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Sunuş

Kıymetli Dostlarım,
Sizlerle bir arada olmanın tarifsiz mutluluğunu 
yaşıyorum. WEFA olarak 2020 yılı içerisinde 
önemli çalışmalara imza attık. Sizler de 
paylaşım, başkalarına yardım ve altruizm gibi 
normatif teşvikler yoluyla çalışmalarımıza 
destek verdiniz, heyecan kattınız. Bunlar için siz 
değerli kardeşlerime minnettarım.

Kıymetli Kardeşlerim!
Sizlerin de bildiği gibi dünyanın farklı 
coğrafyalarına insani yardımlar ulaştırmaktayız. 
Yetim Sponsorluğu, Katarakt, Su Kuyusu, 
Kış Yardımı, Gelir Temini vb. çeşitli proje ve 
kampanyalarımızı bu yıl da sürdürerek ihtiyaç 
sahiplerinin yanında olmaya devam ettik. 
Öte yandan yoksul kimselere yönelik farklı 
projelerin hayata geçirilmesine de vesile olduk. 
2020 yılı içerisinde Türkiye’nin farklı illerinde 
Türk Kızılay ile birlikte Sevgi Bohçası projesini 
başlattık. Yeni doğum yapmış yoksul annelere 
ve onların bebeklerine acil ihtiyaç malzemeleri 
hediye ettik. Yine yıl içerisinde Türk Kızılay ve 
Türk Diyanet Vakfı ile pek çok ortak çalışmayı 
hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi de 
İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 
6.6 şiddetindeki depremin ardından bölgede 
yürüttüğümüz yardım çalışmaları idi. Nitekim 
WEFA afet bölgesinde Türk Kızılay ve Türkiye 
Diyanet Vakfı iş birliğiyle depremzedelere 
sıcak yemek ve kahvaltı ikramında bulundu. 
Öte yandan Gönülbağı Vakfı iş birliğiyle 
gerçekleştirdiğimiz Sevap Tası projesi 
çerçevesinde İstanbul’da evsizlere haftanın belli 
günlerinde sıcak yemek yardımında bulunduk.
Değerli Kardeşlerim!
Kuşkusuz 2020 yılına damga vuran en büyük 
gelişme dünya üzerinde milyonlarca cana mal 
olan ve dünya ekonomisine ise büyük bir darbe 
vuran koronavirüs salgını idi. Pandemi başta 
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sosyal hayat ve ekonomi olmak üzere yaşamın 
çeşitli alanlarında önemli etkiler oluşturdu. 
Bu salgının elbette çalışma alışkanlıklarımıza 
da yansıması oldu ve bu olağandışı dönemde 
yardım çalışmalarımızın uygulanması ile 
ilgili olarak birtakım değişiklikler yapmak 
durumunda kaldık. Bu değişikliklerden bir 
tanesi geçtiğimiz senelere kıyasla yardım 
çalışması gerçekleştirdiğimiz ülkelere daha 
az sayıda gözlemci gönderiyor olmamızdı. 
Bu seneki yardım faaliyetlerimizi ekseriyetle 
partner kurumlar yoluyla gerçekleştirdik. 
Bununla birlikte devletler pandemiyle mücadele 
kapsamında çeşitli önlemlere başvurdular. Bu 
süreçte toplu taşıma araçları ve dükkânlarda 
maske kullanımı zorunlu hâle geldi. Tüm bu 
nedenlerden ötürü WEFA, Yurt Dışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle 
Avrupa’nın farklı bölgelerinde hijyen paketi 

dağıtımı gerçekleştirdi. İfade etmek isteriz ki, 
kurulduğumuz günden bu yana WEFA olarak 
koşullar ne olursa olsun insan ve topluluklara 
hizmet götürebilmek için var gücümüzle çalıştık. 
2020 yılı da bu anlamda oldukça verimli geçti. 
Siz değerli hayırseverlerimizin de desteğiyle 
harikulade çalışmalara imza attık. Yıl içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz yardım çalışmalarımızı 
2020 Faaliyet Raporu başlığı altında topladık ve 
bugün de bu değerli çalışmayı büyük bir özenle 
sizlere takdim ediyoruz. 
İyilik çalışmalarına gönlünüzde yer açıp, destek 
verdiğiniz için sizlere tekrar sonsuz şükranlarımı 
sunarım.

En kalbî selamlarımla,
H. Musab Aydın

WEFA Genel Başkanı

WEFA olarak koşullar ne olursa olsun insan 
ve topluluklara hizmet götürebilmek için var 
gücümüzle çalıştık. 
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Hakkımızda

WEFA, ramazan ayını içine alan dönemde 

Ramazan Kampanyası, kurban döneminde 

ise gerçekleştirdiği Kurban Kampanyası ile 

dünyanın muhtaç coğrafyalarına yardım 

elini uzatmaktadır. 

WEFA Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu insan onurunun korunması 
istikametinde her koşulda, yer ve zamanda 
evrensel insani yardım değerlerine uygun olarak 
dil, din, cinsiyet, etnisite ayrımı yapmaksızın 
ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla 

kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. 
Genel Merkezi Almanya’nın Köln şehrindedir. 
Ve Berlin’de de bir şubesi bulunmaktadır.
WEFA, kurulduğu 2006 yılından bugüne 
dek dünyanın birçok ülkesinde acil yardım, 
sosyal yardım, eğitim-barınma yardımları 
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ve sağlık yardımlarında bulunmakla birlikte 
kriz durumlarından etkilenen toplumların ve 
bireylerin, insani yardıma olan bağımlılıklarının 
azaltılabilmesi için uzun süreli planlamalar ve 
stratejiler de geliştirmektedir.
Kuşkusuz, sosyal bir vakıa olan yoksulluğun 
ortaya çıkardığı en önemli problem 
yoksulluğun içinden çıkılmaz bir fasit daire 
oluşturması ve zincirleme etki yaparak bu 
olgunun devam etmesine yol açmasıdır. 
WEFA, maddi imkânsızlıklar içinde olan 
çocukların ve yetimlerin kuşaktan kuşağa 
devrolan yoksulluk döngüsünden mutlak 
surette sıyrılabilmesi, kaliteli eğitim haklarını 
elde etmeleri ve böylelikle potansiyellerini 
gerçekleştirebilecekleri bilgi, becerilere sahip 
olabilmeleri için çeşitli bölgelerde eğitim 
faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Tanzanya 
ve Burkina Faso’daki yetim okullarının yanı 
sıra WEFA’nın Bangladeş, Togo, Somali, 
Burkina Faso, Moğolistan ve Pakistan’da 
yetimhaneleri bulunmaktadır. Bununla 
birlikte çeşitli bölgelerde kalıcı vakıf eserler de 

oluşturulmuştur. Pakistan’da sel mağdurları 
için 26 evden oluşan WEFA Köyü ve Togo’da bir 
göz hastanesi bulunmaktadır. Bununla birlikte 
Benin’de medrese ve cami, Kenya’da çocuk 
oyun parkı, Tanzanya’da sağlık ocağı, medrese 
ve çocuk oyun parkı inşa eden WEFA, Kenya, 
Kamboçya ve Bangladeş’te ihtiyaç sahibi aileler 
için evler inşa etmiştir. 
WEFA aynı zamanda Moğolistan’da 
yetimhanede kalan yetimler için kütüphane 
kurmuş ve Burkina Faso’da ise 700 öğrencinin 
eğitim alabileceği okul inşa etmiştir. Öte yandan 
2020 yılı içerisinde Moğolistan, Tanzanya, 
Bangladeş ve Burkina Faso’da da cami, medrese, 
yetimhane vb. kalıcı eserler inşa etmek üzere 
çalışmalarına başlamıştır.
WEFA, ramazan ayını içine alan dönemde 
Ramazan Kampanyası, kurban döneminde 
ise gerçekleştirdiği Kurban Kampanyası ile 
dünyanın muhtaç coğrafyalarına yardım elini 
uzatmaktadır. Yetim Sponsorluğu, Su Kuyusu, 
Gelir Temini ve Katarakt projeleri yılın her 
döneminde gerçekleştirilmektedir.

Yetim Sponsorluğu, Su Kuyusu,
Gelir Temini ve Katarakt projeleri yılın her
döneminde gerçekleştirilmektedir.
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Misyonumuz

• Savaş ve doğal afetlerin sebep olduğu olumsuzluklar 
giderilerek bireyleri ve toplumu kendi ayakları üzerinde 
duracakları ortama kavuşturmak,

• Yardıma muhtaç duruma düşmüş toplumların kişi ve 
kuruluşlarını güçlendirmek,

• Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin 
sağlanmasına katkı sağlamak,

• Kriz anında en az zarar için, en hızlı ve etkin şekilde 
bölgeye ulaşmak,

• Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.
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Vizyonumuz

• İnsan onuruna yakışır bir dünyada yaşamaya katkıda 
bulunmak,

• Değişen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını 
sağlamak,

• Muhtaç ve mağdurlara insani yardım ulaştırarak onlara 
onurlu bir yaşam sunmak,

• Veren el ile alan el arasında köprü olmaya çalışmak,

• İyiliği her zaman her yerde yaşatarak, yeryüzünde iyiliğin 
yayılmasına katkıda bulunmak.
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Çalışma İlkelerimiz

Çalışma Alanlarımız

• Öncü olmak
• Ayrım yapmadan ihtiyacı olan herkese yardım etmek
• Emaneti en uygun şekilde, yerinde ve zamanında kullanmak
• Şeffaf olmak 
• Markayı ya da ismi değil hizmeti, iyilik ve yardımı öne çıkarmak
• Ahlâklı, adil, sorumlu ve duyarlı olmak
• Yardım yaparken herhangi bir beklenti içinde olmamak
• Yardımın kalıcı ve çözüm odaklı olmasını sağlamak
• Politik faaliyette bulunmamak 
• Herhangi bir grup veya cemaate bağlı olmamak
• Mazlumun sesi olmak
• Toplumlar arasında köprü olmak

• Acil Yardımlar  • Sosyal Yardımlar  • Sağlık Yardımları  • Eğitim Yardımları
• Yerel Faaliyetler  • Gönüllü Faaliyetleri
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2020’YE
Genel Bakış

Gelir
Temini

Yetim
Çalışmaları 

Su Kuyusu

Katarakt

Kalıcı 
Eserler

Acil
Yardım

Ramazan 
Kampanyası

Kurban 
Kampanyası

Kış Yardımı
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Yetimlere Yönelik 
Çalışmalar

WEFA olarak korunmaya muhtaç 

yetimlere özel bir ihtimam gösteriyor, 

onların daha iyi yaşam şartlarına 

kavuşmaları için çalışmalar yürütüyoruz.

YETİMLER; korunmaya, gözetilmeye 
muhtaç varlıklar. Esasen yetimlik yalnızlığın, 
güçsüzlüğün, yardıma muhtaçlığın bir ifadesidir. 
Yetimlerin ve kimsesiz çocukların korunmasına 
ilişkin sorunlar geçmişte olduğu gibi günümüz 
toplumlarının da üstesinden gelmek zorunda 

oldukları problemlerin başında geliyor. Bilindiği 
üzere çocuğun kişisel gelişimi ekseriyetle 
içinde yaşadığı ve geliştiği ve fiziksel çevreye 
bağlıdır. Bireyin yaşadığı ilk çevre olan aile, 
kişiliğin oluşmasında kuşkusuz en etkili çevresel 
faktördür. Ebeveynler ise çocuklar için güven 
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ve destek sağlayan, onlara bakan ve onları 
büyüten, tutum ve davranışlarıyla çocuğun 
iç dünyasında olumlu yankılar uyandırabilen 
kimselerdir. Ancak geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de her çocuk anne ve babanın 
içinde bulunduğu bir aile ortamında büyüme ve 
gelişme imkânına sahip olamıyor. Çocukların 
duygu yatırımı yaptığı bu kimselerin kaybı 
durumunda çocuğun hayatı birçok açıdan 
pek tabii zarar görüyor. Bu durumda çocuk 
psikolojik, davranışsal ve duygusal açıdan 
savunmasız hâle gelmekte ve onun için artık 
hayat oldukça zor bir yöne doğru evrilmektedir. 
Bununla birlikte savaş, işgal, doğal afet, çatışma, 
kronik yoksulluk gibi zorlu şartlarda yaşamlarını 
sürdüren yetim ve kimsesiz çocuklar daha 
fazla korunmaya ve gözetilmeye muhtaçtırlar. 

Bu ortamlarda yaşamlarını sürdüren çocuklar 
kriz atmosferinin suistimale açık yapısı 
nedeniyle çeşitli tehditlerle karşılaşmaktadırlar. 
Yetimlere iyilik etmek, onlara kucak açmak, 
bakımları ve korunmalarıyla ilgilenmek 
kuşkusuz insan olmanın getirdiği en 
temel yükümlülüklerdendir. WEFA olarak 
korunmaya muhtaç yetimlere özel bir ihtimam 
gösteriyor, onların daha iyi yaşam şartlarına 
kavuşmaları için çalışmalar yürütüyoruz. “Yetim 
Sponsorluğu” sistemiyle yetimlerin eğitim, 
sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına 
düzenli olarak destek vermekteyiz. Bununla 
birlikte yılın belli dönemlerinde yetimlere 
yönelik bayramlık kıyafet, zekât yardımı, kışlık 
giyecek yardımı, kırtasiye yardımı vb. çalışmalar 
gerçekleştirerek onlara destek olmaktayız.

AÇE

ARNAVUTLUK 

BANGLADEŞ

BENİN 

BOSNA-HERSEK 

BURKİNA FASO 

GANA 

KEŞMİR

KENYA 

LÜBNAN

NİJER 

MOĞOLİSTAN 

MORİTANYA

NEPAL 

PAKİSTAN 

FİLİPİNLER

SOMALİ

SRİ LANKA 

TANZANYA

TOGO

TÜRKİYE

YEMEN 

ZİMBABVE

2020 YILINDA “YETİM SPONSORLUĞU” ÇALIŞMASI YAPILAN ÜLKELER VE BÖLGELER

“YETİM SPONSORLUĞU” sistemiyle 2020 yılında 

23 ülkede 4.286 yetimin eğitim, sağlık, gıda, 

kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına düzenli 

destek verildi.
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KURBAN ve RAMAZAN 
döneminde gerçekleştirilen 
yardım çalışmalarından yetim 
çocuklar da yararlandılar.

Kış yardımları 
kapsamında yetim 
çocuklara kışlık 
giysi yardımı 
yapıldı.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trabzon’da 90 
yetime kırtasiye 
malzemesi ve kışlık 
kıyafet hediye 
edildi.

Burkina Faso’da 
Sultan Ahmet 
Yetimhanesinin 
yatakları yenilendi.

.......................................................................................

HAYIRSEVERLERİN WEFA’ya 
emanet ettiği zekât bağışlarından 
yetimler de istifade ettiler.

“YETİME Bir Yudum Süt” sloganı 
ile gerçekleştirdiğimiz süt projesine 
devam ettik. Pakistan Sargodha 
Yetimhanesinde ve Al-Mustafa 
Yetimhanesinde kalan yetimlere her 
sabah süt ikram edildi.

RAMAZAN Bayramı 
ile Kurban Bayramı’nda 

yetim çocuklara 
bayramlık kıyafet 

yardımı yapıldı.
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TANZANYA’ya giden WEFA ekibi, yetimlere yönelik “Afrika Çocuk 
Şenlikleri” programını organize etti. Çocuklar yöresel dansları ve kıyafetleriyle 
programa renk kattı. WEFA ekibiyle birlikte eğlenceli oyunlar oynayan yetim 
çocuklar doyasıya eğlendi. Çocuklara ayakkabı ve kıyafet hediye edildi. Öte 
yandan yetimlere ve ailelerine yönelik yemek programı düzenlendi.

Afrikalı Çocukların 
Neşeli Hâllerini 
İzlemek İçin:
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Su Kuyusu

İklim değişikliği ve nüfusun hızla  

artması gibi etkenler bize önümüzdeki 

yılların en önemli çevresel sorununun su 

olacağını göstermektedir.

SU bilinen tüm yaşam formları için oldukça 
değerli bir maddedir. En küçük canlı 
organizmadan, en büyük canlı varlığa kadar, 
bütün biyolojik hayat ve bütün insan aktiviteleri 
bu değerli kaynak sayesinde yaşam alanı bulur, 
canlılık kazanır. Ancak tüm canlılar için hayati 

öneme sahip olan değerli kaynaklar iklim 
değişikliği, kuraklık, sel gibi olumsuzlukların 
etkisi altındadır ve tüm bu nedenlerden ötürü 
dünyanın kimi bölgelerinde de su kıtlığı 
yaşanmaktadır. İklim değişikliği ve nüfusun 
hızla artması gibi etkenler bize önümüzdeki 
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yılların en önemli çevresel sorununun su 
olacağını göstermektedir. 
WEFA kurulduğu günden bu yana Asya ve 
Afrika’da susuzluk probleminin en yoğun 
olduğu bölgelerde su kuyuları inşa etmektedir. 
Suya erişimde sıkıntı yaşanan bölgelerde 
açtırdığımız su kuyuları ile bölge insanının su 
ihtiyacını karşılarken aynı zamanda bölgenin 
kalkınmasına da aracılık etmekteyiz.

BANGLADEŞ:13

BENİN: 4

BURKİNA-FASO: 10

GANA: 7

GİNE: 21

KAMBOÇYA: 11

KENYA: 25

MOĞOLİSTAN: 1

NİJERYA : 2

PAKİSTAN: 440

SOMALİ: 25

SRİ LANKA: 26

SUDAN: 11

TANZANYA: 1

TOGO: 41

2020 YILINDA 15 ÜLKEDE TOPLAMDA 638 
ADET SU KUYUSU AÇILMIŞ OLUP BÖLGE 
İNSANININ İSTİFADESİNE SUNULMUŞTUR. 

2006 yılından bugüne dek 19 ülkede 5.000’den fazla su 
kuyusu açan WEFA, 1 milyondan fazla kişiyi temiz içme 
ve kullanma suyuna kavuşturmuştur.

Gine’de suya kavuşan insanların 
mutluluğuna ortak olun!

2006-2020 yılları
arasında toplamda 
5.007 adet 
su kuyusu açılmıştır.

TOPLAM: 638
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Katarakt

WEFA, hayata geçirdiği “Katarakt” 

projesi ile Asya ve Afrika’daki katarakt 

hastalarını ışığa kavuşturmaktadır.

KATARAKT, normalde şeffaf olan göz içi 
merceğinin progresif olarak kesifleşmesi sonucu 
ortaya çıkan bir göz hastalığıdır. Bununla 
birlikte katarakt dünyadaki en yaygın körlük ve 
görme azalması nedenidir. Öte yandan görme 
sorunu yaşayan insanlarda düşme, çarpma ve 
yaralanma gibi riskler oldukça yüksektir. Bu 
nedenle katarakt hastaları başkasının yardımı 
olmadan günlük yaşamını devam ettirmekte 
oldukça zorlanırlar. Başkalarına bağımlı 

olmadan hayatını sürdürecek kapasiteye 
ulaşamayan bu hastaların toplum içindeki 
gücü de yetersiz ve zayıf kalmaktadır. WEFA, 
hayata geçirdiği “Katarakt” projesi ile Asya 
ve Afrika’daki katarakt hastalarını ışığa 
kavuşturmaktadır.
2020 yılında Etiyopya, Pakistan ve Tanzanya’da 
toplamda 2.600 katarakt hastası ameliyat 
edilmiştir.

“Katarakt” projesiyle 
bugüne dek 8 ülkede

15 binden 
fazla

katarakt ameliyatı 
gerçekleştirdik.

2020 yılında 
Etiyopya, Pakistan, 

ve Tanzanya’da 
toplamda 2.600 

katarakt hastası 
ameliyat edilmiştir.
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Gelir Temini
WEFA, hayata geçirdiği “Gelir Temini” projesi ile ihtiyaç 
sahiplerinin yaşamlarını idame ettirebilmeleri için 
onlara destek vermekte ve yoksul ailelerin iş sahibi 
olmasına vesile olmaktadır.

Bangladeş’te

25 aileye dikiş makinesi
hediye edilirken, ihtiyaç sahibi

25 aileye de
rikşa bisiklet 

yardımı yapıldı. Yardım çalışmalarına 
WEFA ekibi de katıldı.
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Kalıcı Eserler
WEFA, bir insanın doğumundan ölümüne kadar 
hayatın her aşamasında ihtiyaç duyacağı eserleri 
ilgili bölgede tesis ederek, kamunun kullanımına 
sunmaktadır.

DÜNYANIN farklı bölgelerine 
insani yardım ulaştıran WEFA, aynı 
zamanda ülke şartlarına uygun olarak 
bu bölgelerde çeşitli vakıf eserler 
inşa etmektedir. WEFA, bir insanın 
doğumundan ölümüne kadar hayatın 
her aşamasında ihtiyaç duyacağı eserleri 
ilgili bölgede tesis ederek, kamunun 
kullanımına sunmaktadır. Afrika ve 
Asya’daki yerleşik halkın ihtiyaçları 
doğrultusunda fırın, su kuyusu, cami, 
medrese, çocuk oyun parkı, kütüphane, 
sağlık ocağı, yetimhane ve yetim okulu 
gibi kalıcı eserler inşa eden WEFA, 
insanların hayatlarını kolaylaştırmakta 
ve güzelleştirmektedir. 

BANGLADEŞ’te “Ayşe & Cafer Apaydın 
Camii”nin temeli atıldı. Bölge halkının 
ihtiyacı doğrultusunda başlatılan 
projeye WEFA Belçika büyük destek 
vermektedir. 

BURKİNA FASO’da Abdülmetin 
Balkanlıoğlu Camii’nin temeli atıldı. 
250 metrekare alan üzerine inşa edilen 
caminin hayata geçmesine WEFA 
Belçika büyük destek vermektedir.



23 • 

2020 YILI FAALİYET RAPORU

Tanzanya’da yaptığı çalışmalara bir yenisini daha 
ekleyen WEFA, Tanzanya’nın Zanzibar Adası’nda 

şubat ayında hem cami hem de medrese açılışı 
gerçekleştirdi. Açılış programlarına WEFA ekibi de 
katıldı. Bu eserlerin ortaya çıkmasına Almanya’nın 

Stadtdallendorf, Elsenfeld ve Heilbronn şehirlerindeki 
WEFA gönüllüleri büyük destek verdiler.

Almanya’nın Stadtdallendorf, Elsenfeld ve Heilbronn 
şehirlerindeki WEFA gönüllüleri Tanzanya’da cami ve 
medrese yapılmasına büyük ölçüde destek verdiler.

Afrika’daki cami ve medrese 
açılışını izlemek için tarayınız:

Bölge halkının toplu hâlde ibadetlerini 
yapabilmelerine olanak sağlayan 

Medine Camii 160 metrekare alan 
üzerine inşa edildi. Camide aynı anda 

180 kişi ibadet edebilecek.

130 erkek, 120 kız öğrencinin eğitim alabileceği İkra 
Medresesinde ise 70 kadın ve 40 erkek yetişkin de 

eğitim görebilecek. 6 sınıftan oluşan medrese toplamda 
360 kişiye ilim yuvası olacak. Medresede sabahçı-

öğlenci modeli uygulanmaktadır.
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Cennet Kapısı Ahlen 
Kompleksini ziyaret ettik. 

İyi seyirler!

TANZANYA’nın Darüsselam şehrinin Kigamboni mahallesinde Cennet Kapısı 
Ahlen Kompleksinin temeli atıldı. Temel atma törenine WEFA ekibi de katıldı. 
1.000 metrekare alan üzerine inşa edilecek kompleks içinde sağlık ocağı, medrese 
ve cami yer alacak. Yaklaşık 200 kişiye ibadet imkânı sunacak olan cami bölge 
halkının önemli bir ihtiyacını büyük ölçüde giderecek. 5 sınıftan oluşacak olan 
medrese ise 200 öğrenciye eğitim imkânı sunacak. Medresede aynı zamanda 
kütüphane de yer alacak. Sağlık ocağının hayata geçmesine WEFA Elsenfeld 
büyük destek verirken, medrese ve caminin inşa edilmesine ise WEFA Ahlen 
katkı sunmaktadır.

BURKİNA FASO’nun başkenti Ouagadougou’da açılacak yeni bir 
yetimhanenin temeli atıldı. Yetim çocukların barınma ve temel ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla inşa edilen “İlyas Zeyd” isimli yetimhane, çeşitli 
nedenlerden dolayı babasını veya ebeveynlerinin her ikisini birden kaybeden 
çocuklar için sıcak bir yuva olacak. Toplamda 120 yetimin barınabileceği 
yetimhanede ilk etapta 60 yetim kalacak. 2 katlı olarak inşa edilecek olan 
yetimhanede yemekhane, mutfak ve kiler de bulunacak. Yetimhanenin bir odası 
ise kütüphane olarak düzenlenirken; çocukların gelişimini olumlu etkileyecek 
kitaplar ve eğitici setler de bu kitaplıkta yer alacak. Hamd Evi ile WEFA 
Hollanda’nın büyük destek verdiği projeye, “İnsan İnsana Emanettir” sloganıyla 
yardım çalışmalarını gerçekleştiren WEFA Gönüllüsü Hatice Şahin de maddi 
destek sağlamaktadır.

BURKİNA FASO’da yaptığı kalıcı eserlere bir yenisini daha ekleyen WEFA 
başkent Ouagadougou’da evsiz çocuklar için yurt inşa ediyor. Îsâr isimli yurt 
dilencilik yaparak hafızlık eğitimi almaya çalışan sokak çocukları için güvenli 
bir ilim yuvası olacak. 60 kişilik kapasitesi bulunan yurtta yatakhane, mutfak, 
yemekhane, teras, mescit, aktivite odası ile çalışma odası da yer alacak. 
WEFA Karlsruhe, Genç WEFA ve “İnsan İnsana Emanettir” sloganıyla yardım 
çalışmalarını gerçekleştiren WEFA Gönüllüsü Hatice Şahin projenin hayata 
geçmesine büyük destek veriyorlar.
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BURKİNA FASO’nun 
başkenti Ouagadougou’da 
“Miracle” (Türkçe: 
Mucize) isimli okul 
tamamlandı. 2 katlı 
olarak inşa edilen okulda 
toplamda 700 ortaokul ve lise 
öğrencisi eğitim alabilecek. 
İlk etapta toplamda 570 
öğrencinin eğitim alacağı 
okulda öğretmenler odası 
ve bilgisayar odası ve bunun 
yanı sıra 8 sınıf bulunuyor. 
Okul, WEFA’nın daha önce 
bölgede hizmete sunduğu 
Sultan Ahmet Okulu ile 
yetimhanesinin hemen 
yanına inşa edildi. Bununla 
birlikte ilgili yerleşkeye çocuk 
oyun parkı da inşa edilmesi 
planlanıyor. Almanya’nın 
Mannheim şehrinde yaşayan 
WEFA Gönüllüsü Ayşe 
Bulut projeye büyük destek 
verdi. 2020 yılının mayıs 
ayında hizmete açılması 
planlanan okulun resmî 
açılışı koronavirüs salgını 
nedeniyle eylül ayında 
gerçekleşti. Okulda eğitim 
alacak öğrencilerin okul 
kitabı, defter ve kırtasiye 
malzemelerinin yanı sıra 
okul üniforması, okul çantası 
gibi temel eğitim ihtiyaçlarının 
giderilmesine destek verildi.

WEFA’nın Bangladeş’te faaliyet gösteren partner kurumu 
tarafından geçtiğimiz yıllarda ülkenin güneydoğusunda yer 
alan Comilla şehrinde yapımına başlanan; ancak maddi 
imkânsızlıklar nedeniyle tamamlanamayan Fatih Sultan Mehmet 
Camii inşaatı çalışmalarını WEFA üstlendi. Cami yapım 
çalışmalarına Fransa’nın Bischwiller şehrinde faaliyet 
gösteren Pusula Derneği de maddi destek sağlıyor. 202 metrekare 
alan üzerine inşa edilecek olan caminin tamamlanması hâlinde 
yaklaşık 300 kişi aynı anda ibadet edebilecek.
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Abdulhamidhan Camii’nde 
ilk namaz heyecanını 

izlemek için tarayınız.

MOĞOLİSTAN’ın Hovda ilinde geçen yıl temeli atılan Abdulhamidhan 
Camii’nin açılışı gerçekleştirildi. “İnsan İnsana Emanettir” sloganıyla yardım 
çalışmalarını gerçekleştiren WEFA Gönüllüsü Hatice Şahin ve onun sosyal medya 
takipçileri projenin hayata geçmesine büyük destek verdiler. 200 metrekare alan 
üzerine inşa edilen camide aynı anda 200 kişi ibadet edebilecek.

WEFA, Tanzanya’nın Arusha şehrinde bir kompleks inşa etmek 
için çalışmalara başladı. 2.000 metrekare alan üzerine inşa edilecek 
kompleksin içinde medrese, cami, sağlık ocağı ve su kuyusu da yer 
alacak. Kompleks aynı anda 400’den fazla kişiye hizmet verecek. Yaklaşık 
250 kişiye ibadet imkânı sunacak olan cami bölge halkının önemli bir 
ihtiyacını büyük ölçüde giderecek. Medresede ise 200 öğrenci eğitim 
alabilecek. İslam din derslerinin verileceği medresede 6 sınıf ve kütüphane 
de bulunacak. Sağlık ocağında günlük 80 hasta tedavi edilebilecek. Cami 
ve medresenin tamamlanmasına Ali Yer katkı sunuyor. Sağlık ocağının 
hayata geçmesine ise WEFA Köln bölgesi destek veriyor. 

Bangladeş’te temeli atılan Anadolu Ensar Yetimhanesinin 
1. katı tamamlandı. 2 katlı olarak inşa edilecek olan 
yetimhanede 4 oda, mutfak, yemek odası ve ofis de bulunacak.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yemen’de 2019 
yılında gerçekleşen 

sel felaketinde içinde 
yetimlerin de yaşadığı 

bir ev yıkılmıştı. 
WEFA, yetimleri yalnız 

bırakmadı ve onlara yeni 
bir ev inşa etti. 

Mutfak araç gereçlerinin 
yanı sıra mobilyalar 

da yenilendi. Projenin 
hayata geçmesine 

WEFA Mannheim ve 
WEFA Ludwigshafen 

temsilcileri büyük destek 
verdiler.

Bangladeş Cox’s Bazar’daki kamplarda kalan mülteciler 
için başlatılan “WEFA Köyü” projesine devam edildi.

.........................................................................
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Acil Yardım

Çeşitli afetler nedeniyle mağdur olmuş kimselere 

“Acil Yardım” kampanyası kapsamında insani 

yardım ulaştırdık.

AFETLER doğal olarak gelişen, can ve mal 
kaybına neden olan hadiselerdir. Afetler deprem, 
sel, heyelan gibi doğal kaynaklı olabileceği gibi, 
yangın gibi insan kaynaklı nedenlere bağlı olarak 
da meydana gelmektedir. Afetin nerede, ne zaman 
ve ne şekilde ortaya çıkacağını kestirebilmek olası 
değildir. Afetin yaşandığı andan itibaren her türlü 

yardıma hazır olmak hiç şüphesiz iyi bir planlama 
gerektirir. WEFA olarak kurulduğumuz 2006 
yılından bu yana tabii afet gibi sebeplerle mağdur 
olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, evsiz, yurtsuz 
tüm ihtiyaç sahiplerine “Acil Yardım” kampanyası 
kapsamında çeşitli yardımlar ulaştırdık ve bölge 
insanın yanında olduk.
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LÜBNAN‘daki Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın ardından WEFA yerleşik 
halka insani yardım ulaştırılması için uluslararası topluma “Acil Yardım” çağrısında 
bulundu. WEFA, Acil Yardım kampanyası çerçevesinde bölgeye ilk olarak sıcak yemek 
yardımında bulundu. Kampanya çerçevesinde bölge halkına gıda paketi, battaniye, yatak 
ve ev eşyası ulaştırıldı. Hasar gören binaların tadilatı için de destek verildi

................................................................

TÜRKİYE’nin Giresun ilçesinde yaşanan sel ve heyelan felaketinin ardından bölge 
için “Acil Yardım” kampanyası başlatıldı. WEFA ekibi derhal bölgeye hareket etti. 
Yardım kampanyası çerçevesinde bölgeye ilk olarak sıcak yemek ve su yardımı yapıldı. 
Öte yandan felaketten etkilenenlerin olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan 
yardım malzemeleri de bölgeye ulaştırıldı.

...............................................................

30 EKİM 2020 tarihinde İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 şiddetinde deprem meydana 
geldi. Sarsıntı İstanbul, Manisa gibi illerde de hissedildi. Öte yandan deprem Ege 
Denizi’nde tsunamiye neden oldu. WEFA, İzmir’de yaşanan felaketin ardından bölgeye 
yönelik “Acil Yardım” kampanyası başlattı. WEFA ekibi Avrupa’dan kriz bölgesine 
ulaşan ilk kurum oldu. Yardım kampanyası çerçevesinde depremzedelere acil ihtiyaç 
malzemeleri ulaştıran WEFA depremzedelerin faydalanması için bölgeye çadır tahsis 
etti. Bununla birlikte afetzedelere pide, ayran ve çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Öte 
yandan WEFA, Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle depremzedelere sıcak 
yemek ve kahvaltı ikramında bulundu. 

...............................................................

ELAZIĞ’ın Sivrice ilçesinde 24 
Ocak’ta akşam saatlerinde meydana 
gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin 
ardından WEFA Uluslararası 
İnsani Yardım Organizasyonu 
ekiplerini bölgeye sevk etti. Bölgeye 
ulaşan WEFA ekibi Elâzığ ve 
Malatya’daki depremzedelere acil 
ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı. AFAD, 
Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet 
Vakfı ile koordineli bir şekilde 
çalışan WEFA, AFAD ile birlikte ilk 
olarak depremzedeler için çadırlar 
kurdu. Depremzedelere battaniye 
yardımı yapan WEFA, her gün 
depremzedelere sıcak yemek ve çorba 
dağıtımında bulundu.
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Koronavirüs Salgınıyla Mücadele 
Kapsamında Gerçekleştirilen 
Yardım Çalışmaları 

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu 

yaşanan pandemi sürecinde insan ve toplum 

yararına pek çok önemli çalışmayı hayata geçirdi.

ÇİN’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa 
sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel 
bir sağlık krizi hâline gelen koronavirüs salgını 
(COVİD 19) toplum ve gündelik yaşam üzerinde 
de etkili olmaya devam ediyor. Pandeminin neden 
olduğu toplumsal etkiler, hastalıkların biyolojik 
olduğu kadar toplumsal bir olgu olduğu gerçeğini 

de bize en etkili şekilde hatırlattı. Bununla birlikte 
salgının sosyal ve ekonomik etkileri bir tarafa bu 
süreçte toplumlar pandemi ile mücadeleye dair 
birçok alanda çeşitli deneyimler de elde ettiler. 
Bu kazanımlar halk sağlığı açısından kazanımlar, 
eğitim ve halk eğitimi açısından kazanımlar, 
yönetsel ve siyasal kazanımlar, sosyal ve duygusal 
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kazanımlar başlığı altında değerlendirilebilir.
WEFA Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu yaşanan pandemi sürecinde 
insan ve toplum yararına pek çok önemli 
çalışmayı hayata geçirdi.
Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan 
koronavirüs halk sağlığı için küresel bir tehdit 
hâline geldi. Afrika, Asya ve Balkanlar’da 
da etkisini gösteren koronavirüs salgını 
nedeniyle WEFA Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu “Acil Yardım/Koronavirüs” 
kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 
ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen paketi dağıtıldı.

Yardım çalışmaları çerçevesinde Kenya, Burkina 
Faso, Sudan, Moritanya, Ruanda, Fas gibi 
Afrika ülkelerinin yanı sıra Arnavutluk, Keşmir, 
Endonezya, Sri Lanka ve Lübnan’a hijyen 
malzemesi ulaştıran WEFA, ihtiyaç sahiplerine 
hijyen paketi dağıttı. Çoğunluğunu Suriyeli 
mültecilerin oluşturduğu Arsal Kampı’nda 
(Lübnan) hijyen paketi yardımı gerçekleştirildi. 
Burkina Faso’da nüfusun
yoğun olarak bulunduğu yerlere ise insanların 
ellerini kolaylıkla yıkayabilmeleri için bir 
cihaz konuldu. Endonezya’da çocuklara 
da hijyen paketi hediye edildi.

ALMANYA ve Hollanda’da 11 farklı şehirde “Komşunu Unutma!” 
yardım çalışması başlatıldı. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen 
ve risk gruplarında yer alan insanların günlük ihtiyaçlarının giderilmesi 
konusunda onlara yardımcı olunurken, bilhassa yaşlıların bu süreçte 
sokağa çıkmamaları için onların market alışverişleri yapıldı. Ahlen’de 
Ramazan ayı boyunca yaşlıların evlerine Ramazan pidesi dağıtıldı.

LUDWİGSHAFEN’da bulunan bir mülteci derneğinin yanı sıra Münih 
kentinde bulunan “Die Nachbarschaftshilfe Vaterstetten” isimli yaşlı 
bakım evine, Bremen’deki yaşlılar yurdu sakinlerine, Frankfurt ve Fulda 
şehirlerindeki yetimhanelere de maske yardımı yapıldı. Öte yandan 
evsizlere ve engelli kişilere ulaştırılması için Elsenfeld yakınlarında 
bulunan Aktion-Mainherz derneğine tıbbi maskeler teslim edildi.

Koronavirüs 
yardım çalışmaları 

kapsamında 
Bremen’deki 

evsizlere, ihtiyaç 
sahiplerine sıcak 

yemek ve giysi 
yardımı da yapıldı.
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Burkina Faso’da nüfusun yoğun olarak 
bulunduğu yerlere ise insanların ellerini 
kolaylıkla yıkayabilmeleri için bir cihaz konuldu. 

COVİD-19 hastalarıyla ya da Covid 19 şüphesi bulunan hastalarla temas 
hâlinde olan Türkiye’deki 2.000 sağlık ve güvenlik personeline verilmek 
üzere Türk Kızılay’a Kişisel Koruyucu Ekipman Seti bağışlandı. Malzemeler 
WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ve Türk Kızılay Genel Sekreteri 
Hüseyin Can’ın da katılımıyla Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi, Çapa 
Tıp Fakültesi ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne teslim edildi.

KORONAVİRÜS nedeniyle WEFA ve Uluslararası Demokratlar Birliği 
(UID) ortak bir yardım çalışması başlattı. Yardım çalışması kapsamında 
Köln’deki “St. Elisabeth Krankenhaus Köln Hohenlind” isimli hastaneye 
5000 adet, Heilig Geist Krankenhaus’a 1000 adet, “Senioren und 
Pflegeeinrichtung Oranienhof” ve “Seniorenhaus an St. Theodor e.V.” 
isimli iki ayrı yaşlı bakım evine ise 500’er adet tıbbi maske yardımı yapıldı.

“Karadağ Market”, 
“Nuribaba 

Market” ve “Serdar 
Market” isimli 

işletmelerin büyük 
destek verdiği 

yardım çalışmaları 
kapsamında 

Belçika’nın Liège 
kentindeki 20 

aileye gıda paketi 
desteği verildi. 

Öte yandan maske desteğine ihtiyaç duyan kimseler WEFA’nın Köln’de 
bulunan Genel Merkez ofisine ve WEFA Berlin şubesine gelerek WEFA’nın 
sunduğu tıbbi maske yardımından istifade ettiler. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Almanya’nın farklı şehirlerinde esnaflara, STK’lara ve 
şehir sakinlerine maske, hijyen paketi dağıtıldı.
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Türkiye’deki Ramazan yardımlarını 
bu sene Türk Kızılay ile birlikte 
gerçekleştiren WEFA, Ramazan 

çalışmaları kapsamında yoksul ailelere 
hijyen paketi de dağıttı. 

Salgının ilerleyişini yavaşlatmak 
ve kontrol altında tutmak amacıyla 

Türkiye’de 65 yaş ve üstü kişilere 
sokağa çıkma yasağı getirildi. Uzmanlar, 

bilhassa riskli grupta yer alan kronik 
rahatsızlığı olan kişilerin de evde 

kalmasının gerekliliğine vurgu yaptılar. 
WEFA bu önemli süreçte, riskli grupta 

yer alan; sokağa çıkma kısıtlaması 
getirilen kimselerin market alışverişi ile 
diğer yaşamsal ihtiyaçlarının gidermek 

üzere “Şimdi Vefa Zamanı!” sloganı 
altında yardım çalışması başlattı. Öte 

yandan bu dönemde işten çıkarılan 
kimselere de gıda yardımı ulaştırıldı.

YURT DIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 
başlattığı “Diaspora Covid-19 Destek ve İş birliği 
Programı” ile Avrupa’nın faklı şehirlerinde hijyen paketi 
dağıtımı yapıldı. YTB iş birliğiyle gerçekleştirilen proje 
çerçevesinde Almanya, Hollanda, Belçika’nın farklı 
illerindeki esnaflara, STK’lara ve şehir sakinlerine hijyen 
paketi yardımında bulunuldu. Almanya’da 16, Hollanda’da 
ise 11 farklı şehirde hijyen yardımları gerçekleştirildi.
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Ramazan 
Kampanyası

Müstesna bir zaman dilimi olan ramazan

ayında paylaşmanın ve kardeş olmanın

hazzına hep birlikte varıyoruz.

RAMAZAN ayı kardeşlik ve sevgi bağlarının 
kuvvetlendiği, ruhumuzun güzel telkinlere ve uyarıcı 
nasihatlere açık olduğu, manevi duygularımızın 
yoğunluk kazandığı bir dönemdir. Toplumsal 
dayanışma ve yardımlaşmanın yaşandığı bu güzel 
ayda gönlümüzü mazlum ve mağdur kardeşlerimize 

açıyor, ramazan ayı boyunca dünyanın her köşesinde 
kurduğumuz iftar sofralarında yetimleri, mültecileri, 
yaşlıları, yoksulları, kimsesizleri ve ihtiyaç sahibi 
aileleri ağırlıyoruz. Müstesna bir zaman dilimi olan 
ramazan ayında paylaşmanın ve kardeş olmanın 
hazzına hep birlikte varıyoruz.
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ARNAVUTLUK
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TAYLAND

TÜRKİYE
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2020 RAMAZAN KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÜLKE VE BÖLGELER

2020 yılındaki Ramazan 
yardım çalışmalarını 
“Paylaşmak Vefadır!” 
sloganıyla yürüten WEFA, 
yine mazlum ve mağdurların 
yüzünü güldürdü. 20.000 
aileye kumanya paketi 
dağıtıldı. Kumanya 
yardımlarından 100.000 kişi 
istifade etti. Koronavirüs 
salgını nedeniyle çoğu ülke 
ve bölgelerde toplu iftar 
yapılmadı. Bunun yerine sıcak 
yemeklerden oluşan iftariyelik 
paketler hazırlanarak her 
akşam düzenli olarak ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıldı. İftar 
yardımlarından 70.000’e yakın 
kişi yararlandı. 8.000 yetime 
bayramlık hediye edildi. Öte
yandan bağışçıların isimlerinin
yazılı olduğu hediyeler
(bayramlık kıyafetler) yetim
çocuklara verildi. İhtiyaç sahibi 
Müslümanlara zekât, fitre ve 
fidye yardımında bulunuldu. 
Mülteciler de unutulmadı. 
Arakan kamplarında kalan 
mültecilere de Ramazan 
yardımı ulaştırıldı.
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Myanmar’daki şiddetten kaçarak Bangladeş’e 
sığınan Arakanlı Müslümanlara bu yıl da 
Ramazan yardımı ulaştırıldı.

BU YIL Türkiye’deki Ramazan çalışmalarını Türk Kızılay ile birlikte 
gerçekleştiren WEFA, Türkiye’de 10.000 kumanya dağıttı. Kumanya dağıtımları 
Adapazarı, Amasya, Ankara, Bartın, Bolu, Denizli, Elâzığ, İstanbul, Karabük, 
Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, 
Van ve Zonguldak‘ta gerçekleştirildi. İnsanların koronavirüs salgınından 
etkilenmemeleri için Ramazan çalışmalarının kapsamı genişletilerek, kumanya 
yardımı ile birlikte ihtiyaç sahiplerine maske ve hijyen paketi yardımı da yapıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde parklar, 
köprü altları, tenha köşeler vb. yerlerde 
barınma ihtiyaçlarını karşılamaya 
çalışan evsizlere yönelik iki gün üst 
üste iftar yemeği organize edildi. 
Gerçekleştirilen yardım çalışmasından 
600 kişi istifade etti.

TÜRKİYE’de koronavirüs salgınından kaynaklanan olağanüstü
dönemde işyerlerinin işten çıkardığı kimselere de kumanya ve hijyen 
paketi dağıtıldı. İstanbul’un Tuzla ilçesindeki yardım çalışmalarına WEFA 
Genel Başkanı Musab Aydın’ın yanı sıra Tuzla Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Metin Çangır ve İlim Yayma Cemiyeti Tuzla Şube Başkanı Cumali 
Keleş de katıldı.

İstanbul’da 
Burhanettin 

Güvercin 
Uluslararası Erkek 
Öğrenci Yurdunda 
kalan 28 ülkeden 

toplamda 70 
öğrenciye Ramazan 

ayı boyunca iftar 
ve sahur yemeği 

verildi.

Lübnan Arsal 
Kampı’nda yaşam 

mücadelesi 
veren mülteciler 

de WEFA’nın 
Ramazan 

yardımlarından 
istifade ettiler.

............................

............................ ......................................................................................................

Almanya’nın 
Karlsruhe kentinde 
yaşayan öğrencilere 
sıcak yemeklerden 

oluşan iftariyelik 
paketler dağıtıldı.
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Kurban 
Kampanyası

Her sene Kurban Bayramı’nda dünyanın 

muhtaç ülke ve bölgelerine kurban yardımı 

ulaştıran WEFA, bölgedeki yetimlere de 

bayramlık kıyafet hediye etmektedir.

KULU Allah’a yaklaştıran kurban ibadeti fert 
ve toplum hayatı açısından da şüphesiz önemli 
işlevlere sahiptir. Kurban ibadeti toplumsal açıdan 
birliğe, paylaşmaya, dayanışmaya, nezakete, 
sevgiye doğrudan alan açarken birlikte yaşama 
kültürüne kuvvetlendirmekte, insanları ortak bir 
duygu etrafında birleştirmekte ve sosyal yapıya güç 
kazandırmaktadır. Her sene Kurban Bayramı’nda 

dünyanın muhtaç ülke ve bölgelerine kurban 
yardımı ulaştıran WEFA, bölgedeki yetimlere de 
bayramlık kıyafet hediye etmekte; aynı zamanda 
ihtiyaç sahiplerine zekât yardımında bulunmaktadır. 
WEFA böylelikle hem dinî bir vecibenin yerine 
getirilmesine aracılık etmekte hem de dünyanın 
farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak 
onların sofralarını şenlendirmektedir.
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Zekât yardımlarından toplamda 22.200 kişi faydalandı.

AÇE

ARNAVUTLUK 

BANGLADEŞ

BENİN

BURKİNA FASO

BOSNA-HERSEK 

BURUNDİ

CİBUTİ

ÇAD

ENDONEZYA

FİLİPİNLER

GANA

GİNE

KAMBOÇYA

KENYA

KEŞMİR

KUZEY MAKEDONYA 

LÜBNAN

MALAVİ

MALİ

MOĞOLİSTAN 

MORİTANYA

NEPAL

PAKİSTAN

RUANDA

SENEGAL

SİERRA LEONE

SOMALİ

SRİ LANKA

SUDAN

TANZANYA

TAYLAND

TOGO

TÜRKİYE

YEMEN

ZİMBABVE

2020 KURBAN KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÜLKE VE BÖLGELER

“KURBAN KARDEŞİNE UMUT 
OLSUN!” sloganıyla bu yılki 
kurban yardım çalışmalarını 
tamamlayan WEFA, yine ihtiyaç 
sahiplerini mutlu etti. 44.526 
hisse kurbanı dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki yoksullara 
ulaştırıldı. Kurban yardım 
çalışmalarından 1.602.936 kişi 
istifade etti.

MYANMAR’daki şiddetten kaçarak Bangladeş’e 
sığınan ve Cox’s Bazar bölgesindeki kamplarda kalan 
Arakanlı Müslümanlara bu yıl da kurban yardımı 
yapıldı. Lübnan Arsal Kampı’nda yaşam mücadelesi 
veren mülteciler bu Kurban Bayramı’nda da 
unutulmadı.

KÜRESEL bir sorun hâline gelen koronavirüs 
salgını nedeniyle yalnızca Türkiye, Bosna-Hersek 
ve Tanzanya’ya gözlemci gönderildi. Tanzanya’ya ve 
Bosna-Hersek’e giden WEFA ekibi, bölgedeki yetimlere 
bayramlık hediyelerini bizzat takdim etti. İhtiyaç 
sahiplerine kurban eti ve zekât yardımı yapıldı. 
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Adak, Akîka ve 
Şükür Kurbanı

2006 yılından bugüne kadar 20’yi aşkın ülkede 

adak, akîka ve şükür kurbanları kesilmiş olup 

bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.

YOKSULLUK gerek sanayi toplumlarının gerekse 
az gelişmiş ülkelerin karşı karşıya olduğu en önemli 
toplumsal sorunlardan biridir. WEFA, yoksulluk 
sorununun derin bir biçimde hissedildiği ülke ve 
bölgelerde her ay düzenli olarak adak, akîka ve şükür 
kurbanı kesmekte ve yetim anneleri ve mülteciler 

başta olmak üzere öğrencilere, hastalara, yaşlılara, 
kimsesizlere ve yoksul ailelere kurban yardımında 
bulunmaktadır. 2006 yılından bugüne kadar 20’yi 
aşkın ülkede adak, akîka ve şükür kurbanları 
kesilmiş olup bölgedeki ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmıştır.
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BANGLADEŞ ve Tanzanya’da kesilen 
adak, akîka ve şükür kurbanlarının dağıtım 
çalışmalarına WEFA ekipleri de katıldı. Arusha 
bölgesinde gerçekleştirilen yardımlardan 
Müslümanlar ve yerel halk da istifade etti. 20 
büyükbaştan oluşan kurban Arusha’nın çevre 
köylerinde yaşayan halka dağıtılırken 5 kurban 
ise öğrencilerin istifade etmesi için bölgedeki 3 
okula verildi.

2020 yılında Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Burundi, Keşmir, Moğolistan, Nijer, Senegal, 
Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Yemen’de kesilen adak, akîka ve şükür kurbanlarından 
başta yetim aileleri olmak üzere, hastalar, yaşlılar, kimsesizler ve ihtiyaç sahibi aileler 
istifade ettiler.

2020 yılında 13 ülkede toplamda 2.347 hisse adak, akîka ve şükür kurbanı mazlum ve 
mağdurlara ulaştırılmıştır. Yardım çalışmalarından 38 binden fazla kişi istifade etmiştir. 

2020 YILINDA “ADAK, AKÎKA VE ŞÜKÜR KURBANI” KESİM YAPILAN ÜLKE VE BÖLGELER
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Kamboçya 
Düğün Yemeği

Projeye aktarılan yardımlar ile genç çiftlerin 

düğün yemekleri organize edilmektedir.

KAMBOÇYA’da düğün yemeklerinde misafirlere 
bilhassa et ikram edildiği için yeterli mali 
imkâna sahip olmayan gençler düğünlerini 
gerçekleştirmek için Kurban Bayramı dönemini 
bekliyorlar. WEFA Uluslararası İnsani Yardım 

Organizasyonu, Kamboçyalı gençlerin bu 
sıkıntısını gidermek amacıyla 2017 yılının aralık 
ayında Kamboçya Düğün Yemeği projesini hayata 
geçirmiştir. Projeye aktarılan yardımlar ile genç 
çiftlerin düğün yemekleri organize edilmektedir.

2020 yılında 
24 çiftin düğün 

yemeğine destek 
verildi.
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Kış Yardımı

Öksüz ve yetimler başta olmak üzere yoksul 

çocuklara kışlık giysi dağıtılmaktadır. Her yıl aralık 

ayında başlatılan kış yardımları bir sonraki senenin 

mart ayına dek devam etmektedir.

KIŞ MEVSİMİ açlık, yoksulluk sınırında yaşayan 
insanlar için diğer mevsimlerden oldukça 
farklı bir mevsim. Çetin ve zorlu şartları içinde 
barındıran kış mevsimi yoksul kimseler için 
âdeta bir kabusa dönüşüveriyor. Nitekim sokakta 
yaşayan evsizler, evinin geçimini sağlamakta 
güçlük çeken babalar, atkısız, beresiz çocuklar 
yılın en ağır ve yıpratıcı bu dönemini geçirmekte 

oldukça zorlanıyorlar. 
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu 
yokluk, açlık, doğal afet ve savaş durumu gibi 
zorlukların yanı sıra kış mevsiminin çetin 
yaşam koşullarıyla da aynı anda mücadele 
etmek zorunda kalan insanlara kış yardımları 
ulaştırmaktadır.
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Kış yardımı çerçevesinde her sene mültecilere, 
yetim annelerine, hastalara, dullara, yaşlılara, 
engellilere, kimsesizlere ve ihtiyaç sahibi ailelere 
kömür, odun, battaniye, soba, gıda ve zekât 
yardımı yapılmaktadır. 

Öksüz ve yetimler başta olmak üzere yoksul 
çocuklara kışlık giysi dağıtılmaktadır. Her yıl 
aralık ayında başlatılan kış yardımları bir sonraki 
senenin mart ayına dek devam etmektedir.

2019 yılının aralık ayında başlayan 2019/2020 Kış Yardımı çalışmaları 2020 
yılının mart ayına kadar devam etti. 2019/2020 Kış Yardımı çerçevesinde 
Yemen, Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Moğolistan, 
Lübnan, Kosova, Keşmir, Pakistan ve Bangladeş’teki ihtiyaç sahiplerine çeşitli 
kış yardımları ulaştırıldı. Bazı ülkelerdeki kış yardımlarına WEFA ekipleri de 
katıldı. Kış yardımları çerçevesinde yoksul ailelere battaniye, gıda paketi, soba 
ve yakacak malzeme ile zekât yardımı yapılırken, çocuklara ise kışlık kıyafet 
hediye edildi. 
Türkiye’deki kış yardımlarını Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte gerçekleştiren 
WEFA, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin belirlediği ilk ve ortaokul ile 
liselere kış yardımı ulaştırdı. 
Türkiye’de İstanbul, Adana, Bitlis, Bingöl, Kahramanmaraş, Şırnak, Hatay, 
Hakkâri, Ağrı, Kars, Mardin ve Şanlıurfa’daki öğrencilere kış yardımı yapıldı. 
11 farklı ilde 400’den fazla ilk ve ortaokul ile liseye kış yardımı ulaştırıldı. 
WEFA ekiplerinin de katıldığı kış yardımları 2020 yılının mart ayına kadar 
devam etti.

2019/2020 
Kış Yardımı

KIŞ YARDIMLARI kapsamında Bosna-Hersek’teki mültecileri de 
unutmayan WEFA, yardım çalışmaları çerçevesinde Suriye, Irak, Pakistan, 
Fas ve Cezayir’den gelen mültecilere mart ayının sonuna kadar her gün 
sıcak yemek yardımında bulundu. Yemek dağıtımlarına WEFA ekipleri 
de katıldı. Sıcak yemek yardımlarının yanı sıra 200 kişiye de hijyen 
paketi dağıtan WEFA ekibi mültecilere verilmek üzere, yanında getirdiği 
kıyafetleri de WEFA’nın Bosna-Hersek’teki partner kurumuna ulaştırdı. 
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Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Arsal Kampı’na sığınan; 
çadırlarda, plastik veya tenekeden yapılmış evlerde 
yaşam mücadelesi veren mülteciler bu kış da unutulmadı. 
Mültecilere battaniye, halı, kışlık giysi, gıda paketi ve 
yakacak malzeme yardımı yapıldı.

TÜRKİYE’deki kış yardımları kapsamında Hatay’ın 
Reyhanlı ilçesine giden WEFA ekibi, Reyhanlı Eğitim 
Köyü’ndeki yetim çocuklarla buluştu. Çocukların sıcak 
bir kış geçirmeleri amacıyla onlara kışlık okul üniforması 
hediye edildi. Yardımlardan 950 çocuk yararlandı.

İSTANBUL’da Orta Asyalı 
öksüz ve yetim çocuklara 
kışlık kıyafet dağıtıldı. 
Pendik ilçesinde gerçekleşen 
yardımlardan 300 çocuk 
yararlandı. Kış yardımları 
kapsamında aralarında 
yetimler ve öksüzlerin de 
bulunduğu ihtiyaç sahibi 
çocuklara mont, bot, atkı, 
bere ve eldiven hediye edildi.

2020’nin kasım ayında başlayan 2020/21 Kış Yardımı 29 Şubat 
2021 tarihine kadar devam etti. Bu bağlamda yalnızca 2020 
yılında gerçekleştirilen kış yardımları kapsamında Arnavutluk ve 
Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine çeşitli kış yardımları ulaştırıldı. 
Yardım çalışmalarına WEFA ekipleri de katıldı. Sivas’taki kış 
yardımları Kemal İbni Hümam Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirildi. 
Toplamda 518 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapılırken, 
yoksul ailelere ise zekât dağıtıldı. Afyonkarahisar’daki kış 
yardımları ise Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile gerçekleştirildi. 
Afyonkarahisar’da ise 419 çocuğa mont, bot, çorap, bere ile okul 
çantası, maske ve beslenme çantası hediye edildi. İhtiyaç sahibi 
ailelere zekât yardımı yapıldı.

2020/2021 Kış 
Yardımı
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WEFA Aile
Okulu Projesi

WEFA Aile Okulu projesi kapsamında

2020 yılında 192 kişiye bireysel

danışmanlık hizmeti verilirken,

toplamda 360 seans gerçekleştirildi.

AİLE toplumu meydana getiren kurumların 
temelidir. Bununla birlikte bu önemli yapı 
insani değerlerin ve kültürün devamlılığını 
sağlamakta belirleyici bir fonksiyona sahiptir. 
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu 

sosyal hayatın temelini oluşturan aileye ve 
onun korunmasına matuf bir dizi faaliyetler 
gerçekleştirmektedir. Yürüttüğü “WEFA 
Aile Okulu” projesiyle bu muazzam yapının 
varlığını sağlıklı şekilde sürdürebilmesi, aile içi 
mutluluğun sağlanması ve aile bütünlüğünün 
korunmasını amaçlamaktadır. Proje ile birlikte, 
aile içi tartışmaların yaşandığı, huzursuzluk ve 
geçimsizliğin hüküm sürdüğü bir atmosferde, 
problemlerine çözüm arayan ailelere profesyonel 
yardım sunarak onların sevgi, saygı, hoşgörü 
ve güvenin hâkim olduğu bir aile birlikteliğine 
kavuşmaları hedeflenmektedir.  WEFA Aile Okulu 
projesi kapsamında 2020 yılında 192 kişiye bireysel 
danışmanlık hizmeti verilirken, toplamda 360 seans 
gerçekleştirildi.
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Zekât Yardımı

Sevgi Bohçası

HAYIRSEVERLERİN WEFA’ya emanet ettiği zekât bağışları yılın her 
döneminde muhtaçlara ulaştırılmaktadır. Bilhassa Ramazan, kurban ve kış 
yardımları kapsamında yoksullara zekât bağışları WEFA ekipleri tarafından 
teslim edilmektedir. 2020 yılında da dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde zekât 
yardımı gerçekleştirildi.

İNSANLARIN karşı karşıya kaldığı en büyük sosyal 
sorunlardan birikarşı karşıya kaldığı en büyük sosyal 
sorunlardan birisi olan yoksulluk, toplumsal bütünleşmenin 
ve iktisadi kalkınmanın önündeki en büyük handikaplardandır. 
Günümüzde milyonlarca insan kendisinin ve ailesinin geçimini 
temin edememekte; barınma, eğitim ve sağlık konusunda 
temel yaşam standartlarına ulaşamamaktadır. Yoksulluktan 
en çok etkilenenlerin ise çocuklar olduğu bilinmektedir. 
Türkiye’deki yoksul annelere yönelik yeni bir çalışma başlatan 
WEFA 2020 yılının ocak ayında hayata geçirdiği “Sevgi Bohçası” 
projesi çerçevesinde Türkiye’deki muhtaç annelerin ve yeni doğan 
bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Bu çerçevede 2020 
yılında 1.000 adet Sevgi Bohçası hediye edilmiştir. 

Sevgi bohçaları, bebek sahibi olan yardıma muhtaç 
ailelere Türk Kızılay Genel Müdürlük ve Şube 
Başkanlıkları/Temsilcilikleri aracılığıyla ulaştırılmaktadır. 
Dağıtımlar Türkiye’de 10 şehirde gerçekleştirilmektedir.

Sevgi Bohçası Projesi 
Tanıtım Videosu
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Sevap Tası

Sevap Tası projesi çerçevesinde İstanbul’daki evsiz kimselere 
yemek yardımı yapılmaktadır. Gönülbağı Vakfı’nın her 
akşam düzenli olarak gerçekleştirdiği yardım çalışmasına 
WEFA da belli zamanlarda destek vermektedir. 

17 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan proje kapsamında iki hafta boyunca Kılıç Ali Paşa Camii önünde 
her akşam ihtiyaç sahiplerine dört çeşit yemek ikram edildi. Gönülbağı Vakfı ile ortak yürütülen Sevap 
Tası projesinden günlük yaklaşık olarak 100 evsiz istifade etmektedir.

Sevap Tası Projesi ile 
Evsizlerin Yüzü Güldü. 

İzlemek İçin:
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2019/2020 Kış Yardımı kapsamında Türkiye’nin 
Mardin ve Şanlıurfa şehirlerine giden WEFA ekipleri 
çocuklara kışlık kıyafet yardımında bulundu. 

Ülke Ziyaretleri

Ziyaret ettiğimiz ülkelerde adak, akîka ve şükür kurbanı 
kesiyor, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. 
Yetimlerle ve aileleri ile bir araya geliyoruz.

GEREK ülke ve bölgelerdeki yerel halkın 
ihtiyaçlarını yerinde tespit etme gerek özgün proje 
üretme gerekse empati duygusunu güçlendirme 
noktasında WEFA olarak ülke ziyaretlerini oldukça 
faydalı buluyor ve büyük bir önem atfettiğimiz 
bu ziyaretleri senenin belli zamanlarında -çeşitli 
ülkelere- gerçekleştiriyoruz. Ziyaret ettiğimiz 
ülkelerde adak, akîka ve şükür kurbanı kesiyor, 
bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yetimlerle 
ve aileleri ile bir araya geliyoruz.

Yetim Sponsorluğu sistemiyle yetimlere destek veren 
hayırseverlerin bağışlarını yetimlere teslim ediyoruz. 
Yetim çocuklarımızı evlerinde ziyaret ediyor, aileye 
zekât ve gıda yardımı yapıyoruz. Bununla birlikte 
inşası tamamlanan su kuyularının açılışını yapıyor, 
yeni su kuyuları için yer tespitinde bulunuyoruz. 
Daha önce hizmete sunduğumuz su kuyularının 
denetimini de bu esnada gerçekleştiriyoruz. Öte 
yandan bölgede inşası tamamlanan kalıcı eserlerin de 
resmî açılışını yapıyoruz.
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2020 yılının şubat ayında Tanzanya’ya ziyaret eden WEFA ekibi, bölgede çeşitli 
yardım faaliyetleri gerçekleştirdi. Yetimlere yönelik “Afrika Çocuk Şenlikleri” 
programı organize edildi. Çocuklara kıyafet ve ayakkabı hediye edildi. Öte yandan 
yetimlere ve ailelerine yönelik yemek programı düzenlendi.

TANZANYA’nın kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda ülkedeki 31 bölgeden 
biri olan Arusha Bölgesi’nin başkenti Arusha’da çeşitli imkânsızlıklarla 
mücadele eden Müslüman halkın yanı sıra Doğu Afrika’nın en büyük, en eski 
ve fakir kabilelerinden biri olan Masailere gıda paketi yardımında bulunuldu. 
Bölgede toplamda 250 aile gıda paketi yardımından istifade etti. Yardım 
çalışmalarına WEFA ekibi de katıldı.

2019/2020 Kış Yardımı kapsamında Bangladeş’e ziyaret gerçekleştirildi. 2020 
yılının ocak ayında yapılan ziyaret çerçevesinde Bangladeş’e çeşitli yardım 
malzemeleri ulaştırıldı. Ülkelerindeki zulümden kaçarak Bangladeş’teki 
mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanlar da unutulmadı. Mülteci 
kampında açılacak yeni su kuyularının da temeli atıldı. Öte yandan “Gelir 
Temini” projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere rikşa bisiklet taksi ve dikiş 
makinesi hediye edildi.

2020 Kurban Kampanyası kapsamında kurban gözlemcisi olarak Tanzanya’ya 
giden WEFA ekibi bölgedeki yardım çalışmalarına katıldı. Yetim çocuklara 
bayramlık kıyafetlerini hediye eden ekip aynı zamanda bölge halkına zekât 
yardımında da bulundu. Öte yandan bölgede yeni inşa edilebilecek kalıcı 
eserler için gözlem yapılırken, yapımı devam eden cami ve medresenin de 
denetimi yapıldı. WEFA’nın daha önce inşa ettiği Hakan Toker Sağlık Ocağı, 
İkra Medresesi ile Medine Camii de ziyaret edildi.
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Arnavutluk’ta gerçekleştirilen 2020/21 Kış Yardımı 
çalışmalarına da WEFA ekibi katıldı. Bölgedeki 
ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli kış yardımı yapıldı.

2020 Kurban Kampanyası 
kapsamında WEFA ekibi Bosna-
Hersek’teki dağıtımlara da 
katıldı.  Şehit ailelerini ziyaret 
eden WEFA ekibi onlara kurban 
eti ve zekât yardımında bulundu. 
WEFA’nın “Yetim Sponsorluğu” 
sistemiyle destek verdiği yetim 
çocuklar da evlerinde ziyaret edildi. 
Çocuklara çeşitli hediyeler verildi. 
Öte yandan ihtiyaç sahibi ailelere 
beyaz eşya yardımı yapıldı.

2020/21 Kış Yardımı çerçevesinde Türkiye’ye giden WEFA 
ekibi, Sivas’taki çocuklara kışlık kıyafet hediye etti. İhtiyaç 
sahibi ailelere de zekât yardımı yapıldı. Sivas Kemal İbni 
Hümam Vakfı iş birliğiyle gerçekleşen yardım çalışmalarından 
toplamda 518 çocuk istifade etti. Dağıtım çalışmalarına Sivas 
Belediye Başkan Vekili Turan Topgül de katıldı.

2020/21 Kış Yardımı kapsamında Türkiye’nin Afyonkarahisar 
iline de gidildi. Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle 
gerçekleştirilen kış yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi 
çocuklara mont, bot, çorap, bere ile okul çantası, maske ve 
beslenme çantası hediye edildi. 400 çocuğa yardım ulaştırıldı. 
Maddi durumu iyi olmayan ailelere ise zekât yardımı yapıldı.

“Acil Yardım” çalışmaları kapsamında Giresun, İzmir ve Elazığ’a 
gidildi. Afetzedelere çeşitli yardımlar ulaştırıldı.



2020 YILI FAALİYET RAPORU

50 • 

Gönüllü 
Faaliyetleri

Stantları ziyaret eden hayırseverler, WEFA’nın 
gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri hakkında detaylı 
bilgiye ulaşabilecekleri gibi, arzu ettikleri takdirde 
WEFA tanıtım standında bulunan kumbaralara 
bağışta bulunabilmektedirler.

GÖNÜLLÜLER hiçbir çıkar gözetmeksizin, 
zamanlarını, potansiyellerini, bilgi ve 
becerilerini toplum yararına kullanan 
kimselerdir. Bu nedenle “Gönüllülük” 
mefhumu STK’lar için oldukça önemlidir. Zira 
gerçekleştirdikleri çalışmalar ile gönüllüler, 
STK’ların hizmet ve çalışmalarının geniş 
kitlelere ulaşmasını, aktarılmasını ve ilgili 
çalışmaların desteklenmesini sağlamaktadırlar. 
Geniş bir toplumsal tabana ve gönüllü ağına 
sahip olan WEFA, gönüllüler yoluyla pek çok 
çalışmaya imza atmıştır.
Çeşitli kurumlar veya yerel yönetimler 
tarafından düzenlenen salon toplantıları, 
sokak şenlikleri, kermes gibi etkinliklerde 
WEFA tanıtım standı kuran gönüllülerimiz 
WEFA’nın yardım faaliyetlerini daha fazla 
insana tanıtma imkânına sahip olmaktadırlar. 
Organizasyona katılan stant ziyaretçileri 
bu etkinliklerde WEFA’nın gerçekleştirdiği 
yardım faaliyetleri hakkında detaylı 
bilgiye ulaşabilecekleri gibi, arzu ettikleri 
takdirde WEFA tanıtım standında bulunan 
kumbaralara bağışta bulunabilmektedirler. 

2020 yılında da 
WEFA gönüllüleri 
yaptıkları yardım 
etkinlikleriyle 
WEFA’nın farklı 
projelerine destek 
oldular.
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Diğer Faaliyetler

2020/21 Kış Yardımı çerçevesinde Türkiye’ye giden WEFA ekibi 
program kapsamında T.C. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 
T.C. Sivas Valisi Salih Ayhan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı 
Mehmet Zeybek ve Sivas Belediye Başkanvekili Turan Topgül’ü 
ziyaret etti. 2020/21 Kış Yardımı çerçevesinde Türkiye’ye giden 
WEFA ekibi program kapsamında T.C. Afyonkarahisar Valisi 
Gökmen Çiçek, T.C. Sivas Valisi Salih Ayhan, Afyonkarahisar 
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Sivas Belediye Başkanvekili 
Turan Topgül’ü ziyaret etti. Öte yandan WEFA, Sivas Radyo Hilal 
ve Afyon Gün FM’in konuğu oldu.

İDSB Uluslararası Aile Enstitüsü (UAE) 3. Yüksek İstişare 
Kurulu Toplantısı’na WEFA Genel Başkanı Musab Aydın da 
katıldı. Toplantı, 40’tan fazla ülkeden 80’i aşkın sivil toplum 
kuruluşu temsilcisi, bürokrat, uzman, akademisyenin iştirakiyle 
gerçekleştirildi. 

202.727 adet çocuk ve hasta bezinin bulunduğu 1 tır dolusu 
yardım Almanya’nın Köln şehrinden Bosna-Hersek’e gönderildi. 
Bölgedeki ihtiyaç sahibi engelli kimselere ve yeni doğan bebeklere 
yardımlar ulaştırıldı. Yaşlıların yanı sıra zihinsel ve bedensel 
engelli ihtiyaç sahibi 430 kişinin kaldığı Duje Rehabilitasyon
Merkezine hasta bezi yardımı yapıldı.

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı 
Musab Aydın ve WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bakıcı 
Elâzığ Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdi. 
Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Türk Kızılay 
Elâzığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ile görüşen WEFA heyeti 
Elazığ’daki son durum hakkında bilgi aldı.

T.C. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes’i makamında 
ziyaret eden WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ve beraberindeki 
heyet Erciyes’e Elazığ’daki yardım çalışmaları hakkında 
bilgiler aktardı. Ziyarete WEFA Genel Müdürü Abdulrahman 
Köylüoğlu’nun yanı sıra WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin 
İmatoğlu ile Kurumsal İlişkiler ve Halkla İlişkiler Sorumlusu 
Mualla Kapusuz da eşlik etti.

Türkiye’de uzaktan eğitime erişim imkânı olmayan yoksul 
öğrencilere verilmek üzere Esenler Belediyesi’ne ve Tuzla 
Belediyesi’ne toplamda 100 adet tablet yardımı yapıldı.
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DİTİB – Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne nezaket ziyareti 
gerçekleştirildi. Ziyarete WEFA Genel Başkanı ve İnsani Yardım 
Platformu Başkanı Musab Aydın’ın yanı sıra WEFA Genel Müdürü 
Abdulrahman Köylüoğlu ile WEFA Yönetim Kurulu Üyeleri de 
katıldı. WEFA yetkilileri DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ve 
DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek ile bir araya geldi.

T.C. Köln Başkonsolosu Barış Ceyhun Erciyes WEFA Genel 
Başkanı Musab Aydın ile bir araya geldi. WEFA’nın Köln Genel 
Merkez ofisinde gerçekleşen görüşmede WEFA Genel Başkanı 
Musab Aydın’ın yanı sıra WEFA Genel Müdürü Abdulrahman 
Köylüoğlu ve WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bakıcı da 
hazır bulundu.

WEFA Genel Başkanı ve beraberindeki heyet UID – Uluslararası 
Demokratlar Birliği’ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi. WEFA Genel 
Müdürü Abdulrahman Köylüoğlu, WEFA Yönetim Kurulu Üyesi 
Şerafettin İmatoğlu ve WEFA Kurumsal İlişkiler ve Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Mualla Kapusuz da ziyarete eşlik etti. 

NEZAKET ziyaretleri çerçevesinde WEFA Yönetim Kurulu Üyeleri 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Avrupa Başkanı 
Burhan Sağlam’ı ziyaret etti. Görüşmelerde WEFA Genel Müdürü 
Abdulrahman Köylüoğlu ve WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin 
İmatoğlu WEFA’nın çalışmaları hakkında MÜSİAD Avrupa Başkanı 
Burhan Sağlam’a çeşitli bilgiler aktardılar.

WEFA, Metropol FM’in konuğu oldu. Programa, kurumu 
temsilen WEFA Kurumsal İlişkiler ve Halka İlişkiler Birimi 
Sorumlusu Mualla Kapusuz katıldı. Programda koronavirüs 
nedeniyle dışarıya çıkamayan yaşlı insanlara yönelik WEFA’nın 
Avrupa genelinde başlattığı “Komşunu Unutma” yardım 
çalışması hakkında bilgiler aktarıldı.
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WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Yönetim 
Kurulu Üyesi Şerafettin İmatoğlu Berlin’de faaliyet gösteren 
Avrupalı Türk İşletmeler Ağı’nı (NETU) ziyaret etti.

YURTDIŞI Türkler 
ve Akraba Topluluklar 
Başkanı (YTB) ve 
beraberindeki heyet 
WEFA Uluslararası İnsani 
Yardım Organizasyonu 
Genel Merkezi’ni ziyaret 

etti. Görüşmeye WEFA Genel Başkanı Musab 
Aydın, WEFA Genel Müdürü Abdulrahman 
Köylüoğlu’nun yanı sıra WEFA yönetim kurulu 
üyeleri Şerafettin İmatoğlu ve Mehmet Bakıcı 
ile WEFA Kurumsal İlişkiler ve Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Mualla Kapusuz iştirak etti. Sosyal 
Pedagog ve Sosyolog Ayşegül Bunsuz ile Aile 
Danışmanı Bahar Karahan da görüşmede hazır 
bulundu.  

WEFA Genel Başkanı ve 
beraberindeki heyet Genel 
Merkezi Almanya’nın 
Köln şehrinde olan 
Hasene’ye ziyaret 
gerçekleştirdi. WEFA Genel 
Başkanı Musab Aydın’a 
WEFA Genel Müdürü 

Abdulrahman Köylüoğlu’nun yanı sıra WEFA 
Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. 

ALMANYA’nın Münih 
kentinde faaliyet gösteren 
DIKZ – Alman İslam Kültür 
Merkezi’ni WEFA Genel 
Başkanı Musab Aydın 
ve beraberindeki heyet 
ziyaret etti. Ziyarete WEFA 
Yönetim Kurulu Üyeleri 

eşlik etti. DIKZ Başkanı Taceddin Torun’un yanı 
sıra DIKZ Genel Sekreteri Mustafa Latif, DIKZ 
yönetim kurulu üyeleri de görüşmede hazır 
bulundu. DIKIZ üyesi yaklaşık 60 kişinin katıldığı 
toplantı samimi bir atmosferde gerçekleşti.  

T.C. Köln Başkonsolosluğu tarafından “8 
Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle 
düzenlenen “Kadınların Gözünden Dayanışma 

ve Hoşgörü” konulu panel yoğun 
bir katılımla gerçekleşti. T.C. 
Köln Başkonsolosluğu resmî 
konutunda gerçekleştirilen 
etkinliğe WEFA Kurumsal 
İlişkiler ve Halkla İlişkiler Birimi 
Sorumlusu Mualla Kapusuz’un 
yanı sıra WEFA Kurumsal İlişkiler 
ve Halkla İlişkiler Birimi’nden Ayşegül Bunsuz da 
katıldı. 

“WEFA BULUŞMALARI” 
programının ilki Almanya’nın 
Stadtallendorf kentinde organize 
edildi. Hayati İnanç’ın konuşmacı 
olarak katıldığı programa 
vatandaşların ilgisi yoğun oldu. 
Koronavirüs salgını nedeniyle 
“WEFA Buluşmaları” programları instagram canlı 
yayın şeklinde devam ettirildi. 

METROPOLFM ziyaret edildi. Görüşmede 
WEFA Genel Müdür Abdulrahman Köylüoğlu ve 
WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin İmatoğlu 
hazır bulundu.

WEFA Yönetim Kurulu Üyesi 
Şerafettin İmatoğlu MÜSİAD 
Berlin yönetim kurulu üyeleri ile 
bir araya geldi.  

ALMANYA Balıkesirliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği ziyaret edildi. Ziyarete 
WEFA Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin İmatoğlu 
ile Teşkilatlanma Biriminden Rıdvan Ever katıldı.

İZMİR depremi sonrası bölgeye 
giden WEFA ekibi İzmir 
Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza 
Çalışır’ı makamında ziyaret etti. 
Görüşmede WEFA’nın İzmir’de 
gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri 
hakkında konuşuldu.
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YEMEN International Development Agency 
(Yemen Uluslararası Kalkınma Derneği) 
ve Together for Jemen (Yemen İçin El 
Ele) tarafından düzenlenen “Yemen’de 
Covid-19 Krizi” başlıklı programda Yemen’deki 
koronavirüs salgını ve pandemiye karşı 
alınabilecek önlemler hakkında görüşüldü. 

Programa WEFA’yı temsilen WEFA Hollanda 
Başkanı Ebuzer Kılıç katıldı. Yaptığı sunumunda 
WEFA hakkında kısa bilgi veren Kılıç, 
WEFA’nın Yemen’de gerçekleştirdiği yardım 
faaliyetlerinden ve WEFA’nın bölgede yapmayı 
planladığı projelerden bahsetti. 

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah 
Eren ziyaret edildi. Görüşmeye WEFA Genel Başkanı Musab 
Aydın, WEFA Genel Müdürü Abdulrahman Köylüoğlu’nun 
yanı sıra WEFA yönetim kurulu üyeleri Şerafettin İmatoğlu, 
Mehmet Bakıcı, WEFA Türkiye Yönetim Kurulu üyeleri 
CumaAli Keleş ve Recep Yenigün de katıldı.

AVRUPA Kayserililer Birliği WEFA Genel Merkez’ini ziyaret 
etti. Görüşmede WEFA Yönetim Kurulu üyeleri Şerafettin 
İmatoğlu ve Mehmet Bakıcı’nın yanı sıra Teşkilatlanma 
Biriminden Rıdvan Ever katıldı.

TÜRKİYE Diyanet Vakfı’na ziyaret gerçekleştiren WEFA 
Genel Başkanı Musab Aydın ve beraberindeki heyet TDV 
Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık ile görüştü. 
Görüşmede 2020/21 Kış Yardımı çerçevesinde ortak 
yapılacak faaliyetlerden bahsedildi. 

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ve 
beraberindeki heyet Türk Kızılay Genel Müdürü 
Dr. İbrahim Altan’ı Ankara’da ziyaret etti.
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Genç WEFA

WEFA gençlerin topluma aktif katılımını sağlamak, 

çevreye duyarlılıklarını arttırmak amacıyla kurum 

bünyesinde “Genç WEFA” kurmuş; bu yolla

genç insanlara ulaşmıştır.

GENÇLİK kuşkusuz toplumların en dinamik 
ögesidir. Bu nedenle gençlerin toplumsal 
yaşamın her alanına katılımı oldukça 
önemlidir. Daha iyi bir toplum oluşturmaya 
olanak sağlayacak eylem ve girişimlerde 
gençlerin yer alabilmeleri için öncelikli 
olarak STK’ların gençlere bilgi, beceri ve 

yeteneklerini geliştirmeleri yönünde fırsatlar 
sunmaları gerekmektedir. WEFA gençlerin 
topluma aktif katılımını sağlamak, çevreye 
duyarlılıklarını arttırmak ve tüm potansiyellerini 
gerçekleştirmelerine imkân vermek amacıyla 
kurum bünyesinde “Genç WEFA” kurmuş; bu 
yolla genç insanlara ulaşmıştır.

Su Kuyusu projesine destek verildi. Genç 
hayırseverlerin desteğiyle Kenya, Pakistan 
ve Gine vb. ülkelerde su kuyuları açıldı.
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GENÇ WEFA ve US Akademisyenler Platformu’nun beraber 
düzenlediği “Vakıf Medeniyeti ve Gençliğin Rolü” konulu seminer Köln 
Üniversitesinde gerçekleştirildi. Edebiyatçı-Yazar Hayati İnanç’ın konuk 
olduğu programa yaklaşık 700 kişi katıldı. Programda T.C. Köln Başkonsolosu 
Barış Ceyhun Erciyes’in yanı sıra WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ve 
WEFA Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

BURKİNA FASO’da evsiz çocuklar için inşa edilen yurdun hayata 
geçmesine de destek veren Genç WEFA bina içindeki elektrik tesisatı 
yapımı için maddi destek sağlıyor. İsar isimli yurt dilencilik yaparak 
hafızlık eğitimi almaya çalışan sokak çocukları için güvenli bir ilim 
yuvası olacak. 60 kişilik kapasitesi bulunan yurtta yatakhane, mutfak, 
yemekhane, teras, mescit, aktivite odası ile çalışma odası da yer 
alacak. Bununla birlikte bahsi geçen sokak çocuklarına yönelik yardım 
kampanyası başlatıldı; çocuklara her akşam yemek ikram edildi.

Genç WEFA’nın toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla başlattığı
“Bağış Sertifikası” çalışması bu yıl da devam etti. Hayırseverler özel günlerde 
sevdikleri adına WEFA aracılığıyla muhtaçlar için bağışta bulundular. 
Hayırseverler özel günlerde sevdikleri adına WEFA aracılığıyla
muhtaçlar için bağışta bulundular.
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2020 YILI FAALİYET RAPORUKurban ve Ramazan kampanyalarına destek verildi. 
Yetim Sponsorluğu projesi daha fazla gence tanıtıldı.

Koronavirüsle 
mücadele kapsamında 
Bochum’da 
kent sakinlerine 
ve üniversite 
öğrencilerine 
içerisinde maskenin 
de bulunduğu hijyen 
paketi dağıtıldı.

Ramazan ayı boyunca sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen “30 Gün 30 
Proje” aksiyonunda WEFA’nın yardım projeleri tanıtıldı. 

Batı Afrika ülkesi Benin’de Genç WEFA tarafından inşa edilen “WEFA Youth 
Camii” ibadete açıldı. Genç WEFA’nın büyük destek verdiği camide 500 kişi 
aynı anda ibadet edebilmektedir.
.......................................................................................................

Almanya’nın Stadtallendorf kentinde organize edilen ve konuşmacı olarak 
Hayati İnanç’ın katıldığı programa Genç WEFA da katıldı.
.......................................................................................................

“Projeni Seç, Harekete Geç” projesi ile daha fazla gence ulaşılırken, gençlerin 
yardım faaliyetlerine aktif katılmaları da sağlandı.
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O An...

“Mültecilere sıcak yemek yardımında bulunduk. Kıyafet ve hijyen malzemesi yardımı da 
yaptık. Avrupalı hayırseverlerin bağışlarını mülteci kardeşlerimize ulaştırdık. Bu anlamlı 
yardım çalışmasını başlatan ve bizim de bu yardım kampanyasına katılmamıza destek veren 
WEFA’ya teşekkür etmek istiyorum.” (Bosna-Hersek - Serpil A.) 

“Burkina Faso’da yetim bir kızımızı ve annesini evinde ziyaret etmiştik. Yetim annesi, eşini 
beş yıl önce kaybetmiş. Eşi vefat ettikten sonra ne kirasını ödeyebilmiş ne de çocuklarının ih-
tiyaçlarını karşılayabilmiş. Çocuklarını da alıp babasının yanına sığınmakta bulmuş çareyi. 
Hem anne ve babasına destek olmak hem de çocuklarına bakabilmek için sabahları pazara 
gidip meyve ve sebze satmaya başlamış. WEFA ile hayatlarında çok şeyin değiştiğini, güzel-
leştiğini anlattı yetim kızımızın annesi. Artık çocuklarının okul ihtiyaçlarını rahatça kar-
şılayabildiğinden, onlara yeni kıyafet ve ayakkabı alabildiğinden gözlerinin içi parlayarak 
bahsetti.” (Burkina Faso – İbrahim U.) 

“Afyonkarahisar’daki kış yardımlarına katıldım. Hava oldukça soğuktu. Çok sayıda aileyi 
ziyaret ettik. Çocukların ayaklarında çorapları yoktu. Kıyafetleri incecikti ve soğuktan tit-
riyorlardı. Çok etkilendim. Çocuklara kışlık montlarını ve botlarını giydirdik. Mutluluk ve 
hüznü bir arada yaşadım.” (Türkiye – Şevval A.)

“Gittiğimiz okullarda çocuklar bizi çok sıcak karşıladılar. Çocuklar kadar bizler de heye-
canlıydık. Minik öğrencilere montlarını ve botlarını ellerimizle giydirdik. Mutlu oldukları 
yüzlerinden belli oluyordu. Kim bilir belki de ilk defa kışlık botları olmuştu. Belki de ilk defa 
bu kışı üşümeden geçireceklerdi.” (Türkiye – Rumeysa K.)
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“WEFA ile ilk yolculuğumdu. İlk kez gözlemci olarak bir yardım çalışmasına katılmıştım. 
WEFA’nın yardım çalışmalarını bizzat yerinde görmek müthiş bir tecrübeydi. Bu ziyaret 
sayesinde WEFA’yı yakından tanıma imkânına sahip oldum ve WEFA‘ya olan güvenim ta-
zelendi. Böylesi anlamlı bir çalışmada yer almak bana çok şey kattı diyebilirim; bu sayede 
yardımlaşmanın ve kardeşliğin önemini bir kez daha anladım. En yakın zamanda yeniden 
gözlemci olarak başka bir ülkede gerçekleştirilen yardım çalışmalarına katılmak isterim. Bu-
nun için şimdiden büyük bir heyecan duyuyorum.” (Gana – Mehmet Ö.)

“Moğolistan’ın çok soğuk olduğunu biliyorduk; ama elbette bunu yaşayarak tecrübe etmek 
başka. Yola çıkmadan önce tüm hazırlıklarımız yapmış ve soğuktan koruyucu kıyafetler 
temin etmiştik. Moğolistan’a gidince bize deri ve kürkten yapılmış başlık yani kalpak da 
verdiler. Ancak buna rağmen hava dayanılamayacak ölçüde soğuktu. İhtiyaç sahibi ailele-
re çeşitli kışlık malzeme yardımında bulunduk. Çocuklarla kışlık kıyafet alışverişine gittik. 
Yardımlarımızdan ötürü aileler çok sevindiler.” (Moğolistan - Cuma Ali Keleş)

“Afrika’daki kardeşlerimize hep yardım etmek istiyordum. WEFA aracılığıyla daha önce de 
Kenya’da ihtiyaç sahipleri için 2 ev ve 1 su kuyusu yaptırmıştım. Ama en büyük hayalim Af-
rika’da cami, okul ya da hastane yaptırmak idi. WEFA sayesinde bu hayalimde gerçek oldu. 
Sosyal medya üzerinden bununla ilgili yardım kampanyası başlattım. Okul için gerekli meb-
lağ kısa sürede toplandı. 2020’in eylül ayında okulun resmî açılışı gerçekleştirildi. Koronavi-
rüs salgını nedeniyle açılışa katılmak mümkün olmadı maalesef. Böylesine güzel bir projede 
yer aldığım için çok mutluyum.” (Ayşe B.)

“Yemek dağıtımı sırasında hissettiğim çaresizliği ifade etmek benim için çok zor. Tren garı-
nın etrafında çaresizce bekleyen insanlar gözümün önünden gitmiyor. Ülkelerini, hayatlarını, 
sevdiklerini geride bırakmak mecburiyetinde kalan insanlar gördük. Eksi on derecede hayat 
mücadelesi veriyorlar. Bir kap sıcak yemeğe muhtaçlar.”  (Bosna-Hersek - Mina Y.)

Genç WEFA’nın bir parcası olarak cok güzel projelere imza attık. En son Afrika‘daki sokak 
çocuklarına yemek dağıtımında bulunduk. Bu ailenin bir parçası olup, kıymetli insanlar tanı-
mak ve güzel projelerin bir parçası olmak beni cok mutlu ediyor ve heyecan veriyor. Umarım 
nice güzel projeleri birlikte gerçekleştireceğiz. (Fatmanur K.)
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Türkiye’nin farklı illerinde öğrencilere kışlık kıyafet ve bot yardımı 
yaparak çocukların yüzünü güldüren WEFA ekibi, Malatya’da 
da ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindirdi. (İlgili haber 4 haber sitesinde 
yayınlanmıştır.)

Covid-19 hastaları ve koronavirüs şüphesi bulunan hastalarla temas hâlinde olan Türkiye’deki sağlık 
çalışanlarına verilmek üzere Türk Kızılay’a maske ve hijyen malzemesi desteğinde bulunduk. (İlgili haber 9 haber 
sitesinde yayınlanmıştır.)

Basından 
Seçtiklerimiz

WEFA, Malatya’daki 200 Öğrenciyi 
Kışlık Yardımlarla Sevindirdi

Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede WEFA ve Türk Kızılay İş Birliği

Bağışçılarımızdan Allah razı olsun, 
onların yapmış oldukları bağışları 
bizler buradaki çocuklara ulaştırmakla 
görevliyiz. Bu yardımlarla çocuklar 
çok mutlu oluyorlar. (İlgili haber 3 haber 
sitesinde yayınlanmıştır.)

Kış kampanyası çerçevesinde bu sene 
sadece Türkiye’de, 11 farklı ilde 400 
okulda 12 bine yakın öğrenciye kışlık 
elbise, mont ve bot gibi dağıtımlar 
yapıyoruz. (İlgili haber 18 haber sitesinde 
yayınlanmıştır.)

Kış kampanyası çerçevesinde bu sene 
sadece Türkiye’de, 11 farklı ilde 400 
okulda 12 bine yakın öğrenciye kışlık 
elbise, mont ve bot gibi dağıtımlar 
yapıyoruz. (İlgili haber 18 haber sitesinde 
yayınlanmıştır.)

Dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgını nedeniyle 
ailelere gıda paketinin yanı sıra 
bu ramazanda hijyen paketi de 
veriyoruz. (İlgili haber 8 haber sitesinde 
yayınlanmıştır.)

Mardin’de 848 Öğrenciye Giyim Yardımı

Avrupalı Gurbetçilerden, Şanlıurfa’daki 
Yetimlere Anlamlı Yardım

WEFA Evsizlere İftar İkram Etti

Türk Kızılay ve WEFA’dan
Ramazan Yardımı
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WEFA ile YTB Avrupa’da Hijyen Paketi Dağıtmaya Başladı

WEFA ile YTB Avrupa’da Hijyen Paketi 
Dağıtmaya Başladı

WEFA, Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede Başarılı Çalışmalara İmza Attı

WEFA tarafından yapılan 
açıklamada, yola çıkan 8 bin 720 
kilogram ağırlığındaki yardım 
malzemesinin, 202 bin 727 çocuk 
ve hasta bezinden oluştuğu ifade 
edildi. (İlgili haber 15 haber sitesinde 
yayınlanmıştır.)

WEFA İnsani Yardım Derneği yardımlarını dünyanın dört bir yanında mağdur, mazlum ve afetzedelere 
yardımlarını ulaştırmayı sürdürürken bir yandan da insani ve sosyal ihtiyaçları gidermeye devam ediyor.  
(İlgili haber 15 haber sitesinde yayınlanmıştır.)

WEFA yardım kampanyası 
çerçevesinde depremzedelere acil 
ihtiyaç malzemesi ulaştırdı ve 
çadır tahsis etti. (İlgili haber 18 haber 
sitesinde yayınlanmıştır.)

Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu WEFA, 
Esenler’deki ihtiyaç sahibi 
öğrenciler adına Esenler 
Belediyesi’ne 100 adet tablet 
bağışında bulundu. (İlgili haber 3 
haber sitesinde yayınlanmıştır.)

Koronavirüs salgınıyla mücadele 
kapsamında dünya genelinde 
yardım çalışması başlatan WEFA 
Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu salgından büyük 
ölçüde etkilenen ülke ve bölgelere 
çeşitli yardımlar ulaştırdı.

Almanya’dan Bir Tır Yardım Malzemesi 
Bosna-Hersek’e Doğru Yola Çıktı

“WEFA” İnsani Yardım Derneği İzmir’e “VEFASINI” Gösterdi

Avrupa’da Türk Sivil Toplum 
Kuruluşlarından Depremden 
Etkilenenlere Yardım Kampanyası

WEFA’dan Tablet Bağışı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dünya genelinde yardım çalışması başlatan WEFA 
Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu salgından büyük ölçüde etkilenen ülke ve bölgelere çeşitli 
yardımlar ulaştırdı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında WEFA Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya, Hollanda, Belçika 
ve İsviçre’nin çeşitli şehirlerinde hijyen paketi dağıtımına başladı. (İlgili haber 20 haber sitesinde yayınlanmıştır.)
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Edebiyatçı yazar Hayati İnanç’ın konuşmacı olarak konuk 
olduğu seminere Türk gençleri yoğun ilgi gösterdi.
(İlgili haber 13 haber sitesinde yayınlanmıştır.)

WEFA, bu sene de kış yardımları kapsamında çocukları ve ihtiyaç 
sahibi aileleri mutlu etmeye hazırlanıyor. (İlgili haber 2 haber sitesinde 
yayınlanmıştır.)

Basından 
Seçtiklerimiz

Almanya’da ‘Vakıf Medeniyeti ve Gençliğin 
Rolü’ Semineri Düzenlendi

Çocuklar Bu Kış da WEFA İle Isınacak

Bu yıl Türkiye’de de 12 şehirde 
çalışmalar yapıyoruz. Bugün de 12 
şehrimizden birisi olan Sivas´tayız 
ve bu seneki kış kampanyamızı 
buradan başlatıyoruz. (İlgili haber 13 
haber sitesinde yayınlanmıştır.)

Im Rahmen der Hilfsmaßnahmen 
wurden dem „St. Elisabeth 
Krankenhaus Köln Hohenlind“ 
5000 Masken übergeben.

Diyarbakır’dan Türkiye Diyanet 
Vakfı gönüllüleri tarafından 
getirilen ve partner kuruluş WEFA 
yardım derneğinin ilk etapta 
tedarik ettiği yaklaşık bin battaniye 
depremden etkilenen ailelere 
dağıtılarak soğuktan korunmaları 
sağlandı.

Sivas’ta 518 Çocuğa Kışlık Giyecek 
Yardımı Yapıldı

Muslime helfen mit Masken

Elâzığ Depremzedelerine Wefa Yardımı



Biz Kocaman Bir Aileyiz!
Yardımlarınızla dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç 

sahiplerinin yüzünü güldürdük. Bu iyilik seferberliğine 
destek olan tüm hayırseverlerimize büyük bir 

içtenlikle teşekkür ederiz.




