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Allah’ın salamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. 
Allah’a şükürler olsun, ‘1 Kurban 1 Fidan’ duası ve temennisi 
ile bu yıl 13’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz 2019 Kurban organi-
zasyonunu “30 Ülkede ve 45 Bölgede” vekâlet yoluyla kurban 
keserek başarıyla tamamladık .120 kişilik gönüllü ekibimizle 
bizlere kurban vekâleti veren kardeşlerimizin kurbanlarını 
islami usullere göre  kesip; yeryüzü coğrafyasında kurbanlarını / 
iyiliklerini kendilerine şahit kıldık. Rabbim kabul eylesin. 
Her yıl olduğu gibi 2019 Kurban Organizasyonunda da bil-
hassa şunlara dikkat ettik: 
Her yıl olduğu gibi 2019 Kurban Organizasyonunda da bilhassa 
şunlara dikkat ettik:
• Habil’in kurbanını seçtik, yani en iyi kurbanı kestik
• Çevre sağlığına ve hijyenik şartlara uygun hareket ettik
• Kalpleri mutmain kılmak için, vekâlet verenin ismini bizzat 
  okuyarak kurbanlarını kestik
• Gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ederek adil bir dağıtım yaptık
• Kurban kesim ve dağıtım organizasyonu sonrasında tüm 
  faaliyetleri, ayrıntılı bir raporla genel merkeze bildirdik.

“Kurbanlar Kardeşliğe, Fidanlar İnsanlığa” parolası ile 
başladığımız organizasyonumuzda bu yıl da “1 Kurban 1 Fidan” 
çağrımız büyük ilgi gördü. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz, 
elinizdeki fidanı dikiniz’ Hadisi-Şerifine mazhar olmak ve 
kurak topraklara hayat vermek arzusu ile başlatılan projede, 
kesilen her kurban için belirlenmiş bölgelerde meyve fidanı 
dikimleri yapılması hedeflendi. Geçen yıl başarı ile uygulanan 
proje kapsamında dikilen fidanların yeşerdiğini görmek, bizlere 
daha bir umut verdi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tehdidi altında bulunan 
dünyamız giderek çölleşmekte ve ciddi su sıkıntılarının yaşanacağı 
ön görülüyor. Bilinenin aksine ülkemiz de maalesef giderek su 
fakiri bir ülke haline gelmekte. 

Su kaynaklarının verimsiz kullanılması ve israf bu süreci hızlandır-
makta. Tüm bunlara dikkat çekmek ve bir bilinç oluşturmak 
için kurban ibadetini fırsat bildik ve siz değerli bağışçılarımızla 
bu kampanyamızı paylaştık. Siz bağışçılarımızın göstermiş
olduğu yoğun ilgi ve teveccüh, bizleri motive etti. Ağaç dikimi 
yapılan ülkelerde, coğrafyaya uygun meyve ağaçları özel-
likle seçildi ve yetkili zirai kurumlarla koordineli bir şekilde 
dikimleri gerçekleştirildi. Kurban, sadece hayvan kesmekten 
ve et dağıtmaktan ibaret değildir. Zaten kurbanın anlamı 
yaklaşmak, yakınlaşmak, huzur-u ilahîde olmak, paylaş-
maktır. Bu vesileyle gittiğimiz coğrafyalarda, hayır ve şefkat 
köprüleri kurduk; oradaki kardeşlerimizin problemlerini, mese-
lelerini istişare edip paylaştık, gördüğümüz sıkıntıları ve güzel-
likleri tespit edip bir raporla genel merkezde topladık. 

Bayramlar, ümmet bilincinin, kardeşlik bilincinin en zirvede 
olduğu, sevinçleri, mutlulukları birlikte paylaştığımız günlerimizdir. 
Ne var ki uzun yıllardır ümmet coğrafyasında yaşananlar ümmet 
coğrafyamızı yangına, acılara, yoksulluklara, kardeş kavgasına, 
silah pazarına, işgal, savaş ve mülteciliğin yaşandığı coğrafyaya 
dönüştürüldü. Bu tablonun, en büyük mağdurları da çocuklar, 
kadınlar ve yaşlılardır. Bayramı, aile efradımızla, dostlarımızla 
beraber yaşarken ümmet coğrafyamızın bu tablosunu hatır-
lamalıyız. Ümmet şuuruyla tüm Ümmet-i Muhammed’e fiilî ve 
kavlî dualarımızla dua etmeliyiz. Yardımeli Derneği’ne kurban 
vekâleti vererek bize güvenip teveccüh eden gönül daşlarımıza 
ümmet adına ve insanlık adına teşekkür ederiz. Kurban organ-
izasyonuna katılan kardeşlerimiz, sizlere ümmet kardeşlerinizin 
selamlarını ve dualarını getirdiler. Yardımeli olarak bundan sonra 
da veren el ile alan el arasında hayır ve şefkat köprüsü olmaya 
devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm bağışçılarımıza, hayır 
severlerimize, gönüllülerimize en kalbî şükranlarımızı, muhab-
betlerimizi ve dualarımızı sunarım. Rabbim, tüm ümmete ve 
insanlığa daha nice gerçek bayramlara kavuşmayı nasip etsin! 

Değerli Gönül Dostları!

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Sadık DANIŞMAN



Doğu ve güneyde Pakistan, batıda İran, kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan ile çevrilidir. 1979 yılından beri 
önce Rusya’nın, ardından da Amerika’nın öncülüğünde batının istilasına uğradı Afganistan. Orta Asya’nın en çok acı 

çeken ülkelerinden sadece birisi. Her türlü fakirliğin, yoksulluğun, sömürünün, çaresizliğin, ümitsizliğin hakimiyetine şahidi. 
Savaşın etkilerini çocukların yüzünden okuduğumuz Afganistan’da buna rağmen insanlar hayata tutunmaya devam ediyor. 
Yardımeli Derneği olarak 8 yıldır Afganistan’da kurban organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da Afgan kardeşlerimizle 

bayramlaştık.  Anadolu’nun  selamını ve dualarını götürdük... 

Diğer Faaliyetlerimiz
  [  • Kardeş̧ Aile  •  Su Kuyusu  • Yetim Eğitim Projesi ]

Afganistan Islam Cumhuriyeti

Afganistan Arnavutluk
Arnavutluk, resmî adı Arnavutluk Cumhuriyeti, Balkanlar’da 

bir ülkedir. Komşuları kuzeyde Karadağ, kuzeydoğusun-
da Kosova, doğusunda Kuzey Makedonya ve güneyinde 
Yunanistan’dır. Ayrıca ülkenin batıda Adriyatik Denizi ve 
Güneybatıda İyonya Denizi’ne kıyısı olan ülkenin başkenti 
Tiran’dır.
Yardımeli ekipleri  tek merkezde kestikleri kurbanları, 
araçlarla yerleşim yerlerine ulaştırarak, tek tek ailelere 
dağıtmıştır.



Bangladeş Güney Asya’da bir ülkedir. Myanmar 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 ülkenin 
ekonomisi tarıma dayanıyor. Burma’da büyük bir soykırıma 
tabi tutulan ve yurtlarından sürülen Arakanlı Müslümanlar, bir 
umut ve kurtuluş olarak Bangladeş ‘e sığınıyorlar. Zulümden 
dolayı hicret eden Arakanlı Müslümanları, geldikleri kamplarda 
çok da iç açıcı bir ortam beklemiyor. Sıkıntı, yokluk, açlık ve 

imkansızlık... 

Arakanlılar, BM tarafından dünya üzerinde 
en fazla zulüm gören halk olarak ilan edilmiştir.

 Bangladeş’te Arakanlı kardeşlerimize yönelik çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor. 

Kamplarda yaşam mücadele veren kardeşlerimize ‘Acil Gıda Yardımları’ programı kap-

samında düzenli olarak gıda yardımları ulaştırıyoruz. Şubat 2017’de Bangladeş Cox’s Bazaar’da 

hizmete açtığımız 1000 kişi kapasiteli Darul Hikme Külliyesi ve açmış olduğumuz 29 Mescid 

ile bölgede yürütülen yardım çalışmalarında merkez olarak kullanıyoruz. Bangladeş Cox’s Bazaar’da 

3000 m2 arsa’nın, 1000 m2 üzerine kurulu 4 katlı Yardımeli Darul-Hikme Külliyesinin temeli 

dernek yetkilileri ve Bangladeş mülki ve idari yetkililerinin de katılımıyla şubat 2015’de atıldı. 

• Kütüphane • Mescit • Spor ve oyun Salonlar • Derslikler • Sportif ve Sosyal Alanlar 

• Laboratuvar • Eğitim ve konferans salonu • Yatakhaneler • Yemekhane • Misafirhane 

Külliyede eğitim gören Arakanlı çocuklar öncelikli olarak yetimlerden seçiliyor. Ülkedeki siyasi 

ve etnik durumdan dolayı Bangladeşli yetim ve fakir ailelerin çocuklarına yönelik hizmetler de 

sunulmakta. Külliye 1000 öğrencinin eğitim alabileceği donanımda ve kapasitede inşa edilmiştir. 

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Kardeş Aile 
• Su Kuyusu

• Yetim Eğitim Projesi 
• Mescid Projesi
• Ramazan Ay’ı 

Faaliyetleri

Banglades



B osna-Hersek,  Balkanlar’da 51.197
km2’lik yüzölçümü ve yaklaşık 4,5 

milyon nüfusa sahip bir ülkedir.  Ülke bir 
bütünü oluşturan üç etnik gruba ev sahipliği 

yapmaktadır:  
Boşnaklar,  Sırplar  ve Hırvatlar.
Müslüman kimliğinden dolayı ezilen, 
baskılara maruz kalan Bilge Kralın 
memleketi... Büyük acılar yaşayan Boşnak 
kardeşlerimiz her bayram olduğu gibi bu 
bayramda da dört gözle Türkiye’den gelecek 
kardeşlerini beklediler. Boşnak kardeşler-
imizle aynı safta bayram namazı kılmak, 
kucaklaşmak, kurbanımızı paylaşmak 

büyük bir mutluluk bizler için.

Bulgaristan, ülkemizin kuzey batı komşusu olup, kuzeyden 
Romanya, batıdan Sırbistan ve Makedonya güneyden Yunanistan 

ile sınırlandırılan ülke. Kuzeyde Tuna ve doğuda Karadeniz sınırlarını 
teşkil eder. Avrupa’nın en büyük 16. ülkesidir. Bir çok Müslüman 
kardeşimizin yaşadığı Bulgaristan’da ekiplerimiz sıcak bir şekil-
de karşılandılar. Kurban vesilesiyle başlayan çalışmalar, eğitim 
alanında da bir çok adımın atılmasına sebep oldu.  

Bosna Hersek Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Kardeş Aile 
• Ramazan Ay’ı 

Faaliyetleri
• Sera Projesi

• Mikro Finans
 Projeler

Bulgaristan

Özellikle kırsal bölgedeki 
bir avuç kardeşimizle 

irtibatı kesmemeye, onlara 
destek olmaya gayret 
ediyoruz. Cami ve kuran 
kurslarına destek talepleri 
karşılanmaya çalışılıyor. 
Hoca ve eğiticilerin 
desteklenmesi ve çocuklara 
eğitim-öğretimin devam 
etmesi en büyük arzumuz.
Bulgaristan’ın farklı bölge-
lerinde kesilen kurban 
hisselerini kardeşlerimize 
ulaştırmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Kardeş Aile 
• Ramazan Ay’ı 

Faaliyetleri
• Eğitim Faaliyetlerine 

Destek 
• Camii Onarımı 



Çad

Çad, Orta Afrika’da, denize kıyısı olmayan bir kara 
ülkesidir. Kuzeyinde Libya, batısında Nijer, Nijerya ve 

Kamerun, Güneyinde Orta Afrika Cumhuriyeti, doğusun-
da ise, Sudan yer alır. Ülkenin büyük kısmı Sahra Çölü ile 
kaplıdır. Ülke adını bir zamanlar Afrika’nın ikinci büyük 
gölü iken şimdi normal büyüklüğünün %10’una kadar 
küçülmüş olan Çad Gölü’nden almakta olup belki de bu 

yüzden bazı yazarlarca “Afrika’nın ölü kalbi” olarak da 
nitelendirilmiştir.  Çad, Orta Afrika’da fakirliğin ve yok-
sulluğun zirve yaptığı bölgelerden bir tanesi. Son iki 
yıldır Yardımeli ekipleri bölgede yardım çalışmalarını 
ve kurban faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Farklı 
bölgelerde kesilen kurbanlar, güneş altında bekleyen 
insanlara birebir teslim edilmiştir.

Etiyopya
Etiyopya, ülkenin başkenti yerel dilde “yeni 

çiçek” anlamına gelen Addis Ababa’dır. 
Sudan, Güney Sudan, Eritre, Cibuti, Somali, 
Kenya ve Uganda Etiyopya’nın komşularıdır. 
Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı 
zorbalıklarını artırmasıyla İslam tarihindeki 
ilk hicret 615 yılında o zamanki adıyla 
Habeşistan’a yani Necaşi’nin topraklarına 
yapılmıştır. Necaşi’nin torunları ile ara-
mızdaki tarihsel bağ, güçlenerek devam 
ediyor. 

Necaşi’ye olan bir vefa borcu da diye-
biliriz buna. Şimdi onların bize ihti-

yacı var. Müslümanların yoğun yaşadığı 
bölgelerde yapılan kesimler, aynı gün 
içerisinde önceden belirlenen ailelere 
teslim edildi. Kimi evdeki çocuklarına, 
kimi yaşlı ve hasta anne-babasına bayram 
günü yedirebilecek et bulmanın sevinci
ile, bağışçılarımıza sonsuz şükran ve 
dualarını gönderdiler.

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Su Kuyusu
• Yetim Eğitim Projesi

• Ramazan Ay’ı 
Faaliyetleri
• Süt Keçisi 



Gazze’de Kudüs’te ve Filistin’nin farklı 

bölgelerinde kestiğimiz kurbanlarımızı 

ihtiyaç sahibi kardeşlerimize tek tek

ulaştırdık. 

Filistin

Gazze
Gazze,  tüm dünya insanlığının gözü önünde 

2 milyon insanın yaşadığı açık hava hapisha-

nesine dönüştürüldü. Filistin, İsrail’in işgali altında 

yaşam mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimizi 

bu bayramda da yalnız bırakmadık.  Uygulanan 

ambargolara, atılan bombalara rağmen diz çökmeyen

Filistinli kardeşlerimizle aynı safta rabbimize secde 

etmek bayramımızı daha da anlamlandırdı. 

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Kardeş Aile 
• Yetim Eğitim Projesi

• Meslek Edindirme
 Merkezi

• Ramazan Ay’ı 
Faaliyetleri

Filistin
Kudus



Gana

Gana ya da resmi adı ile Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan bir ülkedir. Ülkenin 
komşularını Fildişi Sahili, Burkina Faso ve Togo oluştururken, güneyinde Gine Körfezi yer alan ülkenin 

başkenti AKRA’dır. Bu sene ilki gerçekleştirilen Kurban organizasyonu vesilesi ile yeni kardeşlerimizle 
tanıştık, selamlaştık. Bölgede bulunan yerel bir partner tarafından gerçekleştirilen kurban kesimleri 

sonrasında, yine bölgede dağıtımları tek tek yapılmıştır.

Gürcistan Nüfusunun yaklaşık yüzde 80’i Ortodoks 

Hristiyan olan Gürcistan’da Müslüman ve Katolik azınlıklar 

da yaşamaktadır. Yaklaşık 70 bin m2 yüz ölçümüne sahip 

küçük bir ülke olan Gürcistan, coğrafi konumu itibariyle 

karasal iklimine sahiptir. Ekonomik açıdan zorlu koşullarla 

boğuşmakta olan ülkenin başkenti Tiflis’tir. Bu yıl üçüncü 

kez düzenlediğimiz kurban organizasyonu ile Gürcü̈ 

Müslüman kardeşlerimizle bulaşma imkanına kavuştuk.  

Gurcistan



Halepçe, Irak’ın kuzeyinde, İran sınırının 15 km batısında, Süleymaniye’nin 
61 km güneydoğusunda, başkent Bağdat’ın 241 km kuzeydoğusunda bulunan 

şehir. 57.000’lik nüfusunun çoğu Kürtlerden oluşmaktadır. Halepçe deyince 
ilk akla gelen 31 yıl önce acımasızca kimyasal bombalarla gerçekleştirilen ve 

savunmasız 5 bin sivil halkın öldürüldüğü katliam akla gelmektedir.
Bu sene ilki gerçekleştirilen kurban organizasyonunda, Yardımeli Ekipleri 

vekaletini aldıkları kurbanları keserek, hak sahiplerine ulaştırdılar.

Kafkasya, Karadeniz ve Hazar denizi 
arasında yer alan, Avrupa ve Asya’nın 

sınırında bulunan bölgenin ismi. Kafkas 
sıradağlarında, Avrupa’nın en yüksek dağı 
olan ve Kafkas halklarının sözlü edebiyatını 
oluşturan Elbrus Dağı bu bölgede bulun-
maktadır.
Düzenli olmasa da zaman zaman ihtiyaç 
durumuna göre yardım ve desteklerin 
ulaştırıldığı bir bölge. Özellikle Ramazan ve 
kurban çalışmalarında, Kafkas kardeşler-
imize yardımellerimiz uzanmaktadır. 
Bölgede bulunan partner kurum aracılığı 
ile kurbanlar kesildi ve ailelere dağıtımları 
yapıldı.

Irak-Halepce Kafkasya



Kamerun

Kenya

Kamerun ya da resmî adı ile Kamerun Cumhuriyeti, Afrika kıtasının ortabatı 
bölümünde yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijerya, Çad, Orta 

Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Ekvator Ginesi ve 402 km’lik 
sahil şeridi ile Atlas Okyanusu oluşturmaktadır. Ülkenin başkenti Yaoundé’dir. 
Yardımeli ekipleri, Çad’da görevlerini tamamlayıp, Kamerun’a geçerek, vekaleti
verilen kurbanların kesimine şahitlik yaptılar ve bizleri bekleyen ailelere at

Kenya, Dadaab Kampı, mazlum Somali halkının, masum 
çocukların bir umut düşüncesiyle, bin bir zorlukla ulaştıkları 

o meşhur kamp! Onlar için umut olmuştu. Ama sanmayın rahata 
kavuştular, sıkıntıları bitti. Maalesef yine sıkıntı, yine açlık. BM 
yetkililerinin insafına terk edilmiş durumda yaşam mücadelesi 
veriyorlar. O mutlak günde bunların hesabının bizlere sorul-
mayacağını düşünüyorsak yanılırız. Bu sorumluluk bilinciyle 
gidiyoruz Dada ab Kampına. 
Son 10 yıldır, Yardımeli ekipleri bölgede yardım çalışmalarını ve 
kurban kesim faaliyetlerini sürdürmektedir. Garissa bölgesinde 
bulunan yetimhane ve eğitim merkezleri de ziyaret edilerek, 
desteklenmekte, çocuklara hediyeler ve şekerlemeler dağıtıl-
maktadır. Kamp içerisinde kesilen kurbanlar, kampta yaşam 
mücadelesi veren insanlara dağıtılmıştır. Kimi zaman insani 
yardım amaçlı, kimi zaman Ramazan vesilesi ile, kimi zaman 
da Kurban vesilesi ile ulaştık kardeşlerimize.  Kesilen kurbanlar 
kamp sakinlerine dağıtıldı. Ama hava o kadar sıcak ki ve etlerini 
saklayacak buzdolapları da yok malum. Etleri kurutarak 
saklamaya çalışıyorlardı. Ve o kurumuş et parçalarını iyice 
döverek çorbalarının içerisinde katık olarak kullanıyorlardı. Azar 
azar kullandıkları bu katık, sofralarında ana yemekler arasında idi. 
Yüzlerindeki o tebessümü, gözlerindeki o ifadeyi anlatmak nasıl 
mümkün olur bilemiyoruz. Onların selamlarını ve dualarını getirdik. 

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Ramazan Ay’ı 
Faaliyetleri
• Süt Keçisi



“ Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz.” Hadisi Şerif

Bu proje ile, kesilen her kurban için, önceden belirlenen bölgelerde meyve fidanları dikilecektir. 
Sıcak ikliminhüküm sürdüğü, kuraklığın ve yoksulluğun yaşandığı Afrika ülkeleri ve ülkemizde 

pilot bölgeler uygulama alanı olarak planlanmıştır. (Somali-Sudan- Türkiye-Moritanya) Kurban 
vekaletini Yardımeli Derneğine tevdi eden bağışçının kurban vekaleti ile birlikte bir de fide ağacını 

bağışlaması ile süreç başlar. Bağışçının talebine göre kesim ve dağıtımı yapılan her kurban için, 
Su Kuyusu açtığımız köy ve bölgelerde, yetkililerin belirlemiş olduğu yer ve bölgelerde meyve 

ağaçlarının dikimi yapılır. Ağaçların bakımı dernek yetkilisi, köy halkı ve muhtarlık (sorumlu kişi) 
ile beraber yürütülüp takip edilecektir. Bağışçının kurbanının kesildiği ülkede ağaç dikim

 yok ise ağaç dikimi, belirlenen en uygun yerlerde-ülkelerde yapılacaktır. Türkiye’de dikim 
yapılacak köy, kasaba ve yerler önceden tespit ve talepler doğrultusunda belirlenecektir. 

Kurbanlar Kardeşliğimiz Fidanlar Umudumuz Olsun 
Ağaç dikimi yapılacak olan ülkelerde gerekli fizibilite çalışmaları yetkili 

zirai kurumlar ile  birlikte yapılacak ve bölgenin iklim ve toprak şartlarına
 uygun meyve ve ağaçlar tespit edilecektir.



Kosova

Makedonya
Kosova, 2012’den beri kurban organizasyonu 

gerçekleştirdiğimiz ülkelerden Kosova, Balkanlar’da 
yer alan ve denize kıyısı olmayan bir ülke. Kuzeyde ve 
doğuda Sırbistan, güneyde Makedonya ve Arnavutluk, 
batıda ise Karadağ ile komşudur. 1999 yılında 
Birleşmiş Milletler kontrolü altına alınan Kosova, 
2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Balkanlar’ın 
önemli noktalarından biri olan Kosova savaş son-
rası Sırbistan ve diğer Avrupa ülkelerinin baskıları 
sebebiyle ekonomisi çok geri kalmış ve alım gücü 
düşmüş olan bir ülke.
Bu yılda Kosovalı kardeşlerimiz sıcak muhab-
betleriyle karşıladılar bizi. Kosova’nın ikinci 
büyük kenti Prizren’de kestiğimiz kurban-
larımızı, şehrin civar köylerinde ve mahal-
lelerinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.  

Makedonya, Balkanlarda yer alan ülke. Güneyinde 
Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısında 

Arnavutluk yer alır. Yıllarca Osmanlı hakimiyeti 
altında yaşayan Makedonya, adeta açık hava 
müzesi. Başkent Üsküp’te yüzlerce Osmanlı eserini 
görmek mümkün. Şehrin sokaklarında, caddelerinde 
gezdiğinizde, köylerdeki yaşam şartlarına baktığınızda 
bizden izlerin görüleceği, yabancılık hissettirmeyen 
bir bölge. Özellikle köy yaşantıları ve kültürleri, 
Anadolu’nun şirin bir köyünü hatırlatmakta.
Tarihimizin bir parçası olan Makedonya’da El Hilal 
Derneği ile çalışmalarımızı 5 yıldır sürdürüyoruz. 
Bayramın birinci günü kurbanlarımızı keserek ihtiyaç 
sahiplerine tek tek dağıttık. 

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Kardeş Aile 
• Yetim Eğitim Projesi

• Ramazan Ay’ı 
Faaliyetleri



Moritanya

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Acil İnsani Yardımlar
• Mikrofinans Bakkaliye Projesi

 • Ramazan Ay’ı Faaliyetleri
• Su Kuyusu

• Yetim Eğitim Projesi
• Moritanya Yetim Külliyesi  

• Fidan Dikimi 

Afrika’nın batısında, 1 milyon m2 yüzölçümü ile 
kıtanın büyük ülkelerinden biri olan Moritanya’nın 

topraklarının sadece %0,2’si tarıma elverişlidir. Ülkenin 
büyük bir kısmı çöldür.
Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta 2017 yılında 
temeli atılarak, Yardımeli Eğitim Külliyesi inşa edilmiştir. 
İçerisinde eğitim sınıfları, idari odalar, mescit, spor 
alanları, kütüphane, yatakhane, yemekhane ve çok 
amaçlı mekanlar bulunmaktadır.

Yardımeli 

Moritanya Egitim Kulliyesi 

Moritanya, İslam Cumhuriyeti, bir kuzeybatı Afrika 
ülkesidir. Batısında Atlas Okyanusu, güneybatısında 

Senegal, güneydoğu ve doğusunda Mali, kuzeydoğusunda 
Cezayir, kuzeyinde ise Batı Sahra yer alır. Kuzeybatı 
Afrika’da yeni ayetlerle, kardeşlerle tanışmamızın 5. yılı 
idi.   Kurban vesilesiyle başlayan bir proje olan Yetimhane 
ve Eğitim Merkezi yine bir kurban organizasyonun da 
temeli atıldı ve tamamlandı.   
Bölgenin farklı durumu, farklı projeleri de beraberinde 
getiriyordu zaten. Bakkaliye projesi, eğitim desteği, 
insani yardımlar, kardeş aile yardımları şu ana kadar 
devam eden projelerimiz arasında. 



Mali Nijer

Nijer, dünya sıralamasında, kişi başına düşen 
milli gelir rakamları baz alındığında ilk beşte 

yer alan bir ülke. Afrika  kıtasının batısında 
bulunan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. 
Nijer kuzeyde  Cezayir  ve  Libya, doğuda  Çad, 
güneyde  Nijerya  ve  Benin, batıda ise Burkina Faso 
ve Mali ile komşu konumundadır. Ülke nüfusunun 
%80’i islam dinine göre yaşamakta olup, geri 
kalan %20 ’lik bir kısım ise Hristiyan ve diğer yerel 
dinlere inanmaktadır. Ülkede  Fransızca resmi dil 
konumundadır. Geçmişte Fransa sömürgesi olan 
ülke 1960 yılında bağımsızlığına kavuşmuştur. 
Toprakların %55 çöl yada yarı-çöldür. Ülkenin 
başkenti Niamey’dir.  
Son iki yıldır, Yardımeli Ekipleri  bölgede 
kurban çalışmaları yapmakta ve yardımları 
ulaştırmaktadır. Kurbanlar farklı bölgelerde 
kesilerek, güneşte, çadır altında bekleyen 
insanlara dağıtılmıştır.

Mali, Batı Afrika’da yer alan bir ülke. Kuzeyde 
Moritanya, Cezayir, güneyde Fildişi sahili, Gine, 

doğuda Nijerya ve batıda Senegal ile çevrilidir. 
Mali dünya ülkeleri ortalamasına göre ekonomik 
bakımdan oldukça düşük sıralardadır. Ülke halkı 
geçimini balık ve tarım ile sağlamaktadır. 
Rengimiz farklı idi, dilimiz farklı idi belki ama 
kilometrelerce uzakta kardeşlerimizle bayram 
yapıyorduk. Yetimhaneler de bölgede fazlaca 

bulunmaktadır. Yetimler ziyaret edilerek, oyuncak, 
kıyafet ve şekerlemeler dağıtılmıştır. 
Kurbanlar da farklı bölgelerde kesilerek, dağıtımları 
yapılmıştır. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz 
kurban organizasyonu ile onlar seviniyor, onların 
sevinmesine bizler mutlu oluyorduk. 

Rabbimiz kurbanlarımızı kabul olanlardan eyle… 
Kurbanlar bir kez daha yakınlaştırmıştı bizleri..  



Eyüp Sultan Köyü, Pakistan’da 2010 yılında yaşanan ve milyonlarca 
insanın etkilendiği sel felaketi sonrası inşa edildi ve 2014 yılı 
Mart ayında ailelere teslim edildi. Çarsada bölgesinde ilk etabı 
inşa edilen 40 haneli Eyüp Sultan Köyü 45 dönüm arsa içerisinde 
planlanmıştır:
• Hasan Ali Kasır Mescidi • Akabe Eğitim Merkezi 
• İlköğretim Okulu •  Meslek Edindirme ve İş Atölyeleri 
•  Sağlık Evi • Çocuk Oyun Alanları • Hayvan Barınakları 
• Şebeke Suyu •  Mehmet Akif Mahallesi
•  Sabahattin Zaim Mahallesi
•  Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ziraat Alanları 
•  Hamidiye Çeşmesi

Pakistan, Dost ve kardeş ülke Pakistan bize kalbimiz kadar yakın. Batısında 
Afganistan ve İran, kuzeyinde Çin Halk Cumhuriyeti, doğusunda Hindistan 

vardır. Başkenti İslamabad olan Pakistan 194 milyon nüfusuyla Asya’nın en 
kalabalık ülkelerinden biridir. Pakistan, derneğimiz kurulduğu günden bu 
güne hep faaliyet alanlarımızdan biri olmuştur. Pakistan’ın 6 farklı bölgelerin 
de kestiğimiz kurbanlarımızı yine bu bölgelerin yoksul mahalle ve köylerinde 
ihtiyaç sahiplerine dağıtımını sağladık. Kurban çalışmaları için bölgeye giden 
ekibimizi sıcak muhabbetle karşılayan Pakistanlı kardeşlerimizle saf tuttuk 
bayram namazında.  

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Kardeş Aile
• Yetim Eğitim Projesi

• Su Kuyusu • Süt Keçisi 
• Mikro Finans Projeler

• Ramazan Ay’ı 
Faaliyetleri

Pakistan



Somali, Doğu Afrika’da Afrika Boynuzu 

denilen coğrafi bölgede bulunan bir 

ülkedir. Kurbanlarımız Mogadişu’da güvenliği 

oluşturulan bir mekanda toplu olarak kesildi. 

Kesilen kurbanlar aynı gün ihtiyaç sahip-

lerine, kamplarda yaşayan Somalililere 

ulaştırıldı.  
Somali çalışmalarımızın hangi birini öne 

çıkarmalım diye zorlanıyoruz adeta. Tüm 

olumsuz şartlara, zor imkanlara, güvensiz 

ve istikrarsız yönetimlere rağmen faal-

iyetlerimiz devam ediyor. İlk günlerdeki 

heyecan ve kararlılıkla, söz verdiğimiz gibi 

Somali l i  kardeşler imizin yanındayız . 

Emperyalist güçlerin oyunlarına, yıldırma 

politikalarına rağmen projelerimiz hiç hız 

kesmedi, kesmeyecek inşallah. 

Somali

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Kardeş Aile
• Yetim Eğitim Projesi

• Su Kuyusu • Süt Keçisi 
• Acil İnsani Yardımlar

• Ramazan Ay’ı 
Faaliyetleri

2012 yılının ortalarında temeli atılan hastanemiz 2016 yılında hizmete girdi. 
• Doğu Afrika’nın en önemli hastanelerinden (28.000 m2 arsası 6.500 m2 kapalı alan ) 
• Ameliyathane  • Yoğun Bakım  • Anne Çocuk Eğitim Merkezi  • Camii  • Poliklinikler 

• Yeni Doğan Ünitesi  • Eczane  • Konferans salonu
 

Hastanemiz aynı zamanda Türkiye’den ve diğer ülkelerden gelecek olan sivil toplum
 kuruluşları temsilcilerine, iş adamları ve bürokratlara da bölgeye hakim olan tecrübeli 

personelimiz eşliğinde rehberlik hizmeti veriliyor.  

Somali Hastanesi



Lübnan’da bulunan Filistin Mülteci kamplarındaki kardeşlerimize 
kuruluşumuzdan bu güne kadar destek olmaya çalıştık, olmaya 

devam edeceğiz inşallah. 
Lübnan, Doğu Akdeniz kıyısında bir Arap ülkesidir. Başkenti Beyrut’tur. 
Kuzeyinde ve doğusunda Suriye, güneyinde İsrail yer alır. Lübnan’da 
mazlum Filistinli çocuklarla bayram yapmak ayrı bir güzellik.. Vatan-
larından uzak, kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Filistinli 
mültecilerle bayram sevincini paylaşmaya çalıştık. Onca zorluk ve 
sıkıntıya rağmen, umutlarını kaybetmemiş olmaları bizleri sevindirdi. 

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Acil İnsani Yardımlar
• Filistin 

Mülteci Kamplarında
 Kardeş Aileler

• Ramazan Ay’ı 
Faaliyetleri



Suriye 2019 yılı kurban bayramına bombalar 
ve gözyaşlarıyla girdi. Ülkenin farklı bölge-

lerinden savaş nedeni ile gelen mültecilerle 
birlikte, nüfusu çok artan Cerablus ve köylerinde 
kurbanlar kesildi.
9 yıldır devam eden iç savaş ve kargaşanın 
olumsuz izlerinin alabildiğine yoğun olduğu 
bölgede kurbanlarımız, Cerablus’a 30 km 
mesafede Türkmenlerin yaşadığı Usbağı 
köyünde kesildi. Kesilen kurbanlar köy halkına 
ve Kennu Kampında dağıtımları yapıldı.

Suriye  iç savaşında en çok kadınlar ve 
çocuklar zarar gördü. Evinden, yurdundan 

uzaklaştırılan yetim aileler için, kendi vatan-
larında, kendi topraklarında huzur içerisinde 
yaşabilecekleri sıcak bir yuva hediye edildi. 
Kalıcı bir proje olarak hayata geçirdiğimiz 
Cerablus Yetim Aile Köyü, 10.020 m2 arsa 
üzerine, 40 adet prefabrik konut, iş atölyeleri 
ve mescitten oluşmaktadır.

Yardımeli 
Suriye

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Kardeş Aileler
• Acil İnsani Yardımlar

• Cerablus Kardeşlik Köyü
• Barınma ve Sağlık Yardımları 

• Ramazan Ay’ı Faaliyetleri
•  Yetim Eğitim Projesi 

Çerablus Kardeslik Koyu



Sudan Afrika’nın en geniş 3. ülkesi. Başkenti Hartum’dur. 
Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan’ın faaliyet yerlerimiz 

arasındaki ve gönlümüzdeki yeri bir başka... Yetimlerimizle 
kucaklaşmak, başlarını okşamak, aynı sofrayı paylaşmak 
tüm yorgunluğu alıyor. Bayram bu olsa gerek... Yoksa tatil 
ve eğlence yerlerinde sınırsız bir anlayışla vakit geçirmek 
değil...

Başkent Hartum’da farklı bölgelerde oluşturulan ekipler 
kurbanları keserek, civar şehir ve köylerdeki hak sahiplerine 
ulaştırdılar.  

Sudan

Yardımeli 

Sudan’da, uzun yıllardır devam eden iç savaş, açlık, yoksulluk ve 
ik l im şart lar ındaki  o lumsuzluklar nedeniyle  yaklaşık  bir 
mi lyon korumasız ve yetim çocuk bulunmaktadır. Bu çocukların 
akıl, beden ve ruh sağlıklarını ifsat edecek birçok tehdit ve tehlike 
vardır. Ağustos 2012 yılında faaliyete geçti. Yetimler Afrika’nın 
kalbinde Allah’ın emaneti ümmetin yetimleri için tam teşekküllü bir 
külliye. Farklı kabilelerin yetimlerini bir arada büyütecek, bir filiz gibi 
yetiştirecek bir kardeşlik projesi.cAnne şefkati ve baba merhametiyle. 
450 yetim kapasiteli Akabe Yetimler Külliyesi ilkö ğretimden sonra 
lise eğitimi verecek. Her türlü ihtiyaçların karşılandığı ekip ve 
elamanları olan modern ve model bir yaşam alanı. 

• Külliye Alanı 21.000 m2 •  Kapalı Alan 5.500 m2

•  Çok amaçlı eğim ve konferans salonu
•  Kütüphane ve Laboratuvarlar  • Yemekhane
• Meslek Atölyeleri  •  Misafirhane •  Camii 
•  Yatakhaneler • Spor, oyun ve sosyal alanlar 
•  Modern Derslikler •  Tarım eğitim alanları 

Diğer 
Faaliyetlerimiz

• Kardeş Aileler
• Acil İnsani Yardımlar

• Ramazan Ay’ı Faaliyetleri
•  Yetim Eğitim Projesi

• Su Kuyusu
• Süt Keçisi 



Tanzanya, Afrika’nın orta doğu bölgesinde, 
Hint Okyanusu kıyılarında bulunur. Ülke 

aynı zamanda UNESCO’nun koruması altında 
yer almaktadır. Tarihi ve doğa güzellikleri itibari 
ile turizm bölgesi olmasına rağmen, halka bu 
imkanların çok yansımadığı bir ülke. Darüsselam 
Tanzanya’nın en büyük şehirdir ve yaklaşık 4.5 
milyona yakın kişi yaşamaktadır. Darüsselam 
ve Zanzibar’da oluşturulan iki ayrı ekiple, kesilen 
kurbanlar köylere kadar bizzat ulaştırıldı.
Bu yıl da gerçekleştirilen kurban organizasyonu 
i le  k i lometrelerce uzaktaki  Tanzanyal ı 
Müslüman kardeşlerimizle bulaşma imkanına 
kavuştuk. 
Tanzanya’da ki nüfusun üçte biri Müslüman 
veya Hristiyan’dır. Geri kalan nüfus ise yerel 
dinleri benimsemektedir. 

Ürdün, 11  yıldır düzenli yardımların ulaştırıldığı, 
özellikle Filistin Mülteci kamplarında yaşam 

mücadelesi veren insanların desteklendiği bir 
bölge. Vatanından ve toprağından sürülen 
Filistinlilerin, kamp ortamında  yaşamak 
zorunda kaldıkları bir ülke. Suriye’deki savaş 
ortamından kaynaklı, Suriyeli mültecilerin 
de yoğun olarak gelmişlerdir. Dolayısıyla, 
mağduriyet, açlık ve yokluğun fazla olduğu 
yerlerden biri.
Kardeş aile, yetim eğitim projesi, Ramazan ve 
Kurban yardımları yerel partner kurum aracılığı 
ile tüm yıl devam etmektedir. Kurbanlar, Filistin 
mülteci kampında kesildi ve kampta yaşayanlara 
dağıtıldı.

Tanzanya



 , Cumhuriyeti Orta Doğu’da, Umman Denizi, Aden Kör-
fezi ve Kızıldeniz kıyısında, Umman ile Suudi Arabistan 

arasında yer alan bir ülke. Başkenti San’a’dır. 
Bu yıl, ülkedeki iç karışıklık ve kargaşadan kaynaklı 
olarak mağduriyetlerin, açlık ve hastalıkların yayıldığı, 
insanların zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği 
yerlere ulaşmaya çalıştık.
Masum halk, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar bu durumdan 
en fazla etkilenen kesim olmuştur. Bölgede bulunan 
partner kurum aracılığı ile Yardımeli ekipleri kurban-
ları farklı bölgelerde keserek, zor şartlardaki insanlara 
dağıtmıştır.  

Türkiye’de kurbanlar belirlenen illerde kesimleri 
yapılan kurbanlar,  bölgelerde önceden tespit 

edilen ailelere ulaştırıldı. Genelde 
bayramın 2. ve 3. Günü İllerde kesim yapan 
Yardımeli ekipleri, aileleri önceden tespit 
ederek, kesim alanında randevu usülü ile 
kurban paylarını teslim etti. Hem kargaşaya 
ve karışıklığa meydan vermemek, hem de 
güneşin altında bekletmemek için saat vererek 
dağıtımlar yapıldı. Dağıtım yerlerine gelemeyen 
ailelerin payları bizzat evlerine teslim edildi.

Bölgelerde ülkesindeki iç savaş, kargaşa ve 
zulümden kaçarak ülkemize sığınan muhacir 
kardeşlerimiz de unutulmadı. Özellikle, Mısırlı, 
Doğu Türkistanlı, Suriyeli, Afgan, Filistinli, Yemenli 
ailelerin tespitleri yapılarak, kurban etleri teslim 
edildi.

Yemen

Turkiye
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