniyor.

Chittagong İslam üniversitesinde eğitim 
gören ihtiyaç sahibi 15 yetim öğrenci 
ve Marine City Tıp Fakültesinde eğitim 
gören ihtiyaç sahibi 20 yetim öğrenci 
Kardeş Aile projesi kapsamında projeye 
dahil edildi.

BANGLADEŞ 
BÜYÜKELÇİLİĞİ VE 
TİKA’YA ZİYARET
Yardımeli heyeti Bangladeş Türkiye Bü-
yükelçiliği ve Bangladeş TİKA Koordi-
natörlüğünü ziyaret etti. Başkonsolos 
Ahmet GÜRBÜZ’e Yardımeli Derneği’nin 
Bangladeş faaliyetleri ve yürüttüğü 
projeler hakkında bilgilendirildi. 

Bangladeş TİKA Koordinatörü Ahmet 
Refik ÇETİNKAYA makamında ziyaret 
edildi ve Yardımeli’nin bölgede yürüt-
tüğü projelere özellikle DarulHikme 
Külliyesi’ne yaptıkları katkı ve destek-
lerden dolayı teşekkür edildi. 
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Resmî adıyla Kazakistan Cumhuriyet. 
Kazakistan günümüzdeki yedi bağımsız 
Türk devletinden biridir.

7 yıldır çeşitli sebeplerle ulaştığımız 
Kazakistan’a kurban vesilesi ile bir kez 
daha misafir oluyoruz. Yıllarca Rus yö-
netimi altında , adeta dinsizleştirilme 
politikasına inat, direnen kardeşlerimiz-
le yürüttüğümüz projelerin değerlendir-
me imkanını da buluyoruz. Hurafeden 
ve İsrailiyattan  arındırılmış, Vahiyle in-
şa olmuş nesillerin yetişmesi noktasın-
da hem fikir olduğumuz kardeşlerimize 
eğitim desteğimiz tüm hızıyla devam 
etmekte. Tercüme kitapların yanında, 
Türkiye’de Kuran Okullarımızda eğitim 

KAZAKİSTAN

KAZAKİSTAN
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Astana 
Alan: 2.725.000 km² 
Para birimi: Tenge 
Cumhurbaşkanı: Nursultan Naz-
arbayev 
Nüfus: 17,04 milyon (2013)   
Resmi dilleri: Kazakça, Rusça
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gören talebelerimize desteğimiz sür-
mektedir.

Almatı’da farklı bölgelerde  kesilen kur-
banlarımız, yetimhanelere, medrese ve 
yaşlılar evine bizzat ekiplerimiz tarafın-
dan teslim edildi.
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Kırgızistan, (Azerbaycan, Kazakistan, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekis-
tan, Türkiye, ve Türkmenistan ile bir-
likte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk 
devletlerinden biridir.

Ata diyarı Kırgızistan’dayız. Baba oca-
ğına hoş geldiniz diyerek kucakladı-
lar bizleri Kırgız Kardeşlerimiz. 6 yıldır  
gittiğimiz , birlikte projeler yaptığımız  
kardeşlerimizle yıllık istişaremizi yapı-
yorduk adeta: Neler yaptık, neler yapa-
biliriz ? Eğitim konusu Türk Cumhuriyet-
lerinin hepsinde temel bir sorun olarak 
karşımıza çıkıyor. Sahih İslam bilgisi 
ve eğitimi ile ilgili Türkiye’de Kur’an 
Okullarımızda eğitim alan talebeler, 

KIRGIZİSTAN
ATA DİYARI

KIRGIZİSTAN
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Bişkek 
Para birimi: Kırgızistan somu 
Cumhurbaşkanı: Almazbek Atam-
bayev 
Nüfus: 5,72 milyon (2013) Dünya 
Bankası 
Başbakan: Sooronbay Ceenbekov 
Resmi dilleri: Kırgızca, Rusça
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ülkelerinde Hoca olarak hizmet etme-
ye, öğrendiklerini paylaşmaya gayret 
ediyorlar. Türkiye’de ektiğimiz tohum-
lar Bişkek’te, Karagöl’de, Oş’ta , Talas’ta  
meyve vermeye başlamıştı hamdolsun. 
Emeği geçenleri, katkı sağlayanları bir 
kez daha hayır ve dualarla andık.

Farklı bölgelerde kesilen kurbanlarımız 
ihtiyaç sahiplerine  bizzat elden , kapı 
kapı dolaşarak teslim edildi. Medrese 
ve yetimhanede kalan öğrenciler de 
unutulmadı. Kurban payının yanında 
verilen hediyeler ,  bayram sevincini bir 
kat daha artırmıştı.
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Moğolistan, Doğu ve Orta Asya’da bu-
lunan denize kıyısı olmayan bağımsız 
bir ülkedir. Ülkenin kuzeyinde Rusya, 
güneyinde, doğusunda ve batısında 
Çin Halk Cumhuriyeti vardır. Moğolis-
tan’ın Kazakistan’a sınırı olmamasına 
rağmen ülkenin en batısı Kazakistan’ın 
doğu ucuna birkaç kilometre uzaktadır. 
Ulanbatur, başkent ve ülkenin en büyük 
şehri olup yaklaşık olarak burada ülke 
nüfusun %38’i yaşamaktadır. Moğolis-
tan’ın siyasal sistemi parlamenter cum-
huriyettir.

Moğolistan’ın % 88 i Moğol, % 5 i ka-
zak, kalanı diğer kavimlerden oluşur. 
Halkının %61 i şehirlerde yaşamaktadır.  

MOĞOLİSTAN

MOĞOLİSTAN

Başkent: Ulan Batur 
Alan: 1.566.000 km² 
Para birimi: Tögrög 
Nüfus: 2,839 milyon (2013) 
Başkan: Tsakhiagiin Elbegdorj 
Kıta: Asya 
Resmi dili: Moğolca



2016 BÜLTEN  792016 BÜLTEN  79

 
KURBAN FAALİYETLERİ
Soğuk diyarlardan sıcak muhabbetler, dualar var... Kurban fedakarlık demek, Allah için 
vermek demektir. İşte bu bilinçle kilometrelerce uzakta ki kardeşlerimizin yanına git-
tik. Kurbanlarımı Moğolistan’da yaşayan Müslüman kardeşlerimizle paylaştık.
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Resmî adıyla Pakistan İslam Cumhuri-
yeti, Güney Asya’da bir ülkedir. Batı-
sında Afganistan ve İran, kuzeyinde Çin 
Halk Cumhuriyeti, doğusunda Hindistan 
vardır.

Pakistan, 180 milyonla dünyanın en bü-
yük altıncı nüfusuna sahip olan ülkesi. 
Üstelik hızla artan bu nüfusun, 2020 
yılında 200 milyonu geçmesi bekleni-
yor. Nüfusunun yüzde 96’sı Müslüman. 
Pakistan, Endonezya’dan sonra en fazla 
Müslüman’ın yaşadığı ülke.

PAKİSTAN
PAKİSTAN BİZE KALBİMİZ KADAR YAKIN

PAKİSTAN

B Başkent: İslamabad 
Alan: 796.095 km² 
Kuruluş tarihi: 14 Ağustos 1947 
Para birimi: Pakistan rupisi 
Nüfus: 182,1 milyon (2013) 
Başkan: Memnun Hüseyin 
Resmi dilleri: Urduca, İngilizce
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EYÜP SULTAN KÖYÜ
Pakistan 2010 yılında yüzyılın en bü-
yük sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. 
Temmuz ayının sonlarında yaşanan ağır 
sağanaklar sonucu Pakistan’ın yaklaşık 
beşte biri sular altında kaldı. Bu felaket  
yaklaşık 2000’e yakın insanın ölümüne 
ve 20 milyon insanın doğrudan etkilen-
mesine neden oldu.

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

Eyüp Sultan model köyü başkent 

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

Ebu Eyüp Ensari Model Köyü’nün res-
mi açılışı, 11 Nisan 2014, Cuma günü 
sn. Mustafa İslamoğlu, Yardımeli der-
neği başkanı Dr. Sadık Danışman , Tür-
kiye’den ve  Pakistan’dan misafirlerin 
katılımıyla gerçekleşti.
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RAMAZAN FAALİYETLERİ
Kardeş ülke Pakistan derneğimizin faa-
liyetlerinin yoğun olduğu bir ülke. Ra-
mazan ayında Pakistan ofisimiz aracı-
lığı ile bir çok çalışma yapıyoruz. Eyüp 
Sultan Köyünde her akşam iftar sofrası 
kuruyor, hem köy sakinleriyle hem de 
civar köylerde ki kardeşlerimizle bera-
ber oluyoruz. Pakistan’ın bir çok bölge-
sinde yine ofisimiz aracılığı ile kumanya 
dağıtımları gerçekleştiriyoruz.

KARDEŞ AİLE 
Derneğimizin majör projesi olan Kardeş 
Aile projesi Pakistan’da 2008 yılından 
beri uygulanmakta. Pakistan ofisimiz 
alan el kardeş ailelere ödemelerini dü-
zenli olarak yapmakta. Zaman zaman bu 
kardeş ailelerle buluşmalar yapılmakta 
ve bağışçılarımızla bir araya gelmekte-
dirler. Bu proje kardeş ülle Pakistan ile 
Türkiye arasında ki gönül köprülerini bir 
kez daha perçinlemekte.
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KURBAN FAALİYETLERİ
Ekonomik durumu iyi olmayan Pakis-
tanlı kardeşlerimizin çoğu senede bir 
defa et görüyor. Bunun farkında olan 
bağışçılarımız her yıl kurban hissele-
riyle kardeşlerinin yanında oluyor. Pa-
kistan’da ki ofisimizin güçlü alt yapısı 
sayesinde kurban faaliyetimizi üç farklı 
bölgede icra ediyoruz. 

SU KUYUSU
Aziz olan Suyu ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle buluşturan projemiz Su kuyusu, Pakis-
tan’da bir çok eyalette yüzlerce kuyu olarak hayat buldu. Pakistan’ın çeşitli bölgele-
rinde açtığımız bu kuyular düzenli olarak ofisimiz aracılığıyla kontrolleri yapılmakta ve 
ihtiyaç duyulduğunda tamir edilmektedir.
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5.000
kumanya paketi

1.000
kişiye iftar

50.000
kurban hissesi

500
kardeş ailesi

AVRUPA

Avrupa, Afrika’nın kuzeyinde, Asya’nın batısında ve Atlas 
Okyanusu’nun doğusunda bulunan, yarımada şeklinde-
ki kıta. Avrupa yapılanmamızı koordinatörlük sistemiyle 

yürütme kararının ardından Yardımeli Avrupa koordinatörlüğü 
Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yaşayan vatandaşları-
mıza yönelik buluşmalar, konferanslar ve paneller düzenleyerek 
yanlarında oldu. Dernek olarak özellikle Osmanlı izlerini taşıyan 
Balkan’lar da Arnavutluk, Bosna- Herkes, Bulgaristan, Makedon-
ya ve Kosova gibi ülkelerde her yıl kurban ve ramazan bayram-
larında faaliyetler yürütüyoruz.

Neler
Yaptık?10

ÜLKEDE  
FAALİYETLERİMİZ 
DEVAM EDİYOR
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2016 yılında alınan bir kararla Avrupa fa-
aliyetleri genel koordinatörlük sistemiyle 
yürütülmeye başlandı. 

Genel Merkez tarafından bu görev için 
Hayriye Tufanoğlu görevlendirildi. Yardı-
meli Avrupa Genel Koordinatörü Sn. Hay-
riye Tufanoğlu göreve geldikten sonra hız-
lı bir şekilde çalışmalara başladı. Avrupa 

ülkelerinde ve bu ülkelerin çeşitli bölge 
ve eyaletlerinde temsilcilikler oluşturarak 
Yardımeli Derneği’nin Avrupa yapılanma-
sını koordine etti. 

Yardımeli Avrupa koordinatörlüğü düzen-
lediği programlarla, Avrupa’da yaşayan 
vatandaşlarımızla bir araya geldi. Rama-
zan ayında düzenlenen iftar programlarına 
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davet edilen konuşmacılarla orada ki va-
tandaşlarımızın ihtiyacı olan sohbetler 
gerçekleştirdi.

Dönem dönem genel başkanımız Sadık 
Danışman’ın da katıldığı kurum içi eğitim 
ve istişare buluşmaları gerçekleştirildi. 
 

YARDIMELİ AVRUPA İFTARLARI
Yardımeli Avrupa Koordinatörlüğü, ümmet 
coğrafyasındaki yetimler, savaş mağdurla-
rı ve zulüm altındaki tüm mağdurlar için 
iftar sofraları kurdu. Avrupa’nın sekiz böl-
gesinde yapılan olan bu iftarlara Abdur-
rahman Dilipak ve Prof. Mehmet Okuyan 
konuk oldu.
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“Bir Balkan ülkesi. Ama kendimizi Ana-
dolu topraklarında hissediyoruz. Arna-
vutluk yaklaşık 5 asır Osmanlı hakimi-
yetinde kalmış ve hala o izleri yansıtan 
bir tarih görüyoruz.“

ARNAVUTLUK

ARNAVUTLUK

Başkent: Tiran 
Para birimi: Arnavut leki 
Cumhurbaşkanı: Bujar Nishani 
Nüfus: 2,774 milyon (2013)  
Resmi dili: Arnavutça
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KURBAN FAALİYETLERİ
3 yıldır Kurban faaliyeti yürüttüğümüz 
Arnavutluk’ta kurbanlarımız farklı böl-
gelerde, ekiplerimiz tarafında kesildi ve 
bizzat dağıtımlara iştirak edildi.
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Bosna-Hersek, Balkanlar’da 51.197 
km2’lik yüzölçümü ve yaklaşık 
4.500.000 nüfusa sahip ülkedir. Ülke bir 
bütünü oluşturan üç etnik gruba ev sa-
hipliği yapmaktadır; Boşnaklar, Sırplar 
ve Hırvatlar. 

Bosna, kalbi ve şahidin tarihin.. Müslü-
man kimliğinden dolayı ezilen, baskılara 
maruz kalan Bilge Kralın memleketi...

BOSNA HERSEK
BİLGE KRALIN ÜLKESİ

BOSNA HERSEK
TEMEL BİLGİLER

Başkent: Saraybosna 
Para birimi: Bosna-Hersek değiştir-
ilebilir markı 
Nüfus: 3,829 milyon (2013)   
Resmi dilleri: Hırvatça, Boşnakça, 
Sırpça 
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KURBAN FAALİYERLERİ
Boşnak kardeşlerimizle olan gönül bağ-
larımızdan dolayı bizler için her zaman 
bilge kral Aliya’nın memleketi özel ol-
muştur. Bu yıl da kurbanlarımız vesile 
oldu Boşnak kardeşlerimizle kucaklaş-
mada. Kesilen kurbanlar hisselere ayrı-
larak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

KARDEŞ AİLE
Kardeş Aile projesinin uygulandığı ülke-
lerden biri de Bosna.  
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Bulgaristan, Balkanlar’da yer alan ülke. 
Batıda Sırbistan ve Makedonya, doğuda 
Karadeniz, kuzeyde Romanya, güney-
de Yunanistan güneydoğuda Türkiye ile 
çevrilidir.

BULGARİSTAN

BULGARİSTAN

Başkent: Sofya 
Para birimi: Lev 
Nüfus: 7,265 milyon (2013)   
Cumhurbaşkanı: Rumen Radev
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KURBAN FAALİYETLERİ
Yanı başımızdaki komşumuz olan Bul-
garistan’da yaşayan kardeşlerimizle her 
kurbanda olduğu gibi bu yıl da kurban 
vesilesiyle tekrar buluştuk.
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KOSOVA

KOSOVA

Başkent: Priştine 
Nüfus: 1,824 milyon (2013)   
Para birimi: Euro 
Cumhurbaşkanı: Hashim �açi 
Resmi dilleri: Arnavutça, Sırpça
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Resmî adıyla Kosova Cumhuriyeti.  Bal-
kanlar’da yer alan ve denize kıyısı ol-
mayan bir ülke. Kuzeyde ve doğuda 
Sırbistan, güneyde Makedonya ve Ar-
navutluk, batıda ise Karadağ ile kom-
şudur. 1999 yılında Birleşmiş Milletler 
kontrolü altına alınan Kosova, 2008 yı-
lında Sırbistan’dan tek taraflı olarak ba-
ğımsızlığını ilan etti.

1400’lü yıllardan beri kardeşleri-
mizin yaşadığı Balkanlar’ın önemli 

noktalarından biri Kosova. Savaş sonrası 
Sırbistan baskıları ve diğer ülkelerin bu 
toprakları yıpratması sebebiyle ekono-
misi çok geri kalmış ve alım gücü düş-
müş olan bir ülke... Dünya’da birleşmiş 
milletler gücü altında yönetilen tek yer.  
Kosova Prizren’de, 2012’den beri Koso-
valı kardeşlerimize kurban bağışlarınızı 
ulaştırıyoruz. 
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Makedonya Cumhuriyeti veya kısaca 
Makedonya, Balkanlar’da bir ülke. Ku-
zeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Ar-
navutluk, güneyde Yunanistan, doğu-
da Bulgaristan ile komşudur. Birleşmiş 
Milletler tarafından 1993 yılında tanın-
mıştır. Yardımeli olarak 2 yıldır Make-
donya’da kurban faaliyeti gerçekleştiri-
yoruz. 

MAKEDONYA

MAKEDONYA

Başkent: Üsküp 
Para birimi: Makedon denarı 
Resmi dili: Makedonca
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Macaristan, Orta Avrupa’da Karpatlarda 
kurulu olan ve denize kıyısı olmayan bir 
ülkedir. Komşuları batıda Avusturya ve 
Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda 
Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbis-
tan ve Hırvatistan’dır

Avrupa’nın ortasında tekbirlerle kurban 
kesmek bizleri bir kez daha umutlan-
dırdı. Hele Macar Müslüman kardeşleri-
mizle bayramlaşmak, aynı safta namaz 

MACARİSTAN

MACARİSTAN

Başkent: Budapeşte 
Para birimi: Macar forinti 
Resmi dili: Macarca
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kılmak tarifsiz bir mutluluktu. Macar 
yetkililer bu tür faaliyetlerden oldukça 
rahatsız. Sürekli kontrol ediyor ve izin-
siz hareket edilmesine müsaade etmi-
yor. Ama hamdolsun ki, iki yıldır gittiği-
miz ve samimi dostluklar kazandığımız 
Macaristan bizim için yeni ayetlerin ve 
şahitliklerin mekanı olarak faaliyet yer-
lerimiz arasında olacak.
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ZİYARETÇİLERİMİZ

Al Khıdmat Foundatıon Pakistan Heyeti

Makedonya el-Hilal Derneği Protokol İmzalandı

Antalya Asır Der

Mardin Platformu Ziyaret
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  
Ayşen Gürcan

Mirasımız Derneği Yöneticileri  
Derneğimizi Ziyaret Ettiler

Mustafa İslamoğlu ie Moritanya Heyeti Ziyaret

Arakan Rohingya Union Uluslararası 
Koordinatörü Ziyareti

Shafak Derneği Ziyaret
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HAYIR KÖPRÜSÜ
Yardımeli Derneği’nin faaliyetleri ve 
çalışmaları her Perşembe Hilal TV’de 
izleyicisiyle buluşuyor. Hayır Köprüsü 
programı her hafta farklı konu ve ko-
nuklarıyla, derneğin yapmış olduğu ça-
lışmaları izleyicilere aktarıyor.
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BASINDA BİZ



YURT DIŞI OFISLERİMİZİN OLDUĞU ÜLKELER
Filistin/Gazze  Sudan Somali Pakistan Bangladeş  Moritanya

YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİMİZ
Avrupa Hayriye Tufanoğlu ....................................................... 00 3248403 3535
ABD Yasir İslamoğlu................................................................. 001 832436 3277

YURT İÇİ TEMSİLCİLİKLERİMİZ

Adana ................................ Osman Çakır ....................................... 507 7048510
Adıyaman ........................... Ebubekir Akbaş ................................... 536 8941240
Afyon ................................. Şükrü Tur ............................................ 505 4004030
Ağrı .................................... Seracettin Dursun ............................... 543 4690727
Antalya .............................. İbrahim Çelik ...................................... 535 3102332
Artvin ................................. Deniz Aktaş ........................................ 507 9488480
Aydın .................................. Recep Akay ......................................... 505 4746421
Balıkesir ............................. Adem Güllühan .................................. 539 8627456
Bilecik ................................ Mustafa İbiş........................................ 532 1694425
Bingöl ................................ Kadri Tekın .......................................... 533 6147870
Bitlis ................................... İsmet Yüzügüler ................................. 507 9590500
....................................................................................................... 434 8270727
Bolu ................................... Asya Hanım ........................................ 505 7752635
Burdur ................................ Bekir Zorlu .......................................... 530 8865244
Bursa .................................. Ahmet Şağban ................................... 532 4314570
Çanakkale .......................... Muhsin Akçay ..................................... 533 7270128
Çankırı ................................ Elif Güvenli ......................................... 505 6688801
Çorum ................................ Fatıh Çelik ........................................... 532 4260075
Denizli ................................ Ali Çölhan ........................................... 505 7537585
Diyarbakır .......................... Aahmet Sıcakyüz ................................ 532 3447451
Edirne ................................. Hasan Dalbük ..................................... 532 6648423
Elazığ ................................. Hüseyin Gürger ................................... 505 3951855
Erzincan ............................. Alaattin Önel ...................................... 505 4340102
Erzurum ............................. Ümmet İlhan ...................................... 532 1001845
Eskişehir ............................. İlker Akça ............................................ 530 1532134
Gaziantep ........................... Yusuf Özcan ........................................ 506 7005609
Giresun ............................... Murat Kodat ....................................... 535 4628814
Gümüşhane ........................ Ömer Nasuhi Akıncı ............................ 532 1688729
Hakkari............................... Halil Biçer ........................................... 506 4245882
Hatay ................................. Eyüp Yıkılmaz ..................................... 533 7124344
Isparta................................ Zeki Tuğrul .......................................... 541 2232171
Mersin ................................ Adil Bilen ............................................ 536 2869532
İzmir .................................. Mustafa Tokat ..................................... 507 7831492
Kars .................................... Ayhan Yüregir ..................................... 505 5784220
Kastamonu ......................... Rrecep Dikici ....................................... 505 7350981
Kayseri ............................... Beytullah Başol .................................. 533 2525447
Kırklareli............................. Bülent Kılıç ......................................... 505 5728962
Kırşehir ............................... Hacı Karayel........................................ 506 3669267
Kocaeli ............................... Meryem Keskin................................... 535 3747971

Konya ................................. Rıfat Günay ........................................ 533 5294606
Kütahya .............................. Erdoğan Doğan................................... 530 8498945
Malatya .............................. B. Selim Çimendağ ............................. 532 7919067
Manisa ............................... Ali Taşgın ............................................ 532 3813237
K. Maraş ............................. Yunus Sevim ....................................... 506 6019093
Mardin ............................... Abdurrahman Kok .............................. 506 6090577
Muğla ................................ Mehmet Şaşı ...................................... 505 7766002
Muş .................................... Ali Aslan Subaşı .................................. 505 3742751
Nevşehir ............................. Serdar Ali Mıhcı .................................. 533 7191010
Nigde ................................. Sava Ören ........................................... 505 8571690
Ordu ................................... İbrahım Atik ....................................... 505 5263940
Rize .................................... Hüseyin Kambur ................................. 533 4621322
Sakarya .............................. Derya Musa Şahin .............................. 532 3282488
Samsun .............................. Huseyin Kılınç ..................................... 543 2500970
Siirt .................................... Alican Kara ......................................... 544 7237025
Sinop .................................. Safi Hoca ............................................ 536 3058791
Sivas ................................... Sebahattin Çil ..................................... 542 7990186
Tekirdag ............................. Rifat Şanlı ........................................... 535 8729632
Tokat .................................. Ekrem Özer ......................................... 544 2290530
Trabzon .............................. Mustafa Çakar .................................... 533 5439345
Tunceli................................ Bülent Suner ...................................... 530 4259571
Ş. Urfa ................................ Mustafa Tosun .................................... 543 8628280
Uşak ................................... İbrahim Bayoğlu ................................. 536 3489252
Van ..................................... Haydar Erdurun .................................. 545 5099998
Yozgat ................................ Ayhan Karabulut ................................ 542 8432066
Zonguldak .......................... Mustafa Mancar ................................. 506 5456390
Aksaray .............................. Hüseyın Gül ........................................ 507 7861158
Bayburt .............................. Adil Kacır ............................................ 545 5999614
Karaman ............................ Elmas Coşar ........................................ 505 3018990
Kırıkkale ............................. Hamza Yalçın ...................................... 537 2484017
Batman .............................. Sevda Altun ........................................ 507 9076756
Şırnak ................................. Salih Babrak ....................................... 541 5414765
Bartın ................................. Özcan Yüzlü ........................................ 505 9106716
Igdır ................................... Firdevs Öztürk .................................... 534 8489001
Yalova ................................ Yeliz Uzel ............................................ 507 4991521
Karabük.............................. Şah İsmail Utlu ................................... 538 5967298
Kilis .................................... Abdulcelil Yılmaz ................................ 507 6817291
Osmaniye ........................... Mehmet Koyuncu ............................... 505 4342638
Düzce ................................. Burhan Gelen ..................................... 537 2818182

 
Yardımeli Derneği İletişim Noktaları

www.yardımeli.org.tr
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