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Değerli Hayırseverler, 

2006 yılından bu zamana kadar 70’e yakın ülke 
ve bölgede hayata geçirdiğimiz proje ve yardım 
kampanyalarıyla dünyanın mazlum coğrafyalarına 
gerekli insani yardımı götürüyor, bölge insanının  
daha rahat bir hayata kavuşması için çeşitli yardım 
çalışmaları yürütüyoruz.

2018 yılında da “Su Kuyusu”, “Katarakt”, “Yetim 
Sponsorluğu” gibi genel kampanya ve projeleri-
mize devam ettik. Sel, deprem, tsunami gibi doğal 
afetlerin yaşandığı kriz bölgelerine acil yardım 
malzemeleri ulaştırdık. Yardım faaliyetlerini 
gerçekleştirdiğimiz ülkeleri ziyaret ederek, bölge 
halkının ihtiyaçlarını yerinde tespit ettik. Her ay 
düzenli olarak farklı ülkelerde kestiğimiz adak, 
akika ve şükür kurbanları ile ihtiyaç sahibi kardeş-
lerimizin sofralarını şenlendirdik. Mültecilere yö-
nelik yardım çalışmalarımıza bu sene de aralıksız 
devam ettik. Cami, medrese, sağlık ocağı ve çocuk 
oyun parkı açılışları gerçekleştirirken, Tanzanya’da 
yeni bir medresemizin ve Moğolistan’daki yetim-
lerimiz için inşa ettiğimiz kütüphanemizin temelini 
dualarla attık. Kamboçya ve Kenya’daki kardeşle-
rimiz ve Bangladeş’teki mülteci kamplarında zorlu 
yaşam mücadelesi veren Arakanlı Müslümanlar 
için evler inşa ettik. Arakan kamplarında hizmete 
sunduğumuz su kuyularımız ile Arakanlı kardeş-
lerimizi temiz içme ve kullanma suyuna kavuştur-
manın sevincini yaşadık. Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da ramazan ve kurban yardımlarımızla yetim-
lerin, mültecilerin, yaşlıların, kimsesizlerin, hasta, 
yoksul ve daha nice ihtiyaç sahiplerinin yüzünü 
güldürdük. 

WEFA olarak 2019 yılında da yardım çalışmala-
rımızı büyük bir fedakârlıkla sürdürecek, bizleri 
umutla bekleyenlerin hayatlarına dokunmaya 
devam edeceğiz. 

En kalbî selamlarımla,

WEFA Genel Başkanı 
H. Musab Aydın
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WEFA Kimdir?



WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyo-
nu, din, dil, ırk, renk, bölge farkı gözetmeksizin 
dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, 
felakete uğramış, aç ve açıkta kalmış; savaş, 
tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralan-
mış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, sahipsiz tüm 
insanlara insani yardım ulaştırmak için her türlü 
girişimi yapmak üzere kurulmuştur. 2006 yılında 
kurulan ve kısa sürede 70 ülke ve bölgeye insani 
yardımlarla birlikte insani duyguları da götüren 
WEFA, yardımlaşma ve dayanışma duygularının 
gelişmesi için çalışmakta; bu amaçla birçok sosyal 
ve kültürel yardım faaliyeti gerçekleştirmektedir. 
Politik faaliyeti olmayan, sadece insani yardım 
amaçlı kurulan WEFA, bağımsız bir sivil toplum 
kuruluşudur.

Savaşlar, doğal afetler, açlık, yoksulluk ve dinme-
yen krizler… Ve bunlara bağlı olarak ortada kalan 
yetimler, dullar, eğitim ve sağlık sorunları. Tüm 
bunlar toplumların yaşamında istenmeyen ama hiç 
beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkabilecek 
gerçeklerdir. Dünyanın her yanında savaşlar, doğal 
afetler ya da açlık sebebiyle yüzbinlerce insan 
mağduriyet içerisinde olmaya devam etmektedir.

WEFA, acil yardımlar ve Ramazan, Kurban kam-
panyalarının yanı sıra yetim sponsorluğu, yetimha-
ne çalışmaları, su kuyuları ve katarakt ameliyatları 
gibi birçok yardım sahasında faaliyetlerini sürdür-
mektedir.
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Vizyon



• İnsan onuruna yakışır bir dünyada adil ve paylaşımcı yaşamaya kat-
kıda 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 yaşatmak 
• Yeryüzünde iyiliğin yayılmasına katkıda bulunmak

 ve mağdurlara insani yardım ulaştırarak onlara onurlu bir 



Çalışma İlkeleri

• 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



Çalışma Alanları

Acil Yardımlar

Sosyal Yardımlar

Sağlık Yardımları

Eğitim Yardımları

Yerel Faaliyetler

Gönüllü Faaliyetleri



Yetim Çalışmaları

“Yetim Sponsorluğu” projesi kapsamında
22 ülkede 4.350 yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet 
ve barınma ihtiyaçlarına düzenli destek verildi.

Arnavutluk, Bangladeş, Benin, Bosna-Hersek, Burkina Faso, Endonezya Filipinler, Gana, Kenya, Keşmir, 
Lübnan, Moğolistan, Moritanya, Nepal, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Togo, Türkiye, Yemen ve 
Zimbabve’deki yetimlere hamilik yapılmaktadır.
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Mart ayında Türkiye’ye, şubat ve kasım aylarında 
Tanzaya’ya, eylül ayında ise Kenya’ya ziyaret gerçek-
leştiren WEFA ekiplerimiz yetimlerimizin ve annele-
rinin katıldığı yemek programı organize ettiler. Yetim 
sponsorlarının kendi yetimleri için gönderdiği harçlık-
ları ekibimiz yetimlere elden teslim etti. Yetimlere ve 
annelerine çeşitli hediyeler verilirken, gıda yardımında 
bulunuldu. 
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Nisan ayında Sri Lanka’yı ziyaret eden WEFA Genel 
Başkanı yetimlerimize bayramlık kıyafet, okul çantası 
ve kırtasiye malzemesi gibi çeşitli hediyeler verirken, 
yetim annelerine ise gıda paketi dağıttı. 
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Tanzanya’da 400 yetim sağlık taramasından geçirildi.

14



Yetimler evlerinde ziyaret edildi.
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Kenya’da bulunan Mama Zaria Yetimhanesi restore edildi.
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Moğolistan’da bulunan yetimhanenin mutfağı ve yemekhanesi restore edildi.
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Yetim çalışmaları kapsamında başlattığımız “Süt Projesi” ile 
Pakistan Sargodha Yetimhanesinde kalan yetimlere her sabah 
süt ikram edildi. 
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8. Geleneksel WEFA Yetim Buluşması Viyana’da 
tertip edildi. Bosna-Hersek’ten gelen yetimler kendile-
rine destek veren sponsor aileleri ile buluşturuldu.
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Ramazan ayında yetimlere iftar yemeği verilirken, 3.070 yetime bayramlık hediye edildi. 

Kurban Bayramı öncesi ise 3.342 yetime bayramlık giysi dağıtıldı.
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Su Kuyusu

Somali, Çad, Gine, Kamboçya, Keşmir, Tanzanya, 
Sri Lanka, Togo, Sudan, Kenya, Bangladeş ve Pakis-
tan’da toplamda 305 su kuyusu hizmete açıldı.

Bu zamana kadar 15 ülkede
3.935 su kuyusu hizmete açıldı.

Bangladeş’teki mülteci kamplarında 200 metre 
derinliğinde 4 su kuyusu açıldı. Yeni yapılacak olan 
4 su kuyusu için de yer tespitinde bulunuldu.
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Katarakt

Bu zamana kadar 8 ülkede 13.200 katarakt ameliyatı yapıldı.

Tanzanya, Pakistan ve Etiyopya’da 2.700 kişi ameliyat edilerek 
yeniden görmeye başladı. 
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Adak, Akika ve Şükür Kurbanı

Muhtaç ülke ve bölgelerde her ay mutat olarak kestiğimiz adak, akika ve şükür kurbanlarını bölgedeki 
yetim annelerine, mültecilere, hastalara, yaşlılara, kimsesizlere ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz.

Bu zamana kadar 30’u aşkın ülkede kestiğimiz adak, akika ve 
şükür kurbanlarından toplamda 306.150 kişi yararlandı.
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Şubat ayında Tanzanya’ya, mayıs ayında Etiyopya’ya ve eylül ayında Kenya’ya ziyaret gerçekleştiren 
WEFA ekibimiz kesilen adak, akika ve şükür kurbanlarını bölgedeki muhtaç insanlara dağıttı.

Nisan ayında Sri Lanka’da gerçekleştirilen adak, akika ve şükür kurbanı dağıtımlarına ise WEFA Ge-
nel Başkanı Musab Aydın da eşlik etti.

Kasım ayında adak, akika ve şükür kurbanları yine Tanzanya’da kesildi. Zanzibar’dan tekne ile ulaşı-
mın sağlandığı Tumbatu Adası’na geçen WEFA ekibimiz ada halkına kurban etlerini ulaştırdı.

2018 yılı içerisinde Benin, Bangladeş, Sri Lanka, Etiyopya, Burkina Faso, Keşmir, Togo, Sudan, Kenya, 
Somali, Tanzanya ve Zimbabve’de toplamda 1.754 hisse kurban ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
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Kalıcı Eserler

28



Kamboçya ve Kenya’daki ihtiyaç sahipleri ile Bangladeş’te yaşam mücadelesi veren mülteciler için ev 
inşaatı başlatıldı. Hazır hâle gelen evler ailelere teslim edildi. 

50 haneden oluşacak olan Kenya “Umut Kö-
yü”nde de ilk 25 hanenin inşaatı bitti. 

1000 haneden oluşacak olan Bangladeş WEFA 
Köyü’nde 100 hane, 30 evden oluşan Kamboçya 
WEFA Köyü’nde ise 15 hane tamamlandı.

29



 Tanzanya Eyüp Sultan Yetim Okulu’na ek olarak 
yapılan binanın açılışı gerçekleştirildi.

Şubat ayında Tanzanya’da temeli atılan İkra Med-
resesinin inşaatı tamamlandı. 2019 yılında medre-
senin resmî açılışının yapılması planlanıyor.
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Benin’in en büyük şehri olan Cotonou’daki cami 
inşaatı tamamlandı. Cami ramazan ayının ilk cuma 
günü cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. Açılış 
kurdelesini caminin yapımını üstlenen Belçikalı ha-
yırsever kadın kesti. Caminin ikinci katı ise medrese 
olarak inşa edilerek hizmete sunuldu.

 Moğolistan’daki yetimhaneye ek olarak yapıla-
cak kütüphanenin temeli atıldı.
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 Kenya’da “Umut Çocuk Parkı” açılışı gerçekleştiri-
lirken Tanzanyalı çocuklar için de çocuk oyun parkı 
yapıldı. “İnsan İnsana Emanettir”, “Hamd Evi” 
ve “Ensar” isimli sivil inisiyatifl erin büyük destek 
verdiği Tanzanya'daki çocuk oyun parkına “İlyas 
Zeyd” ismi verildi.

 Tanzanya’da İlyas Zeyd Medresesinin açılışı 
gerçekleştirildi. 5 sınıfın bulunduğu medresede 
öğleden önce kadınlara, öğleden sonra ise çocuklara 
dinî eğitim verilmektedir.
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 Tanzanya’da sağlık ocağı açılışı gerçekleştiril-
di. Hakan Toker isimli bir hayırseverin yapımını 
üstlendiği sağlık ocağına hayırseverin kendi ismi 
verildi. Açılış kurdelesini Toker kesti.
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Gelir Temini

Hayata geçirdiğimiz “Gelir Temini” projesi ile 
ihtiyaç sahibi insanları iş sahibi yapıyor, kendi 
gelirlerini temin etmelerine yardımcı oluyoruz.  
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Proje kapsamında Etiyopya’da 20 arı kovanı ile 200 küçükbaş hayvan ve 
Tanzanya’da 10 büyükbaş hayvan ihtiyaç sahibi ailelere hediye edildi.
Yardımlardan 60 aile yararlandı.
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Kış Yardımı

Kış yardımlarından toplamda 10.216 
aile ve 741 öğrenci yararlandı.
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Lübnan’da 122 aileye soba ve sıvı yakıt, Moğolistan’da 300 aileye kömür, 
Türkiye’de 741 öğrenciye ceket ve bot, Bangladeş’te 9.500 aileye battani-
ye, kıyafet, hijyen ve gıda paketi, Bosna-Hersek’te 150 aileye gıda paketi, 
kıyafet ve ayakkabı, Kosova’da144 aileye battaniye ve odun yardımı 
yapıldı.
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Acil Yardımlar

 Bangladeş’te muson yağmurlarından etkilenen 
Arakanlı mültecilere 107 adet çizme, 100 adet 
gıda paketi ile 100 adet çadır ve barınma paketi 
ulaştırıldı.
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Keşmir’de selden etkilenen ailelere 214 adet 
gıda paketi yardımı yapıldı. 

Moğolistan‘da sel felaketinde zarar gören 
insanlara 150 adet gıda paketi, 200 adet giysi ve 
battaniye dağıtıldı.  
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 Kilis ve Reyhanlı’da mültecilere toplam 4 tır un 
yardımında bulunuldu. Bu zamana kadar toplam 
13 tır un yardımı gerçekleştirildi.

Endonezya’nın Sulawesi Adasında meydana 
gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında 
oluşan tsunami felaketinin ardından bölgeye 235 
adet gıda paketi, 50 adet sağlık paketi, 200 adet 
hijyen paketi, 50 adet çadır ve barınma paketi 
ulaştırıldı.
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Yemen’de 1.142 kişiye gıda paketi, 943 kişiye 
hijyen paketi, 16.980 kişiye temiz su, 400 kişiye 
ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırıldı. 

2018/19 “Kış Kampanyası” kapsamında Ye-
men’de 750 kişiye battaniye yardımı yapıldı.
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Kamboçya Düğün Yemeği

Maddi imkânı olmayan gençlerimizi en mutlu 
günlerinde de yalnız bırakmıyor onların düğün 
yemeklerini organize ediyoruz. 2018 yılında 
Kamboçya’da her ay ihtiyaç sahibi genç bir çiftin 
düğün yemeğine sponsor olduk. 
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Ramazan Kampanyası

Kırım, Endonezya (Açe), Arnavutluk, Bangladeş, 
Bosna-Hersek, Burkina Faso, Çad, Gine, Kam-
boçya, Kenya, Lübnan, Makedonya, Moğolistan, 
Moritanya, Nepal, Pakistan, Somali, Sri Lanka, 

Sudan, Tanzanya, Togo, Türkiye, Benin, Filipin-
ler, Keşmir, Fas, Arakan ve Etiyopya’da ramazan 
çalışmaları gerçekleştirildi. 
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Ramazan ayı öncesi Sri Lanka’ya giden WEFA 
Genel Başkanı da ramazan yardımlarına katıldı. 

Ramazan yardımlarının yapıldığı ülkelerde 
ihtiyaç sahibi Müslümanlara zekât yardımında 
bulunuldu. Etiyopya, Benin, Arnavutluk, Ma-
kedonya ve Bangladeş’e giden WEFA ekipleri 
ramazan yardımlarını yerinde takip etti.



28 ülkede gerçekleştirilen kampanya kapsamında 
6.600 aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. 

37.000 kişiye iftar yemeği verildi. Dünyanın 
farklı yerlerinde kurulan iftar sofralarında 
öğrenciler, yetimler, mülteciler, yaşlılar, kimse-
sizler ve ihtiyaç sahibi aileler ağırlandı.  
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3.070 yetime bayramlık hediye edildi. 

Ramazan ayı boyunca Avrupa’nın farklı yerlerinde WEFA tanıtım stantları kuruldu.

» Duisburg Pippolino » Frankfurt Kulturfest » Dortmund Festiramazan » Hamburger Ramadan Pavillon



Kurban Kampanyası

Kurban çalışmaları Türkiye ile birlikte 30 ülke 
ve bölgede gerçekleştirildi. 

26 gözlemci nezaretinde kurban kesimleri ve 
dağıtımlar gerçekleştirildi.
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Toplamda 18 ülkeye gözlemci olarak giden 
WEFA ekipleri kurbanlar kesildikten sonra 
bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine kurban 
etlerini ulaştırdı. 

Yardımlardan 600.000 kişi faydalandı.

3 bin 342 yetime bayramlık kıyafet hediye 
edildi.



Bangladeş’te Arakanlı mültecilere, Avustur-
ya’da ise Suriyeli mültecilere kurban yardımın-
da bulunuldu. Öte yandan Lübnan’daki kurban 
yardımlarından Suriyeli ve Filistinli mülteciler, 
Türkiye’deki kurban yardımlarından ise Suriyeli 
mültecilerle Ahıskalı Türkler de faydalandı. Bunun 
haricinde  Kenya’da bulunan Dadaab kampındaki 
Somalili mültecilere de kurban yardımı yapıldı.
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WEFA’ya emanet edilen zekâtlar kurban gözlemci-
si olarak ülkelere giden WEFA ekipleri tarafından 
fakirlere, miskinlere, yetimlere, öğrencilere, yolda 
kalmışlara, yaşlılara ve mültecilere ulaştırıldı. 7 
ülkede gerçekleştirilen zekât yardımından toplam-
da 300 aile yararlandı.
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Gönüllü Faaliyetleri

Avrupanın farklı şehirlerinde yaşayan ha-
yırseverler yaptıkları gönüllü çalışmalarıyla 
WEFA’nın yardım projelerine ve kampanyala-
rına destek vermektedirler. Hayır kahvaltıları, 

kermesler, sokak şenlikleri gibi daha pek çok 
etkinlikte WEFA tanıtım standı kuran WEFA 
Gönüllüleri WEFA’nın yardım faaliyetlerini 
daha fazla insana tanıtmaktadırlar.





Diğer Faaliyetler

Ocak'ta Bangladeş’te bulunan WEFA ekibi böl-
gedeki mülteci kamplarını ziyaret etti.

Myanmar ordusunun saldırıları sonucu Bangla-
deş’e sığınan ve kamplarda yaşam mücadelesi 
veren Arakanlı mültecilere gıda, giysi ve hijyen 
paketi yardımı yapıldı.

Bağımsız bir çatı kuruluşu olan İslam Dünyası 
Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (IDSB) 24. Kon-
sey Toplantısı WEFA’nın ev sahipliğinde Alman-
ya‘nın Düsseldorf şehrinde gerçekleştirildi.

Toplantıya T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Adnan Tanrıverdi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık 
ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı 
İsmail Emanet‘in yanı sıra çeşitli ülkelerden sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri, yöneticiler ve iş 
adamları katıldı.



WEFA Tanıtım Stantları

» Mannheim Kitap Fuarı » Anatolia Fest (Rheinberg) » Anadolu Festivali (Belfort) » AidEx İnsani ve 
Kalkınma Yardımları Fuarı (Brüksel) » IDSB 3. Uluslararası STK Fuarı (İstanbul) » Aid & Trade Fuarı 
(Londra) » Duisburg Ramazan Diyarı » Frankfurt Kitap Fuarı » Fest-i Hijab (Lahey)



Genç WEFA

Genç WEFA üyeleri tarafından toplumsal duyar-
lılığı artırmak amacıyla başlatılan proje kapsa-
mında hayırseverler özel günlerde sevdiklerine 
bağış sertifi kası hediye etmektedirler.



Genç WEFA ekibi Dünya Kitap Günü vesilesiy-
le 22 Nisan’da kitap okuma etkinliği düzenle-
yerek Moğolistan’da yetimler için inşa edilecek 
kütüphaneye destek verdi.

Genç WEFA hayata geçirdiği “Projeni Seç, Harekete Geç” projesiyle hem gençlerin yardımlaşma duy-
gusunu güçlendiriyor hem de ihtiyaç sahiplerinin hayatlarını güzelleştiriyor.

Bochum Üniversitesinde tanıtım standı kuran Genç WEFA, stant ziyaretçilerine WEFA’nın Yemen’de 
yaptığı yardım çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. 

“Bochum Weihnachtsmarkt” etkinliğinde iki gün devam eden tanıtım standı kuruldu.



WEFA CUP 2018

Genç WEFA, Almanya’nın Köln şehrinde futbol 
turnuvası organize etti. Turnuvada 6’şar kişiden 
oluşan toplamda 20 takım birbirleriyle yarıştı.





2018 yılı Kurban Kampanyası kapsamında Mo-
ğolistan’a gözlemci olarak giden Genç WEFA 
üyeleri zekât ve kurban dağıtımlarına katıldı.

Genç WEFA, ASTA Bochum tarafından 7 Haziran 
tarihinde organize edilen iftar programının ana 
sponsorluğunu üstlendi. Üniversiteli gençlerle bir 
araya gelen Genç WEFA, kurduğu stantta gençlere 
WEFA’nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
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Gerçekleştirdiği faaliyetlerle gençlere yardımlaşma 
bilincini aşılayan Genç WEFA, gençlerin ahlak 
ve vicdan gelişimlerine de katkıda bulunmakta-
dır. Toplumsal sorunlara karşı gençlerin duyarlı 
olmalarını ve problemlere çözüm arayışında etkin 
rol almalarını sağlamak Genç WEFA’nın hedefleri 
arasında yer almaktadır. Öte yandan gençlerin bu-
lunduğu ülkeye entegre olmaları noktasında çeşitli 
proje ve çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
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Teşekkür Beyanı



Siz değerli hayırseverlerimizin destekleriyle 2018’de de mazlum ve mağdurun yanında olduk. 2019 
yılında da iyilik kervanımızla uzak diyarlara yardım ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu yolda en büyük 
motivasyonumuz ise gülen ve geleceğe umutla bakan gözlerin çoğalması. Çünkü biz gittiğimiz yerle-
re yalnızca yardım değil umut da götürüyoruz. 

WEFA Ekibi



www.wefa.org




