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Sunuş
Kıymetli Dostlarım,
Sizlerle yine bir arada olmanın heyecanını 
yaşıyorum. WEFA olarak 2021 yılı içerisinde 
önemli çalışmalara imza attık. Sizler de bu 
kitlesel gönül aksiyonuna kalplerinizde yer açıp 
destek verdiniz. Kıymetli destekleriniz için siz 
değerli kardeşlerime minnettarım.

Değerli Kardeşlerim!
15 yıldır 70’e yakın ülke ve bölgeye sizlerin de 
desteğiyle insani yardımlar ulaştırarak ihtiyaç 
sahibi kardeşlerimizin sıkıntılarını el birliğiyle 
giderdik. İçtenlikle söyleyebilirim ki 2021 
yılı içerisinde de önemli pek çok çalışmaya 
imza attık. Yetim Sponsorluğu, Su Kuyusu, 
Kış Yardımı, Gelir Temini vb. çeşitli proje ve 
kampanyalarımızı bu yıl da sürdürerek ihtiyaç 
sahiplerinin yanında olmaya devam ettik. 
Asya’da ve Afrika’da hayata geçirdiğimiz yeni 
kalıcı eserlerimizle bölge halkının önemli 
ihtiyaçlarını büyük ölçüde giderdik. Yine yıl 
içerisinde Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı 
ile pek çok ortak çalışmayı hayata geçirdik.
Yerel faaliyetlerimizden biri olan WEFA Aile 
Okulu projemize 2021 yılında da devam ettik.  
Problemlerine çözüm arayan ailelere profesyonel 
yardım sunarak onların sevgi, saygı, hoşgörü 
ve güvenin hâkim olduğu bir aile birlikteliğine 
kavuşmaları noktasında çalışmalar yürüttük.
Kıymetli Kardeşlerim! 
WEFA olarak korunmaya muhtaç yetimlere 
özel bir ihtimam gösteriyor, onların daha 
iyi yaşam şartlarına kavuşmaları için çeşitli 
çalışmalar yürütüyoruz. Yetim çocuklara yönelik 
farkındalığın artırılması amacıyla bu yıl ilkini 
düzenlediğimiz “Yetimlerimizle Buluşma 
Günleri” kapsamında Türkiye dahil Balkanlar 
ve Afrika’daki yetim çocuklarımızla bir araya 
geldik. Çocuklarımıza yönelik özel etkinlikler 
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düzenledik. Yetim yavrularımıza yalnız 
olmadıklarını hissettirmek amacıyla her sene bu 
etkinliğimizi düzenlemeyi planlıyoruz. 

Değerli Dostlarım,
Sizlerle bir başka güzel haberi de paylaşmak 
isterim. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal 
Konseyi (ECOSOC) tarafından WEFA İnsani 
Yardım Organizasyonu’na “özel danışmanlık 
statüsü” verildi. Uluslararası ekonomik ve sosyal 
sorunlar için forum görevi gören ve 4.900’dan 
fazla sivil toplum örgütünün üyesi olduğu 
ECOSOC’tan özel danışmanlık statüsü almaya 
hak kazanan WEFA, bu statüyle BM nezdindeki 
ülkelere çalışma alanlarıyla ilgili görüş ve 
önerilerini taşıyabilecek ve diğer devletlerarası 
teşkilatlara da bu önerileri iletebilecek.

İfade etmek isteriz ki, WEFA olarak sizlerin de 
desteğiyle şüphesiz dün ve bugün de olduğu gibi 
yarın da emanetlerimizi, sevgimizi tüm muhtaç 
coğrafyalara ulaştırarak “iyilik” istikametinde 
yol almaya devam edeceğiz. İyilik çalışmalarına 
gönlünüzde yer açıp, destek verdiğiniz için 
sizlere tekrar sonsuz şükranlarımı sunarım.
Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz yardım 
çalışmalarımızı 2021 Faaliyet Raporu başlığı 
altında topladık ve bugün de bu değerli 
çalışmayı büyük bir özenle sizlere takdim 
ediyoruz. 
En kalbî selamlarımla,

H. Musab Aydın
WEFA Genel Başkanı

15 yıldır 70’e yakın ülke ve bölgeye 
sizlerin de desteğiyle insani 
yardımlar ulaştırarak ihtiyaç sahibi 
kardeşlerimizin sıkıntılarını el 
birliğiyle giderdik.
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Hakkımızda
WEFA, kurulduğu 2006 yılından bugüne dek dünyanın 
birçok ülkesinde acil yardım, sosyal yardım, eğitim-barınma 
yardımları ve sağlık yardımlarında bulunmakla birlikte kriz 
durumlarından etkilenen toplumların ve bireylerin, insani 
yardıma olan bağımlılıklarının azaltılabilmesi için uzun süreli 
planlamalar ve stratejiler de geliştirmektedir.

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 ve sağlık yardımlarında 
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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. 
Bununla birlikte Asya’da ve Afrika’da cami, 
medrese, kütüphane, yetimhane, yetim okulu, 
çocuk parkı, sağlık ocağı vb. kalıcı vakıf eserler 
de oluşturulmuştur. 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.
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• 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.

Misyonumuz
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• 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.

Vizyonumuz
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• 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

Çalışma
İlkelerimiz

Çalışma
Alanlarımız
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2020 YILI FAALİYET RAPORU

2021’E
Genel Bakış

Gelir
Temini

Yetim
Çalışmaları 

Su Kuyusu

Katarakt

Kalıcı 
Eserler

Acil
Yardım

Ramazan 
Kampanyası

Kurban 
Kampanyası

Kış Yardımı
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Yetimler; korunmaya, gözetilmeye muhtaç 
varlıklardır. 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 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 

Yetimlere Yönelik 
Çalışmalar
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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

SUDAN

2021 YILINDA “YETİM SPONSORLUĞU” ÇALIŞMASI YAPILAN ÜLKELER VE BÖLGELER

Yetimlere iyilik etmek, 
onlara kucak açmak, 
bakımları ve korunmalarıyla 
ilgilenmek kuşkusuz insan 
olmanın getirdiği en temel 
yükümlülüklerdendir.

“Yetim Sponsorluğu” sistemiyle 2021 yılında 24 ülkede 5.070 yetimin eğitim, 
sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına  

düzenli destek verildi.
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Ramazan Bayramı’nda 
Burkina Faso’daki 
yetimlere bayram 
harçlığı verildi. 

Kenya’ya giden 
WEFA ekibi 
Mama Zaria 
Yetimhanesinde 
kalan yetimlere 
yemek ikramında 
bulundu. Yetimlere 
zekât yardımı 
yapıldı. Kesilen 
adak, akîka ve şükür 
kurbanlarından 
yetim çocuklar da 
istifade etti.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afrika’da 
yetimhanede kalan 
çocuklara düzenli 
yemek ikramı 
yapıldı.

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

Burkina Faso’ya giden WEFA ekibi, 
yetimlere yönelik “2. WEFA Çocuk 
Şenliği” programı organize etti. Öte 
yandan yetimlere yönelik yemek 
programı düzenlendi. 

Kırgızistan’a giden WEFA ekibi 
aralarında yetimlerin de bulunduğu 
ihtiyaç sahibi çocuklara okul 
çantası, defter, kalem vb. kırtasiye 
malzemeleri hediye etti. Bununla 
birlikte çocukların ailelerine zekât 
ve gıda paketi yardımı yapıldı.

Tanzanya’da 2018  
yılında inşa ettiğimiz 

Hakan Toker Sağlık 
Ocağı’nda yetim çocuklara 

sağlık taraması yapıldı.
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Lübnan’daki 
Yetimimizin
Hikâyesi:

Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nda yetim çocuklara 
bayramlık kıyafet yardımı yapıldı.

Kış yardımları kapsamında yetim çocuklara  
kışlık giysi yardımı yapıldı.
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Ramazan ve kurban 
yardımlarından 
yetim çocuklar da 
istifade ettiler.

Erzurum’un Çat ilçesindeki bir köy 
okulunda eğitim alan öğrencilere 
tablet ve kitap seti hediye edildi.  

Osteoid Osteoma (Kemik Tümörü) 
ile boğuşan Arnavutluk’taki yetimin 
tedavi masrafları karşılandı.  
2011 yılından beri “Yetim 
Sponsorluğu” çerçevesinde  
düzenli destek verilen yetim, 
tedavisi için Arnavutluk’tan 
Almanya’nın Köln şehrine getirilerek 
ameliyat ettirildi.

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

Gana’ya giden ekiplerimiz 
aralarında yetimlerin de olduğu 
ihityaç sahibi çocuklara okul 
üniforması, okul çantası, kitap 
ve çeşitli kırtasiye malzemesi 
yardımında bulundu. 

Dünya Öykü Günü vesilesiyle 
Moğolistan’daki yetimlere, 
Erzurum’da köy okulundaki 
çocuklara ve İstanbul’daki ihtiyaç 
sahibi Azerbaycanlı çocuklara öykü 
kitabı hediye edildi. 

Hayırseverlerin WEFA’ya 
emanet ettiği zekât 

bağışlarından yetimler de 
istifade ettiler.
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Yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 1 Ekim – 30 Kasım 
2021 tarihleri arasında “Yetimlerimizle Buluşma Günleri” organize edildi. 
Etkinlik kapsamında Arnavutluk, Lübnan, Türkiye ve Tanzanya’ya giden 
WEFA, yetimlere yönelik çeşitli programlar düzenledi. Çocuklara zekât, gıda 
paketi, eğitim materyali ve kurban yardımı yapıldı. Öte yandan çocuklara 
bisiklet hediye edildi.

İstanbul’da “3. WEFA Çocuk Şenliği” programı organize edildi. Aralarında 
Orta Asyalı çocukların da bulunduğu 130 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet, 
bisiklet ve çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Tuzla Belediyesi ile beraber 
düzenlenen etkinlikte sahne gösterisi de yer aldı.

WEFA Çocuk 
Şenliği’nde Çocuklar 
Doyasıya Eğlendi:

Lübnan’daki 
Çocuklarımızın Neşeli 
Hâllerini İzlemek İçin: 

Tanzanya’daki 
Çocuklarımızın Neşeli 
Hâlleri:
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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 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.

Su Kuyusu
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2006 yılından bugüne dek 19 ülkede 5.000’den fazla su kuyusu açan WEFA,

1 MILYONDAN FAZLA KIŞIYI
temiz içme ve kullanma suyuna kavuşturmuştur. 

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

2006-2021 yılları arasında toplamda

5.291 ADET SU KUYUSU
açılmıştır.

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

2021 yılında 14 ülkede toplamda

284 ADET SU KUYUSU
açılmış olup bölge insanının istifadesine sunulmuştur. 77 adet yeni su kuyusun da temeli atılmıştır.

BANGLADEŞ:11

BENİN: 4

BURKİNA FASO: 7

GANA: 39

GİNE: 19

KENYA: 11

MOĞOLİSTAN: 3

NİJER: 6

NİJERYA : 21

PAKİSTAN: 65

SOMALİ: 23

SRİ LANKA: 46

SUDAN: 6

TOGO: 23

TOPLAM: 284

2021 YILINDA “SU KUYUSU” ÇALIŞMASI YAPILAN ÜLKELER VE SU KUYUSU ADEDİ

Bazı ülke ve bölgelerdeki su kuyusu açılışlarına WEFA ekipleri de katıldı. Gana’da 3 su 
kuyusunun açılmasına büyük destek veren Blue Sadaka yetkilileri de Gana’daki su kuyusu 

açılışlarında hazır bulundu. Burkina Faso’da ise su kuyusu açılışı öncesinde bölgedeki ihtiyaç 
sahiplerine su bidonu da hediye edildi.
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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.

Katarakt

2021 yılında 
Pakistan ve 
Keşmir’de toplamda 

2.000 
katarakt 
hastası
ameliyat edilmiştir.

“Katarakt” 
projesiyle bugüne 
dek 8 ülkede  

18 binden 
fazla
katarakt ameliyatı 
gerçekleştirilmiştir.
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WEFA, hayata geçirdiği “Gelir Temini” projesi ile ihtiyaç sahiplerinin yaşamlarını idame 
ettirebilmeleri için onlara destek vermekte ve yoksul ailelerin iş sahibi olmasına vesile olmaktadır. 

Gelir Temini

WEFA, “Gelir 
Temini” projesi 
çerçevesinde 
Burkina Faso’da 
yeni bir çalışmayı 
hayata geçirdi. Bu 
çerçevede 20 yetim 
annesine dokuma 
tezgâhı ve 
30 kilo ip 
hediye edildi.

2021 yılında Burkina Faso’da 100 
aileye süt keçisi verilirken, Nijer’de 
20 aileye dikiş makinesi ve 33 
aileye ise balıkçı teknesi ile birlikte 
serpme ağ hediye edildi. Bazı 
bölgelerdeki yardım çalışmalarına 
WEFA ekibi de katıldı.

Burkina Faso’da 
400 adet Baobab 
ağacı ve 400 adet 
Moringa ağacı, 
Tanzanya’da ise 
50 adet 
karanfil ağacı 
dikildi.
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Dünyanın 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. 

Kalıcı Eserler
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Burkina Faso’da Abdülmetin Balkanlıoğlu 
Camii ile Bilal Fredy Camii’nin açılışı 

gerçekleştirildi. Bu eserlerin ortaya çıkmasına 
WEFA Belçika büyük destek verdi.

2020 yılında Tanzanya’nın Darüsselam şehrinin Kigamboni 
mahallesinde temeli atılan Cennet Kapısı Ahlen Kompleksinin 

çalışmalarına devam edildi. 1.000 metrekare alan üzerine 
inşa edilen 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. Darüşşifa Sağlık Ocağının hayata geçmesine WEFA 
Elsenfeld büyük destek verirken, medrese ve caminin inşa 

edilmesine ise WEFA Ahlen katkı sunmaktadır. 
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Afrika’daki gençleri iş sahibi yapmak amacıyla 
yeni bir proje başlatıldı. Burkina Faso’nun başkenti 
Ouagadougou’da inşa edilecek meslek okulu bölgede 
yaşayan yoksul gençler için bir umut kapısı olacak. 
Kaynak atölyesi, marangoz atölyesi ve dikiş atölyesi 
ile çalışma salonları ve terası bulunan okul iki katlı 
olarak inşa edilecek. 

Kırgızistan’ın Çuy İli bölgesinde inşa edilen Miraç 
Camii’nin açılışı yapıldı. 150 metrekare alan 
üzerine inşa edilen camide aynı anda 215 kişi ibadet 
edebiliyor. WEFA İsviçre projenin hayata geçmesine 
büyük destek verdi.

Burkina Faso’nun başkenti Ouagadougou’da 2020 yılında temeli atılan
İlyas Zeyd Yetimhanesinin açılışı gerçekleştirildi. Yetim çocukların barınma ve temel 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla inşa edilen yetimhane, çeşitli
nedenlerden dolayı babasını veya ebeveynlerinin her ikisini birden kaybeden
çocuklar için sıcak bir yuva oldu. Toplamda 120 yetimin barınabileceği
yetimhanede ilk etapta 60 yetim kalıyor. 2 katlı olarak inşa edilen
yetimhanede yemekhane, mutfak ve kiler de bulunmaktadır. Yetimhanenin bir odası 
ise kütüphane olarak düzenlenirken; çocukların gelişimini olumlu etkileyecek kitaplar 
ve eğitici setler de bu kitaplıkta yer almaktadır. Hamd Evi ile WEFA Hollanda’nın 
büyük destek verdiği projeye, “İnsan İnsana Emanettir” sloganıyla yardım 
çalışmalarını gerçekleştiren WEFA Gönüllüsü Hatice Şahin de maddi destek sağladı.
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Burkina Faso’nun Ziga 
bölgesinde bulunan bir caminin 
tadilatının yapılması ve cami 
halılarının yenilenmesi için 
yardım kampanyası başlatıldı.

Burkina Faso’da hayata geçirdiği 
kalıcı eserlere bir yenisini 
daha ekleyen WEFA, 180 
metrekare alan üzerine inşa 
edilecek cami ve kütüphane 
için çalışma başlattı. Cami 
tamamlandığında yaklaşık 1.000 
kişi aynı anda ibadet edebilecek. 
34 metrekareden oluşacak olan 
kütüphane ise bölge halkının 
önemli bir ihtiyacını büyük 
ölçüde giderecek.

Burkina Faso’da evsiz çocuklar için inşa edilen çocuk yurdunun 
açılışı yapıldı. İsâr isimli yurt dilencilik yaparak hafızlık eğitimi 

almaya çalışan sokak çocukları için güvenli bir ilim yuvası oldu. 60 
kişilik kapasitesi bulunan yurtta yatakhane, mutfak, yemekhane, 

teras, mescit, aktivite odası ile çalışma odası da yer alıyor. WEFA 
Karlsruhe, Genç WEFA ve “İnsan İnsana Emanettir” sloganıyla 

yardım çalışmalarını gerçekleştiren WEFA Gönüllüsü Hatice Şahin 
projenin hayata geçmesine büyük destek verdiler. 

Kenya’da Oğuz Kağan Kompleksinin inşaatına başlandı. Kompleks 
içerisinde cami, medrese, imam evi, çocuk parkı ve su kuyusu yer 

alacak. Cami tamamlandığında 300 kişi aynı anda ibadet edebilecek. 
2 sınıftan oluşacak olan medresede ise toplamda 80 öğrenci eğitim 

alabilecek. Caminin yapılmasına Almanya’nın Gelsenkirchen 
şehrinden Emre İlyas Deniz ve ekibi destek olurken, medresenin 
inşa edilmesine ise WEFA Heilbronn Temsilcisi Sevim Bilekkaya 

büyük destek veriyor. İmam evi, çocuk oyun parkı ve su kuyusunun 
hayata geçmesine de Ensarlar adlı inisiyatif maddi destek sunuyor.
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Burkina Faso’da okul inşa etmek amacıyla yeni bir proje başlatan WEFA, okulun 
bulunduğu alana aynı zamanda 4 dükkân da inşa edecek. Bununla birlikte 
okula güneş enerji sistemi kurulacak. Okul, WEFA’nın 2021 yılında açılışını 
gerçekleştirdiği Bilal Fredy Camii’nin hemen yanına inşa edilecek.

Tanzanya’da yeni bir cami 
için çalışmalara başlandı. 408 

metrekare alan üzerine inşa 
edilecek olan camide aynı 

anda yaklaşık 300 kişi ibadet 
edebilecek.

Geçen yıl Bangladeş’te temeli 
atılan “Ayşe & Cafer Apaydın 
Camii”nin inşaatına devam 
edildi. Bölge halkının ihtiyacı 
doğrultusunda başlatılan projeye 
WEFA Belçika büyük destek 
vermektedir.

Tanzanya’da USap Camii’nin 
açılışı gerçekleştirildi. Camide 
aynı anda yaklaşık 200 kişi ibadet 
edebiliyor.

Bangladeş’te yapılan Anadolu Ensar Yetimhanesinin  
2. katının inşasına devam edildi. Yetimhanede 4 oda, mutfak, 
yemek odası ve ofis de bulunacak.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WEFA, Tanzanya’daki yetim 
aile için ev inşa etmek 

üzere çalışmalara başladı. 
Babalarının vefatından sonra 

inşaatı yarım kalan yetimlerin 
evini tamamlamayı planlayan 
WEFA, aynı zamanda ailenin 

mobilya ve beyaz eşya 
ihtiyaçlarını da giderecek. 

Burkina Faso’da okul 
inşa etmek üzere çalışma 

başlatıldı. 300 m2 alan üzerine 
inşa edilmesi planlanan 

okulda 3 sınıf yer alacak.

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

Tanzanya’daki 
Yetimlerimiz 

Hussein ve 
Gülsüm’ün 

Hikâyesi. 
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WEFA, Nijer’de faaliyet 
gösteren Niamey Yetimhanesini 
üstlendi. Yetimhanenin 
ihtiyaçlarını gidermek amacıyla 
yardım çalışması başlatıldı. 
Bu kapsamda yatakhane için 
elbise dolabı, ranza, yatak, 
nevresim, yorgan, yastık vb. 
ihtiyaç malzemeleri alınacak. 
Yetimhanenin her türlü mobilya 
ihtiyacı giderilecek. Yetimlerin 
daha iyi şartlarda eğitim 
alabilmesi için yetimhanede 
bilgisayar odası da kurulacak. 
Bununla birlikte yetimhane 
mutfağı için mutfak ekipmanları 
ve mutfak araç gereçlerinin 
yanı sıra yetimhaneye jeneratör 
de alınacak. Aynı zamanda 
yetimhanenin bahçesine çocuk 
oyun parkı da kurulacak.

Gana’da 2021 yılında başlattığı
projeyi tamamlayan WEFA, 
içerisinde oyun alanı, spor 
sahası, ilkokul, cami ve su 
kuyusunun yer aldığı Dâr-ul 
Ulûm Kompleksi’nin açılışını 
gerçekleştirdi. Projenin hayata 
geçmesine Bildungsinitiative 
für Muslime in Ulm (BIMU) 
ve Ulmer Schwesterntreff 
yetkilileri ile Haktan Albayrak 
büyük destek verdiler.

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 

2020 yılında WEFA üstlendi. Cami inşaatı 2021 yılında da devam 
etti. 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. 

2020 yılında Tanzanya’nın Arusha şehrinde temeli atılan 
kompleksin inşaatına devam edildi. 2.000 metrekare alan üzerine 

inşa edilen 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. İsmail Böge Ahmed 
Yavuz ve Evlatları isimli cami ve medresenin tamamlanmasına Ali 

Yer katkı sunuyor. Şefkat Sağlık Ocağının hayata geçmesine ise 
WEFA Köln bölgesi destek veriyor.
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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.

Acil Yardım
Arnavutluk’ta 
meydana gelen 
selin ardından 
bölgeye yönelik 
“Acil Yardım” 
kampanyası 
başlatıldı. Yardım 
kampanyası 
çerçevesinde 
selzedelere gıda ve 
hijyen paketi ile 
battaniye ulaştırıldı.
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Sudan’daki sel felaketi sonucu harekete 
geçen WEFA, bölgeye yönelik Acil 

Yardım kampanyası başlattı. WEFA, 
selden etkilenenlere acil ihtiyaç 

malzemeleri ulaştırdı.

Türkiye’deki Yardım  
Çalışmalarını İzlemek İçin:

Türkiye’de çıkan orman yangınlarının ardından bölgeye 
yönelik “Acil Yardım” kampanyası başlatan WEFA, Antalya’nın 

Manavgat ilçesinde yangından zarar görenlere hijyen seti, 
su, giysi, havlu, nevresim takımı, yorgan, yastık vb. ihtiyaç 

malzemeleri dağıttı. Yangın bölgelerindeki yardım çalışmaları 
Türk Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirildi. Bununla birlikte 

WEFA, yangından etkilenen bölgelerde fidan dikimi yapmak 
üzere çalışma başlattı.

Bangladeş’te Arakanlı 
Müslümanların kaldığı mülteci 
kampında çıkan yangının 
ardından yardım kampanyası 
başlatıldı. Yangınzedelere bez, 
kumaş, ek gıdalar, su ve sıcak 
yemek içeren paketler verildi.

Acil Yardım” kapsamında 
Burkina Faso’daki mültecilere 
gıda paketi dağıtıldı.

Afganistan’daki ihtiyaç 
sahiplerine gıda paketi ve zekât 
dağıtımı gerçekleştirildi.

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

Toplamda 124.928 adet yardım malzemesinin 
bulunduğu yardım tırı Arnavutluk’a gönderildi. Bebek 

bezi, hasta bezi ve hasta yatak koruyucu örtü ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıldı. Yardım çalışmasına WEFA 

Belçika büyük destek verdi.
...............................

Almanya’nın Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya 
eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından 

bölgeye yönelik Acil Yardım kampanyası başlatan 
WEFA, afet bölgesindeki selzedelere hijyen paketi, su, 

yağmur çizmesi ve çeşitli temizlik ürünleri dağıttı.
...............................

Madagaskar için Acil Yardım kampanyası başlatan 
WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu 

bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ulaştırdı.

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

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

Ramazan Kampanyası
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AÇE

ARNAVUTLUK

AFGANİSTAN

BANGLADEŞ

BENİN

BOSNA-HERSEK 

BURKİNA FASO 

BURUNDİ

CİBUTİ

ÇAD

ENDONEZYA

ETİYOPYA

FAS

FİLİPİNLER

GANA

GİNE

KAMBOÇYA

KENYA

KEŞMİR

KIRGIZİSTAN

KUZEY MAKEDONYA 

KOSOVA

LÜBNAN

MALAVİ

MALİ

MOĞOLİSTAN 

MORİTANYA

NEPAL

NİJER

NİJERYA

PAKİSTAN

RUANDA

SENEGAL

SİERRA LEONE

SOMALİ

SRİ LANKA

SUDAN

TANZANYA

TAYLAND

TOGO

TÜRKİYE

YEMEN

ZİMBABVE

2021 RAMAZAN KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÜLKE VE BÖLGELER

2021 yılındaki ramazan yardım 
çalışmalarını “Ramazanda 
Bütün İyilikler Canıgönülden!” 
sloganıyla gerçekleştiren 
WEFA, ramazan ayı boyunca 
43 ülke ve bölgeye insani 
yardım ulaştırdı.

Yetimler başta olmak üzere 
öğrencilere, yaşlılara, 
engellilere, mültecilere, 
kimsesizlere ve yoksul 
ailelere zekât, fitre, fidye, 
sadaka, bayramlık, 
kumanya ve iftar yemeği 
yardımı yapıldı. Bazı ülke 
ve bölgelerdeki yardım 
çalışmalarına WEFA 
ekipleri de katıldı. 

Myanmar’daki şiddetten 
kaçarak Bangladeş’e sığınan 
ve Cox’s Bazar bölgesindeki 
kamplarda kalan Arakanlı 
Müslümanlara bu yıl da 
ramazan yardımı yapıldı. 
Lübnan Arsal Kampı’nda 
yaşam mücadelesi veren 
mülteciler bu ramazanda da 
unutulmadı. 
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Türkiye’deki ramazan 
yardımlarını Türkiye 

Diyanet Vakfı ile 
birlikte gerçekleştiren 

WEFA, Türkiye’de 
1.100 aileye gıda 

paketi yardımında 
bulundu. Öte yandan 
ihtiyaç sahibi ailelere 
alışveriş kartı hediye 

edildi. WEFA, 
Türkiye’deki ramazan 

yardımlarını bu yıl 
Artvin, Aydın, Denizli, 

Diyarbakır, İstanbul, 
İzmir, Manisa, Ordu, 

Sakarya, Siirt, Rize 
ve Uşak olmak üzere 

toplamda 12 ilde 
gerçekleştirdi.

Türkiye’deki Ramazan 
Yardımlarından Görüntüler.

Kumanya Paketi18.850

81.600
Kişiye İftar

12.100

8.642 

150.000

Adet Alışveriş Kartı

20
21
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Yetime Bayramlık

Kişiye Zekât
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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 kültürünü 
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 hem dinî bir vecibenin 
yerine getirilmesine aracılık etmekte hem de 
dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 
ulaşarak onların sofralarını şenlendirmektedir.

Kurban Kampanyası
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AÇE

AFGANİSTAN 

ARNAVUTLUK 

BANGLADEŞ

BENİN

BURKİNA FASO 

BURUNDİ

CİBUTİ

ÇAD

ENDONEZYA

FİLDİŞİ SAHİLİ 

FİLİPİNLER

GANA

GAMBİYA

GİNE

KAMERUN

KAMBOÇYA

KENYA

KEŞMİR

KIRGIZİSTAN

KOSOVA

KUZEY MAKEDONYA 

LİBERYA

LÜBNAN

MALAVİ

MALİ

MOĞOLİSTAN 

MORİTANYA

NEPAL

NİJER

NİJERYA

ORTA AFRİKA 

CUMHURİYETİ

PAKİSTAN

RUANDA

SENEGAL

SİERRA LEONE

SOMALİ

SRİ LANKA

SUDAN

TANZANYA

TAYLAND

TOGO

TÜRKİYE

YEMEN

ZİMBABVE

2021 KURBAN KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÜLKE VE BÖLGELER

2021 Kurban Kampanyası’nı “Kurbana Yakışan Bu Sevinç Hep Sizin Sayenizde!” 
sloganıyla gerçekleştiren WEFA, 

40.166 hisse kurbanı 
dünyanın farklı bölgelerindeki muhtaç ailelere ulaştırdı. 
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Kurban yardımlarından 1.445.976 kişi istifade etti. WEFA, 
yetim çocukları bu bayramda da yalnız bırakmadı. Yaklaşık 

8.000 yetime bayramlık kıyafet hediye edildi. Hayırseverlerin 
WEFA’ya emanet ettiği zekâtlar, kurban yardımları kapsamında 
yetimlere, fakirlere, öğrencilere, yaşlılara, mültecilere, hastalara 

ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Zekât yardımlarından 
40.360 kişi istifade etti. Arnavutluk, Benin, Burkina Faso, 

Kenya, Kırgızistan, Nijer, Tanzanya, Togo, Türkiye ve 
Zimbabve’ye toplamda 23 ülke gözlemcisi gönderildi. Kenya’da 
aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere de gıda paketi yardımında 
bulunuldu. 300 gıda paketi Kenya’daki muhtaçlara ulaştırıldı. 
Lübnan Arsal Kampı’nda yaşam mücadelesi veren mültecilere 

ve Myanmar’daki şiddetten kaçarak Bangladeş’e sığınan 
Arakanlı Müslümanlara bu yıl da kurban yardımı ulaştırıldı.

2021 Kurban Kampanyası  
Reklam Filmi. İyi seyirler!

2021 KURBAN KAMPANYASI 

40.166

Hisse
Kurban

8.000

Yetime 
Bayramlık

1.445.976

İstifade Eden 
Kişi

40.360

Kişiye
Zekât

300

Gıda  
Paketi

23

Gözlemci
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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.

Adak, Akîka ve  
Şükür Kurbanı

2021 yılında 16 
ülkede toplamda 

4.718 
hisse
adak, akîka ve 
şükür kurbanı 
mazlum ve 
mağdurlara 
ulaştırılmıştır. 
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2021 yılında Burkina Faso, Burundi, Gana, Kenya, Keşmir, Kırgızistan, Moğolistan, 
Moritanya, Nepal, Nijer, Nijerya, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Zimbabve’de 

kesilen adak, akîka ve şükür kurbanlarından başta yetim aileleri olmak üzere hastalar, 
yaşlılar, kimsesizler ve ihtiyaç sahibi aileler istifade ettiler.

2021 YILINDA “ADAK, AKÎKA VE ŞÜKÜR KURBANI” KESİM YAPILAN ÜLKE VE BÖLGELER

İyilikler Sofrası: Adak,  
Akîka, Şükür Kurbanı:
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Kış mevsimi açlık, yoksulluk sınırında yaşayan 
insanlar için diğer mevsimlerden oldukça farklı 
bir mevsimdir. 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. 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.

Kış Yardımı Türkiye’deki Kış 
Yardımlarından 

Görüntüler. İyi seyirler!
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2020 yılının kasım ayında başlayan 2020/2021 Kış Yardımı 
çalışmaları 2021 yılının mart ayına kadar devam etti. 
2020/21 kış yardımı çerçevesinde Arnavutluk, Türkiye, 
Moğolistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Pakistan, Keşmir, 
Lübnan, Yemen ve Bangladeş’teki ihtiyaç sahiplerine 
battaniye, gıda paketi, soba, yakacak malzeme ve zekât 
yardımı yapıldı. Çocuklara ise kışlık giysi hediye edildi. 

2020/21 
Kış yardımı 

çalışmalarından 
25.000’den fazla 
kişi istifade etti.

Türkiye’deki kış yardımları Afyon, Gaziantep, Kayseri, Malatya, 
Tokat, Trabzon ve Yozgat illerinde Türkiye Diyanet Vakfı iş 
birliğiyle, Edirne’deki kış yardımları ise Edirne Valiliği İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle gerçekleştirildi. 
Öte yandan kış yardımı çalışmaları Sivas, Gümüşhane ve 
İstanbul’da da yapıldı.  Yardım kampanyası çerçevesinde 
Türkiye’deki 5.099 çocuğa mont, bot, çorap, bere ile okul 
çantası, maske ve beslenme çantası hediye edildi. İhtiyaç 
sahibi ailelere ise zekât dağıtımı gerçekleştirildi. Bazı ülke ve 
bölgelerdeki kış yardımlarına WEFA ekipleri de katıldı.

2020/2021  
Kış Yardımı
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2021 yılının kasım ayında başlayan 2021/22 Kış Yardımı çalışmaları 28 
Şubat 2022 tarihine kadar devam etti. Bu bağlamda yalnızca 2021 yılında 
gerçekleştirilen 2021/22 Kış Yardımı kapsamında Arnavutluk, Kosova, Türkiye 
ve Kuzey Makedonya’daki ihtiyaç sahiplerine çeşitli kış yardımları ulaştırıldı. 
Bölgelerdeki yardım çalışmalarına WEFA ekipleri de katıldı.

Türkiye’de Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Iğdır, 
İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman ve Mardin’de kış 
yardımları gerçekleştirildi. Çocuklara mont, bot vb. kışlık 
kıyafet hediye edildi. İhtiyaç sahibi ailelere ise odun ve 
kömür yardımı yapıldı. Yardım çalışmalarına WEFA ekipleri 
de katıldı. Türkiye’nin bazı illerinde kış yardımları Türkiye 
Diyanet Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

2021/2022 
Kış Yardımı

Erzincan’daki Kış 
Yardımlarımızdan 

Görüntüler. İyi seyirler!
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Aile 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 2021 yılında 105 
kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verilirken, 
toplamda 300 seans gerçekleştirildi. Ağırlıklı 
olarak aile içi iletişim, boşanma, çocuk eğitimi 
ve bağımlılık konularında danışanlara psikolojik 
danışmanlık hizmeti verildi.

WEFA Aile
Okulu Projesi

2021 yılında 105 
kişiye bireysel 
danışmanlık 
hizmeti verilirken, 

toplamda 
300 seans
gerçekleştirildi. 
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Hayırseverlerin 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. 2021 
yılında da dünyanın farklı 
ülke ve bölgelerinde zekât 
yardımı gerçekleştirildi.
Zekât yardımlarından
97.717 kişi istifade etti.

İnsanların karşı 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. WEFA, Türkiye’deki yoksul 
annelere yönelik hayata geçirdiği “Sevgi 
Bohçası” projesi çerçevesinde Türk Kızılay iş 
birliğiyle Türkiye’deki muhtaç annelerin ve 
yeni doğan bebeklerinin temel ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Bu çerçevede 2021 yılında 
600 aileye Sevgi Bohçası hediye edilmiştir. 

Zekât Yardımı

Sevgi Bohçası

Burkina Faso’daki 
Zekât Yardımlarımızdan 
Görüntüler. İyi seyirler!
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Sevap Tası projesi çerçevesinde İstanbul’da evsiz kimseler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine 
yemek yardımı yapılmaktadır. Gönülbağı Vakfı’nın her akşam düzenli olarak gerçekleştirdiği yardım 
çalışmasına WEFA da belli zamanlarda destek vermektedir. 

Sevap Tası

2021 yılında 
8600 kişiye 
sıcak yemek 
yardımı 
yapılmıştır.

Sevap Tası Projesi  
Tanıtım Videosu
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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.

Ülke Ziyaretleri Kırgızistan 
ziyaretimizden 

görüntüler. İyi seyirler!
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2021 yılında Arnavutluk, Benin, Burkina Faso, Gana, Nijer, Kenya, Kırgızistan, 
Kosova, Kuzey Makedonya, Lübnan, Tanzanya, Togo ve Türkiye’yi ziyaret eden 

WEFA ekipleri, bölgede çeşitli yardım çalışmaları gerçekleştirmiştir.

KENYA / Temmuz

BURKINA FASO / Nisan

ARNAVUTLUK / Temmuz

KENYA / Temmuz

BURKINA FASO / Temmuz

TOGO / TemmuzTOGO / Temmuz

BURKINA FASO / Temmuz

BENIN / Temmuz

TANZANYA / Nisan TANZANYA / Nisan

TANZANYA / Temmuz
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TANZANYA / TemmuzKENYA / Temmuz

NIJER / Temmuz NIJER / Temmuz

KIRGIZISTAN / Temmuz

LÜBNAN / Kasım GANA / KasımGANA / Kasım

TÜRKIYE / AralıkTÜRKIYE / Aralık BURKINA FASO / Aralık

ARNAVUTLUK / Ekim
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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.

Gönüllü  
Faaliyetleri

Vefa Hikâyeleri.
İyi seyirler!
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Kış yardımları münasebetiyle Türkiye’ye giden WEFA ekipleri, 
yardımların gerçekleştirildiği illerde il valiliği, il müftülüğü, il ve 
ilçe millî eğitim müdürlüğünün yanı sıra belediye başkanlarına ve 
çeşitli STK derneklerine ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul’da yaşayan Doğu Türkistanlı ihtiyaç sahibi ailelere 
gıda paketi dağıtıldı.

Millî sporcu yetiştirmek üzere Türkiye’nin Kocaeli şehrinde 
yürütülen projeye WEFA da destek verdi. Judo ekibinde yer alan 
dezavantajlı ihtiyaç sahibi çocukların spor kıyafetleri WEFA 
tarafından karşılandı.

T.C. Berlin Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştiren WEFA, 
Büyükelçi Ahmet Başer Şen ile bir araya geldi.

T.C. Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök makamında 
ziyaret edildi.

T. C. Köln Başkonsolosu Turhan Kaya makamında ziyaret 
edildi. 

T.C. Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine ziyaret 
gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) tarafından WEFA İnsani Yardım 
Organizasyonu’na “özel danışmanlık statüsü” verildi. Uluslararası ekonomik ve sosyal sorunlar 
için forum görevi gören ve 4.900’dan fazla sivil toplum örgütünün üyesi olduğu ECOSOC’tan özel 
danışmanlık statüsü almaya hak kazanan WEFA, bu statüyle BM nezdindeki ülkelere çalışma alanlarıyla 
ilgili görüş ve önerilerini taşıyabilecek ve diğer devletlerarası teşkilatlara da bu önerileri iletebilecek.

Diğer  
Faaliyetler
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Almanya’da Brühl Camii ve Mimar Sinan Camii’nde Yurt Dışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğiyle 
cami cemaatine hijyen paketi dağıtıldı.

WEFA Berlin şubesinin kuruluşunun 10. yılı 
münasebetiyle program organize edildi. Programa T.C. Berlin 
Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i temsilen Derviş Fikret Ünal 
katıldı.  T.C. Berlin Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Ersen 
Alagöz de programda hazır bulundu. Etkinliğe MUSİAD, Türk 
Hava Yolları, Islamic Relief, Hayrat Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, 
Hasene International e.V., Bizim Berlin, Köprü Dergisi, Türk-
Alman İşverenler Derneği (TDU) yetkililerinin yanı sıra Berlin’de 
faaliyet gösteren çeşitli STK temsilcileri iştirak etti.

İnsani Yardım Platformu (İYP) tarafından İstanbul’da 
düzenlenen programa WEFA da katıldı. Programda AFAD, 
Türk Kızılay ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın yanı sıra farklı 
insani yardım kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu. 

Ulm kentinde faaliyetler yürüten Bildungsinitiative für Muslime 
in Ulm (BIMU) ve Ulmer Schwesterntreff yetkilileri ziyaret edildi. 

Türkiye’de meydana gelen orman yangınlarının ardından 
Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ile toplantı 
gerçekleştirildi. Toplantıda durum değerlendirmesi, hasar 
tespit ve yardım çalışmaları konusunda istişarelerde 
bulunuldu. 

T.C. Tiran Büyükelçiliğine ziyaret gerçekleştirildi. 

Kurban yardımları münasebetiyle Zimbabve’ye giden WEFA, 
T.C. Harare Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, Büyükelçi Hakan 
Kıvanç ile makamında görüştü.

Uluslararası VEFA İnsani Yardım Derneği tarafından İstanbul’da 
düzenlenen “İnsani Yardım Çalıştayı: SWOT Analizi ve Gelecek 
Perspektifi” isimli programa WEFA da katıldı. T.C. İçişleri 
Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 
desteklenen çalıştaya T.C. İçişleri Bakanlığı Sıvil Toplumla 
İlişkiler İstanbul İl Müdürü Fahrettin Kaya, T.C. Aile ve Sosyal 
Hizmetler İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay’ın yanı sıra 
aralarında Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay, AFAD ve İDSB’nin 
de bulunduğu 40’a yakın insani yardım derneği de katıldı.
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YTB Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanı Adem Günaydın, 
Koordinatör Ahmet Alemdar ve Uzman Kadir Bozbıyık WEFA’yı 
ziyaret etti. Olası iş birlikleri ve projeler hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. İslam Dünyası STK’ları Birliği (İDSB) 
tarafından düzenlenen “4. Uluslararası STK Fuarı”nda WEFA 
da yerini aldı. Covid-19 nedeniyle çevrimiçi gerçekleştirilen 
fuar 5 gün boyunca devam etti. 

Belçika’nın Brüksel şehrinde gerçekleştirilen AIDEX İnsani 
Yardım Fuarı ziyaret edildi.

Almanya’da faaliyet gösteren Arbeiterwohlfahrt kurumu tarafından 
organize edilen “Veranstaltung für Öffentlichkeitsarbeit im 
Ehrenamt” isimli programa WEFA da katıldı. 

Dosteli Hasta ve Yaşlı Bakım Derneği ziyaret edildi.

Hasene Berlin Şube Sorumlusu Burak Şenel’e ziyaret 
gerçekleştirildi.

Türk Hava Yolları Berlin Müdürü Hayrullah Turhal ziyaret edildi.

Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek’e ziyaret 
gerçekleştirildi.

WEFA Berlin ekibi T. C. Berlin 
Başkonsolosu Rıfkı Olgun 

Yücekök ile Muavin Konsolos 
Ersen Alagöz’ü ziyaret etti. 



55 • 

2021 YILI FAALİYET RAPORU

Gençlik 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. 

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya 
Eyaleti’nde evsizlere hijyen ve gıda 

paketi yardımı yapıldı.

Genç WEFA
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Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan Türkiye’deki ihtiyaç 
sahibi öğrencilere tablet desteğinde bulunuldu.

Gelir Temini projesi çerçevesinde yeni bir çalışmayı hayata geçiren 
Genç WEFA, Zanzibar’ın Pembe Adası’nda “Karanfil Ağacı” 
yetiştirmek ve o bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yeni bir gelir 
kapısı açmak amacıyla çalışma başlattı.

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. 

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

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

Genç WEFA, Almanya’nın Köln şehrinde eğitim veren “CBS 
International Business School” ile ortak bir yardım kampanyası 
gerçekleştirdi. Kampanya çerçevesinde Nijer’de ihtiyaç sahibi 
öğrenciler için bilgisayar odası kuruldu.  

Almanya’nın Dinslaken kentindeki bir yurtta kalan çocuklara 
kıyafet yardımı yapıldı. Yardım çalışmalarından 100 çocuk 
istifade etti. Yurtta savaş mağduru, hasta ve yaralı çocuklar 
geçici olarak tedavi amaçlı kalmaktadırlar. 

Tanıtım stantları kuruldu.

Genç WEFA öncülüğünde başlatılan yardım kampanyaları 
kapsamında Burkina Faso, Gana, Kenya ve Pakistan’da su 
kuyuları açıldı. 

Burkina Faso’da evsiz çocuklar için inşa edilen yurdun hayata 
geçmesine de destek veren Genç WEFA bina içindeki elektrik tesisatı 
yapımı için maddi destek sağladı. 2021 yılının kasım ayında açılışı 
gerçekleştirilen İsâr isimli yurt dilencilik yaparak hafızlık eğitimi 
almaya çalışan sokak çocukları için güvenli bir ilim yuvası oldu. 60 
kişilik kapasitesi bulunan yurtta yatakhane, mutfak, yemekhane, 
teras, mescit, aktivite odası ile çalışma odası da yer almaktadır. 
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O An...
Yardım çalışmalarımız esnasında bir teyzemizle tanıştım. Eşi vefat etmiş. İki evladıyla kıt 
kanaat geçinen teyzemizle uzun uzun sohbet ettik. Zaman zaman duygusal anlar da yaşan-
dı. En sonunda mutluluğa dönüştü gözyaşları. Bu sevinç gözyaşlarında tüm hayırseverlerin 
payı var. Her evde başka bir hikâye var. Emeği olan ve iyilik için kalbi atan herkese binlerce 
kez teşekkür ederim. (Türkiye, Ramazan Yardımı – Aydın A.)

Bir aileyi ziyaret ettik. Hava çok soğuktu. Çocukların üstünde incecik kıyafetler vardı. 
Ayaklarında çorapları yoktu. Soğuktan titremeleri gözümün önünden hâlâ gitmiyor. O 
masum yavrucakları öyle görmek yüreğimi sızlattı. Kışlık montları ve botları her bir yavru-
muza tek tek giydirdik. O an çocukların yüzlerindeki gülümseme, yaşadıkları heyecan hep 
aklımda. (Türkiye, Kış Yardımı – Şevval A.)

Ülke gözlemcisi olmak, yardım çalışmalarının bizzat içinde yer almak yardımlaşma konu-
sunda daha da şuurlu olmama vesile oldu. İçinde yaşadığımız şu dünyada aslında ne kadar 
da çok ihtiyaç sahibi insan var. Afrika’da edindiğim tecrübeler sonucunda günlük hayatı-
mızda ne kadar boş işlerle uğraştığımızı ve sahip olduklarımız için Rabbimize şükretmekte 
ne kadar da cimri davrandığımızı fark ettim. Kâinata ve insanlığa sunduğu tüm nimetler 
için Rabbimize şükürler olsun. Allah’a olan şükrümüzü ise -zannımca-ihtiyaç sahiplerini 
gözeterek, onlara yardımda bulunarak eda edebiliriz. Afrika’da yaşadıklarım âdeta ufkumu 
açtı diyebilirim. (Benin, Kurban Yardımı – Mehmet Ö.)

Bütün gün kapı kapı dolaştık. Her çaldığımız kapıda içimiz ısındı. Her açılan kapının ar-
dında umut vardı. O çocukların gözlerinde heyecan vardı. Çocukların gözlerindeki heyecanı 
görmek motivasyonumuzu daha çok arttırdı.  (Türkiye, Kış Yardımı – Fırat Ö.)

Çok sayıda evi ziyaret ettik. Bir çikolata ile bir çocuğu bu kadar mutlu edebileceğimizi bil-
miyordum. Aileler gerçekten yardıma muhtaç durumdalar. O an anladım ki bizler daha 
fazla gayret göstermeli, bu tür yardım çalışmalarına elimizden geldiğince katkı sunmalıyız. 
(Türkiye, Kış Yardımı – Arif K.)
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İnsanlara yardım edebilmek elbette güzel bir duygu. Arnavutluk’ta yardım çalışmasında bu-
lunduğumuz insanlar oldukça gururlu insanlardı. Şükranlarını mütevazı bir şekilde ifade 
ettiler. Bu benim çok hoşuma gitti. Yetimlere yönelik yardım çalışmalarımız ise duygusal bir 
atmosferde geçti. Anneleri ve babaları hakkında sorduğumuz sorulara göz yaşları eşliğinde 
cevap verdiler. Bazen bir gözyaşı kelimelerin bütün ağırlığını taşır. Onların gözyaşları, yar-
dımları devam ettirmem hususunda bana güçlü bir teşvik oldu. Çocuklar bayramlıklarını 
aldıklarında çok mutlu oldular. (Arnavutluk, Kurban Yardımı – Selçuk B.)

Zekât ve kurban yardımlarımızı götürmek amacıyla yetim ailelerini ziyaret ettik. Tek göz 
odada kalıyorlardı. Yardımlar için her ne kadar sevinmiş olsalar da mahcup bakışları vardı. 
(Tanzanya, Kurban Yardımı – Sezgin M.)

Tek odalı bir evde yaşayan yetim ailemizi ziyaret ettik. Yetim çocuğumuzun annesinin söyle-
diği sözler beni derinden etkiledi. ‘Biz bugün çok zenginiz. Bize et getirdiniz. Ne mutlu bize. 
Zekât parasının bir kısmıyla pirinç de alırım. Akşama ziyafet var. Çocuklarım çok sevinecek. 
Bu seneki ilk et ziyafetimiz olacak.’ O an bir kez daha anladım ki yapmamız gereken daha çok 
işimiz var. (Tanzanya, Kurban Yardımı – İbrahim U.)

WEFA’nın Tanzanya’da 2016 yılında inşa ettiği Eyüp Sultan Yetim Okulunu ziyaret ettik. 
Çocuklarımızla sohbet ettiğimizde nerdeyse hepsi doktor olmak istediğini söyledi. Zanzi-
bar’da bu alanda ciddi bir ihtiyaç olduğunu dile getirdiler. İnşallah bir gün Eyüp Sultan Yetim 
Okulunda okuyan bu güzel çocuklar hayallerine kavuşurlar. Onlara bu hayali kurduran, bu 
konuda emek sarf eden herkesten Allah razı olsun. (Tanzanya, Yetimlerimizle Buluş-
ma Günleri – Emin K.) 

Türkiye’deki Yardım Çalışmalarına 
Katılan WEFA Gönüllümüzün 

İzlenimleri. İyi Seyirler!
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Basından 
Seçtiklerimiz
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WEFA Uluslararası İnsani 
Yardım Organizasyonu 
tarafından desteklenen 
Moğolistan Jannur Yetimhanesi, 
Bayan Ölgii Valliliği tarafından 
2020 eğitim-öğretim döneminde 
en başarılı müessese seçildi. 

Almanya’nın Köln kenti 
yakınlarındaki Brühl beldesinde, 
WEFA Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu ve Yurt Dışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
iş birliğiyle hijyen paketi dağıtıldı.

WEFA, Edirne Valiliği Afet ve Acil 
Durum İl Müdürlüğü (AFAD) 
işbirliğiyle  çocuklara kışlık kıyafet 
yardımında bulundu.    

WEFA Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu, Türkiye Diyanet 
Vakfı iş birliğiyle Tokat’taki 503 
öğrenciye de ulaştı.

Tokat’ta İhtiyaç Sahibi Çocuklara 
Giyecek Yardımı

Yozgat Müftülüğünden yapılan yazılı 
açıklamada, Yozgat’ta ihtiyaç sahibi 
çocuklara İl Müftülüğü, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi ve 
WEFA Derneği işbirliğiyle mont, bot, 
çorap, bere ile okul çantası ve maske 
dağıtıldığı belirtildi. 

Yozgat’ta 400 Öğrenciye  
Kıyafet Yardımı Yaptı

Türkiye’nin farklı illerinde öğrencilere 
kışlık kıyafet ve bot yardımı yaparak 
çocukların yüzünü güldüren WEFA 
ekibi, Malatya’da da ihtiyaç sahibi 
öğrencileri sevindirdi.

WEFA, Malatya’daki 200 Öğrenciyi 
Kışlık Yardımlarla Sevindirdi

WEFA Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu, Türkiye Diyanet 
Vakfı iş birliğiyle Gaziantep’teki 400 
ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık kıyafet 
yardımı ulaştırıldı.

Gaziantep’te 400 İhtiyaç Sahibi Çocuğa 
Kışlık Kıyafet Yardımı Yapıldı

Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere 
kışlık kıyafet yardımı yapan 
WEFA Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu, Türkiye Diyanet 
Vakfı iş birliğiyle Trabzon’da 500 
öğrenciye ulaştı. 

Trabzon’da İhtiyaç Sahibi  
Çocuklara Giyecek Yardımı 

Almanya’da cami cemaatine  
hijyen paketi dağıtıldı 

WEFA’nın Moğolistan‘daki Yetimhanesine 
“En Başarılı Müessese” Ödülü Verildi

WEFA’dan Edirne’de Çocuklara  
Kışlık Yardım
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Türkiye’deki ihtiyaç sahibi öğrencilere 
kışlık kıyafet yardımı yapan WEFA, 
Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle 
Kayseri’de öğrencilere giyecek 
yardımında bulunuyor. 

Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu (WEFA) Türkiye 
Diyanet Vakfı iş birliğiyle Rize’deki 
ihtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere 
yardım gerçekleştirdi. 

Kayseri’de, İhtiyaç Sahibi  
Çocuklara Giyecek Yardımı

Rize’deki ihtiyaç sahibi ailelere ve 
yetimlere WEFA desteği

WEFA, başlattığı 2021-22 kış yardımı 
çalışmaları kapsamında, İstanbul’daki 
muhacir çocuklara kışlık kıyafet 
yardımında bulundu.

WEFA’dan İstanbul’daki göçmen 
çocuklara kış hediyi

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve 
WEFA Uluslararası İnsani Yardım 
Organizasyonu iş birliğiyle ülke 
genelinde ihtiyaç sahibi 35 bin çocuğa 
kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Avrupa’dan bölgeye ulaşan ilk yardım 
kurumlarından biri olan WEFA, 
Türkiye’ye yönelik başlattığı “Acil 
Yardım” kampanyasına hız kesmeden 
devam ediyor.

TDV ve WEFA, ihtiyaç sahibi 35 bin 
çocuğa kışlık kıyafet yardımı yaptı

Avrupalı hayırseverlerden  
Türkiye’ye yardım



Biz Kocaman Bir Aileyiz!
Yardımlarınızla dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç 

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

içtenlikle teşekkür ederiz.




