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Yine sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. WEFA olarak 2022 yılı içerisinde 
yine sizlerin de desteğiyle önemli çalışmalara 
imza attık. Desteğiniz ve güveniniz için siz 
değerli hayırservelere minnettarım.

Değerli Dostlarım,
Yetim Sponsorluğu, Ramazan Kampanyası, 
Kurban Kampanyası, Su Kuyusu, Kış 
Kampanyası vb. proje ve kampanyalarımızı 
2022 yılında da sürdürerek ihtiyaç sahiplerine 
destek olduk. Asya ve Afrika’da hayata 
geçirdiğimiz cami, okul vb. kalıcı eserlerimize 
bu sene de devam ettik. Yetim çocuklara 
yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 
geçen yıl ilkini düzenlediğimiz “Yetimlerimizle 
Buluşma Günleri” etkinliğimizi bu yıl 
“Yetimlerle Biz Bize” adıyla devam ettirdik. Bu 
sene mottomuzu “eğitim” olarak belirledik. 
Yetim çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim 
alabilmeleri amacıyla onların 1 yıllık eğitim 
masraflarını karşıladık. Okul üniformasından 
okul servisine, kırtasiye malzemelerinden 
okul ders kitaplarına kadar gerekli tüm eğitim 
giderlerine destek verdik.
Bununla birlikte Türk Kızılay ve Türk Diyanet 
Vakfı ile pek çok ortak çalışmayı 2022 yılında 
da hayata geçirdik. Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde 
Berlin’de düzenlediğimiz “6. WEFA Geleneksel 
Çocuk Şenliği” etkinliğimiz büyük ilgi gördü. 
Programa T.C. Berlin Başkonsolosu Rıfkı 
Olgun Yücekök, T.C. Berlin Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, 
AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka, çok 
sayıda STK temsilcisi, iş adamları, veliler ve 
çocuklar katıldı. 

SUNUŞ
Kıymetli Kardeşlerim,
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Kıymetli Kardeşlerim, 
Sizlerle bir başka güzel haberi de paylaşmak 
isterim. Ormancılığı Geliştirme ve Orman 
Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini 
Destekleme Vakfı (OGEM) ile WEFA arasında 
iş birliği protokolü imzaladık. Türkiye’de 
bilhassa yangından etkilenen bölgeler 
başta olmak üzere 81 İlde 81 Hatıra Ormanı 
kurulacak. Avrupa’daki hayırseverlerimiz 
OGEM ve WEFA aracılığıyla Türkiye’de hatıra 
ormanı oluşturabilecekler. Bu kapsamda ilk 
olarak Adana’da 10 bin fidan diktik. 
Değerli Hayırseverlerimiz,
Tüm bu gayretlerimiz elbette daha yaşanılası, 
daha güzel bir dünya için… Kitlesel gönül 

aksiyonuna kalplerinizde yer açıp destek 
verdiğiniz için sizlere tekrar sonsuz 
şükranlarımı sunarım.
Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz yardım 
çalışmalarımızı 2022 Faaliyet Raporu 
başlığı altında topladık ve bugün de bu 
değerli çalışmayı büyük bir özenle sizlere 
takdim ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz 
güzel çalışmalarla en yakın zamanda tekrar 
karşınızda olabilmeyi ümit ediyorum.
En kalbî selamlarımla,

H. Musab Aydın
Genel Başkan

WEFA olarak 2022 yılı içerisinde
yine sizlerin de desteğiyle önemli çalışmalara imza attık.
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Hakkımızda

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. 

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. Berlin ve 
Viyana’da şubeleri bulunmaktadır. 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. Kuşkusuz, sosyal bir vakıa 
olan yoksulluğun ortaya çıkardığı en önemli 
problem yoksulluğun içinden çıkılmaz 
bir fasit daire oluşturması ve zincirleme 
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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.

M
is

yo
nu

m
uz
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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.

V
iz

yo
nu

m
uz
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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
•   Gelir Temini   
•   Kalıcı Eserler
•  Yerel Faaliyetler
•   Gönüllü Faaliyetleri

Çalışma
İlkelerimiz

Çalışma
Alanlarımız
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF) verilerine göre dünya genelinde her 
gün ortalama 10.000 çocuk savaş, işgal, doğal 
afet, çatışma, kronik yoksulluk, hastalık vb. 
nedenlerden ötürü hayatını kaybetmektedir. 
Yine uluslararası kabul gören rakamlara göre 
dünya genelinde yetim sayısı 153 milyondan 
fazladır. Ancak resmî istatistiklere yansımayan 

milyonlarca yetim veya kimsesiz çocuğun 
daha yaşadığı tahmin edilmektedir.
Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korunmasız 
kalan bu çocuklar türlü tehlikelerle karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Çocuk işçiliği, organ 
mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri vb. 
tehlikeler bunlardan sadece birkaçı. 
Yetimlerin ve kimsesiz çocukların korunmasına 

Yetimlere Yönelik 
Çalışmalar
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ilişkin sorunlar geçmişte 
olduğu gibi günümüz 
toplumlarının da üstesinden 
gelmek zorunda oldukları 
problemlerin başında 
geliyor. 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 
gösteriyoruz. Yetim çocukları 
çalışmalarımızın merkezine 
alıyor ve onların daha iyi yaşam 
şartlarına kavuşmaları için 
çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. 
“Yetim Sponsorluğu” projesiyle 
yetimlerin eğitim, sağlık, gıda, 
kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına 
her ay düzenli olarak katkı 
sağlıyoruz. Bununla birlikte yılın 
belli dönemlerinde yetimlere 
zekât yardımı, kışlık giyecek 
yardımı, eğitim yardımı vb. 
çalışmalar gerçekleştirerek 
onlara destek olmaktayız.

AÇE
ARNAVUTLUK
BANGLADEŞ
BENİN
BOSNA-HERSEK 

BURKİNA FASO 
FİLİPİNLER
GANA
KENYA
KEŞMİR

LÜBNAN
MOĞOLİSTAN
MORİTANYA
NEPAL
NİJER

PAKİSTAN
SOMALİ
SRİ LANKA
SUDAN
TANZANYA

TOGO
TÜRKİYE
YEMEN
ZİMBABVE

2022 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 2022 yılında 24 ülke ve bölgede 
5.239 yetimin eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve barınma ihtiyaçlarına 

düzenli destek verildi. 
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Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nda yetim çocuklara 
bayramlık kıyafet hediye edildi.

Kış yardımları kapsamında 
yetim çocuklara da kışlık 
giysi yardımı yapıldı. 

Hayırseverlerin WEFA’ya 
emanet ettiği zekât, 
sadaka, fidye ve fitre 
bağışlarından yetimler de 
istifade ettiler.

Eğitim yardımları kapsamında Türkiye’de ilkokul ve ortaokul 
düzeyinde ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye seti ile okul çantası 
hediye edildi. İstanbul, Sakarya, Hatay ve Mardin’de gerçekleştirilen 
yardım çalışmalarından 1.650 ihtiyaç sahibi öğrenci istifade etti. 

Desteğiniz Olmasa 
Yetimlerin Hayatı 
Nasıl Olurdu?

Esra 
Öğretmenin 
Mutluluk 
Gözyaşları!
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2021 yılında ilki düzenlenen ‘Yetimlerimizle Buluşma Günleri’ etkinliği 2022 yılında “Yetimlerle 
Biz Bize” adıyla devam ettirildi. Program kapsamında Togo, Nijer, Kenya, Nepal ve Sri Lanka’da 
yetim çocuklarla ve aileleriyle bir araya gelinmesi ve çocuklara özel eğlenceli aktivitelerin 
gerçekleştirilmesi planlandı. İlk olarak Kenya’ya giden WEFA ekipleri çocuklarla bir araya geldi. 
Yetim çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri amacıyla yetimlerin 1 yıllık eğitim masrafları 
karşılandı. Okul üniformasından okul servisine, kırtasiye malzemelerinden okul ders kitaplarına 
kadar gerekli tüm eğitim giderlerine destek verildi. Bununla birlikte çocuklara zekât, gıda paketi ve 
kurban yardımı da yapıldı. 

Mardin’in Kızıltepe İlçesi Akçapınar 
Köyü’nde öğretmenlik yapan Esra 
Boyraz’ın iyilik talebi üzerine Tuzla 
Belediyesi ve Tuzla Gönül Elleri Çarşısı’yla 
beraber Akçapınar İlkokulu’nun ihtiyaçları 
giderildi ve öğrencilerin istekleri yerine 
getirildi. Yardım çalışması kapsamında 
öğrencilere kırtasiye seti verildi. Okulun 
bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Okulun 
su ihtiyacının giderilmesi için su depoları 
temin edildi. Yardım çalışmasının ardından 
öğrenciler WEFA’ya teşekkür ziyareti 
gerçekleştirirken, öğrencilere 2022/2023 
eğitim yardımı kapsamında toplamda 50 
çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.
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WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Berlin’de düzenlenen “6. WEFA 
Geleneksel Çocuk Şenliği” etkinliği büyük ilgi gördü. An der Urania Salonunda 
düzenlenen etkinliğe T.C. Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, T.C. 
Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, çok 
sayıda STK temsilcisi, iş adamları, veliler ve çocuklar katıldı. Öte yandan 
programa konuk olarak katılan Bekir Develi de Berlin’de hayranlarıyla buluştu. 
Etkinlikte çocuklara özel sahne gösterileri yer aldı. Sunuculuğunu Sezgin 
Maden’in yaptığı programda Nasrettin Hoca ve İbiş tiplemesiyle Ümit Kaplan 
çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Yetenek Sizsiniz finalistlerinden cambaz 
Mithat Bar’ın gösterisi de ilgiyle izlendi. Programda sahne alan çocuk folklor 
ekibi de programa ayrı bir renk kattı. 
TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin 
gösterisi çocuklara ve ailelere keyifli anlar yaşattı. Rafadan Tayfa ekibinin 
sahne gösterisinde çocuklar da söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik 
ettiler. 
Büyük bir katılımla gerçekleşen programda özel gereksinimli çocuklar ve 
aileleri için salonda özel bir yer ayrıldı.

6. WEFA 
Geleneksel 

Çocuk
Şenliği
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Arnavutluk’ta annesi ve ablasıyla 
yaşayan ve çocuk yaştan beri 
işitme kaybı sorunu olan yetim kız 
için işitme cihazı temin edildi.

Bangladeş’in Cox Bazar 
kentindeki mülteci kamplarını 
ziyaret eden WEFA ekibi mülteci 
çocuklara çeşitli hediyeler 
dağıttı.

Pakistan’da üç yetimin düğün yemeğine destek verildi. 

Bangladeş, Moğolistan, Pakistan ve Sri 
Lanka’da yetimhanede kalan çocuklara 
“Süt Projesi” kapsamında her gün süt 
ikram edildi.  Yardım çalışmalarından 
toplamda 905 çocuk istifade etti.

Burkina Faso’da yetimlerle bir araya 
gelen WEFA ekibi, çocukları lunaparka 
götürdü ve çocuklara özel yemek 
programı düzenledi.

Alesia’nın 
Hayatını 
Değiştiren 
Mektup…
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Su
Kuyusu

Su, insan hayatı için en önemli ihtiyaçlardan biridir. 
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 dünyanın kimi bölgelerinde iklim 
değişikliği, kuraklık, sel gibi nedenlerden ötürü su kıtlığı 
yaşanmaktadır. 
 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 
verilerine göre dünyada 2,2 milyardan fazla insan güvenli 
suya erişemiyor. Sanitasyon eksikliği, yetersiz temiz su 
ve hijyen nedeniyle ortaya çıkan ishal, kolera ve benzer 
salgınlar dünya genelinde çocuk ölümlerine sebep 
olabiliyor. Yine uluslararası kabul gören rakamlara göre 
güvenli suya erişemediği için her gün yaklaşık 700’den 
fazla çocuk hayatını kaybediyor. 
Hayata geçirdiğimiz “Su Kuyusu” projesiyle Asya’da 
ve Afrika’da susuzluk probleminin en yoğun olduğu 
bölgelerde su kuyuları inşa ediyoruz. Suya erişimde 
sıkıntı yaşanan bölgelerde açtırdığımız su kuyuları ile 
bölge insanının su ihtiyacını karşılarken aynı zamanda 
bölgenin kalkınmasına da aracılık ediyoruz. 
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2006 yılından bugüne dek 19 ülkede 5.000’den fazla su kuyusu açan WEFA, 

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ
temiz içme ve kullanma suyuna kavuşturmuştur.  

 

2006-2022 yılları arasında toplamda 

5.518 ADET SU KUYUSU
açılmıştır.

  

2022 yılında 14 ülkede toplamda 

227 ADET SU KUYUSU
açılmış olup bölge insanının istifadesine sunulmuştur. 

2022 YILINDA “SU KUYUSU” ÇALIŞMASI YAPILAN ÜLKELER VE SU KUYUSU ADEDİ

BANGLADEŞ: 3
BENİN: 2
BURKİNA FASO: 3
GANA: 24

GİNE: 2
KENYA: 22
MOĞOLİSTAN: 1

NİJER: 14

NİJERYA : 18
PAKİSTAN: 40
SOMALİ: 10
SRİ LANKA: 54

SUDAN: 8
TOGO: 26

TOPLAM: 227
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Katarakt

Katarakt, göz içindeki lensin saydamlığını kaybederek bulanık bir görünüm 
alması durumudur. Tedavisi yalnızca ameliyatla mümkündür. Ancak Asya’da 
ve Afrika’da her yıl yüzlerce insan teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle 
ameliyat olamadığı için genç yaşta görme yeteneğini kaybetmektedir. 
Hayata geçirdiğimiz “Katarakt” projesi ile Asya ve Afrika’daki katarakt 
hastalarını ameliyat ediyor, onları sağlığına kavuşturuyoruz.

2022 yılında Pakistan’da toplamda 

1.000 katarakt hastası
ameliyat edilmiştir.

“Katarakt” projesiyle bugüne dek 8 ülkede  

19 binden fazla
katarakt ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
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Gelir Temini

“Gelir Temini” projesiyle başta yetim anneleri olmak üzere muhtaç ailelerin ekonomik koşullarını 
iyileştirmeyi hedefliyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yaşadıkları bölgedeki yaşam şartlarını göz önüne 
alarak onlara dikiş makinesi, dokuma tezgâhı, rikşa bisiklet vb. hediye ediyoruz. Böylelikle yoksul 
aileleri iş sahibi yapıyor, kendi gelirlerini temin etmelerine yardımcı oluyoruz.  

Arnavutluk’taki ihtiyaç sahibi ailelere 
yönelik yeni bir çalışma başlatan WEFA, 100 
ihtiyaç sahibi aileye 50’şer adet ceviz fidanı 
yardımında bulundu.

Burkina Faso’da ise yoksul ailelere dokuma 
tezgâhı ve ip, küçükbaş hayvan, römorklu 
motosiklet hediye edildi. Öte yandan bölgede 
ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Etiyopya’daki ihtiyaç sahiplerine de küçükbaş 
hayvan dağıtıldı.

Bangladeş’te ihtiyaç sahiplerine rikşa bisiklet 
hediye edilirken başta yetim anneleri olmak 
üzere yoksul ailelere dikiş makinesi dağıtıldı.



2022 YILI FAALİYET RAPORU
24 • 

Kalıcı Eserler

Dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde yetimhane, yetim okulu, cami, medrese, 
kütüphane, sağlık ocağı, oyun parkı vb. kalıcı eserler inşa ediyoruz. Yerleşik 
halkın ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiğimiz kalıcı eserleri kamunun 
kullanımına sunuyor, ülke şartlarına göre yeni projeler geliştiriyoruz. 
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Bangladeş’te Dakka 
Yetimhanesi, Ayşe & 

Cafer Apaydın Camii ve 
Fatih Sultan Mehmet 
Camii hizmete açıldı. 

Bununla birlikte Anadolu 
Ensar Yetimhanesinin 

1. katının açılışı da 
gerçekleştirildi.  

Afrika’daki gençleri iş sahibi yapmak amacıyla 2021 
yılında Burkina Faso’da başlatılan projeye 2022 yılında 

da devam edildi. Ülkenin başkenti Ouagadougou’da inşa 
edilen 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.

Tanzanya’nın Darüsselam şehrinin 
Kigamboni mahallesinde temeli 
atılan Cennet Kapısı Ahlen 
Kompleksinin büyük bir kısmı 
tamamlandı. 1.000 metrekare alan 
üzerine inşa edilen kompleks içinde 
sağlık ocağı, medrese, cami ve 
su kuyusu yer alıyor. Yaklaşık 200 
kişiye ibadet imkânı sunan cami 
bölge halkının önemli bir ihtiyacını 
büyük ölçüde gidermektedir. 5 
sınıftan oluşan medrese ise 200 
öğrenciye eğitim imkânı sunuyor. 
Medresede aynı zamanda 
kütüphane de yer alıyor. Kompleks 
içerisinde yer alan Darüşşifa Sağlık 
Ocağının hayata geçmesine WEFA 
Elsenfeld büyük destek verirken, 
medrese ve caminin inşa edilmesine 
ise WEFA Ahlen katkı sunmaktadır.



2022 YILI FAALİYET RAPORU
26 • 

Kenya’da 2021 yılında temeli atılan Oğuz Kağan Kompleksinin 
inşaatında sona gelindi. Kompleks içerisinde cami, medrese, imam 
evi, çocuk parkı ve su kuyusu yer alıyor. 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 Deniz ve 
Eray Kılıç 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. 

Burkina Faso’da 2021 yılında başlatılan “Yunus Emre Okulu”nun 
çalışmalarına bu yıl da devam edildi. 3 sınıftan oluşacak olan 
medresede yaklaşık 150 çocuk eğitim alabilecek. Bununla 
birlikte okula güneş enerji sistemi kurulacak. Öte yandan okulun 
bulunduğu alana aynı zamanda su kuyusu ve 4 dükkân da inşa 
edilecek. Bu kapsamda 2022 yılında dükkânların da temeli atıldı. 
Temel atma törenine WEFA ekibi de katıldı.

Burkina Faso’da 2021 yılında başlatılan “Genç WEFA Camii ve 
Kütüphanesi”nin çalışmalarına 2022 yılında da devam edildi. Cami 
tamamlandığında yaklaşık 1.000 kişi aynı anda ibadet edebilecek. 
34 metrekareden oluşacak olan kütüphane ise bölge halkının 
önemli bir ihtiyacını büyük ölçüde giderecek. 

Tanzanya’da bölge halkı tarafından yapımına başlanan; ancak 
maddi imkânsızlıklar nedeniyle tamamlanamayan “Arusha Camii” 
inşaatı çalışmalarını WEFA üstlendi. 408 metrekare alan üzerine 
inşa edilecek olan caminin tamamlanması hâlinde yaklaşık 300 kişi 
aynı anda ibadet edebilecek. 
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WEFA, Tanzanya’daki yetim aile için ev inşa etmek 
üzere 2021 yılında başlattığı projeyi tamamladı. 

Babalarının vefatından sonra inşaatı yarım kalan 
yetimlerin evini inşa eden WEFA, aynı zamanda ailenin 

mobilya ve beyaz eşya ihtiyaçlarını da giderdi. 

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

içerisinde 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.

Burkina Faso’da okul 
inşa etmek üzere 2021 
yılında başlatılan 
projeye 2022 yılında 
da devam edildi. 300 
metrekare alan üzerine 
inşa edilmesi planlanan 
okulda 3 sınıf yer 
alacak.
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Burkina Faso’da hayata geçirilen yeni proje kapsamında “İkra Camii 
ve Medresesi”nin temeli atıldı. 150 metrekare alan üzerine inşa 
edilecek olan cami aynı anda 215 kişiye ibadet imkânı sunacak. 
Bununla birlikte camiye güneş enerji sisteminin yanı sıra caminin 
hem iç hem de dış alan akustiğini sağlayabilmek için ses sistemi de 
kurulacak. 2 sınıfın yer aldığı medresede ise temel dinî bilgilerin yanı 
sıra hafızlık dersleri de verilecek. Medrese 150 çocuğa eğitim imkânı 
sunacak. Cami ve medresenin bulunduğu alana aynı zamanda 
çok amaçlı salon ile 3 ton kapasiteli su kuyusu da yapılacak. Su 
kuyusundan günlük ortalama 1.000 kişi istifade edecek. Projenin 
hayata geçmesine Almanya’da yaşayan Mecit Erdoğan, Kürşat 
Kaan Baki ve Ramazan Yön büyük destek veriyorlar. 

Arnavutluk’un Tiran ilçesinde yaşayan, maddi durumu iyi olmayan yaşlı bir 
çiftin evinin tadilatı yapıldı. Yardım kampanyası kapsamında evin çatısının 

tadilatı yapılırken, aileye mobilya yardımı da yapıldı. Öte yandan Arnavutluk’ta 
ihtiyaç sahibi iki aileye de mobilya, ev eşyası yardımında bulunuldu. 

Gana’da 250 metrekare alan üzerine minareli cami inşa edilmesi 
için çalışma başlatıldı. “Ebubekir Camii” tamamlandığı takdirde 
bölge halkının önemli bir ihtiyacını büyük ölçüde giderecek. 

Afrika’daki kalıcı eserlere bir yenisini daha ekleyen WEFA, Nijer’de 
“Hayrunnisa Kompleksi” için çalışma başlattı. Nijer’in Dosso 
bölgesinde 1.000 metrekare alan üzerine inşa edilecek kompleks 
içerisinde 2 katlı hastane, eczane, 2 sınıflı dikiş okulu ve medrese 
yer alacak. Medresede Kur’an derslerinin yanı sıra Arapça eğitimi 
de verilecek. Dikiş okulu ise bilhassa yetim annelerinin iş sahibi 
olmalarına ve geçimlerini kendilerinin temin etmesine vesile olacak. 
Projenin hayata geçmesine WEFA Berlin büyük destek veriyor.



29 • 

Burkina Faso’da “La 
Tahzen Camii ve 

Medresesi”nin açılışı 
gerçekleştirildi. 150 

metrekare alan üzerine 
inşa edilen camiye 

güneş enerji sistemi de 
kuruldu. Medresede ise 

2 sınıf yer alıyor.

Afrika’da hayata geçirdiği 
kalıcı eserlere bir yenisini 
daha ekleyen WEFA, 
Burkina Faso’da “Ar-
Rahman Camii”nin temelini 
attı. 200 metrekare alan 
üzerine yapılacak olan 
cami minareli olarak inşa 
edilecek. Camiye güneş 
enerji sistemi de kurulacak. 
Projenin hayata geçmesine 
Kaan Yavi ve onun 
sosyal medya takipçileri 
büyük destek veriyor. 
2023 yılının ocak ayında 
caminin hizmete açılması 
planlanıyor.

Burkina Faso’da yeni bir cami 
yapılması için proje başlatıldı. 
600 metrekare alan üzerine inşa 
edilecek olan “Cuma Camii”nde 
aynı anda 1.000 kişi ibadet 
edebilecek. Caminin bulunduğu 
alana 8 dükkân da inşa edilecek.

Bangladeş’in Rajshahi şehrinde de “Aişenur Kız 
Yetimhanesi”nin temeli atıldı.  280 metrekare alan üzerine 
yapılacak olan yetimhane 2 katlı olarak inşa edilecek. 
Yaklaşık 60 kız yetimin kalacağı yetimhanede yatakhane, 
mutfak, yemek odası, idare odası ve çok amaçlı odalar da 
yer alacak.  

Burkina Faso’nun 
Ziga bölgesinde 
bulunan bir caminin 
tadilatı yapılırken 
caminin halıları da 
yenilendi. 

Türkiye’nin Mardin ilçesinde yaşayan ve maddi durumu 
kötü olan iki ailenin evinin tadilatı yapıldı. Yardım 
kampanyası çerçevesinde mutfak tadilatı, mutfak 
dolaplarının yenilenmesi, tuvalet, banyo tadilatı, banyo 
fayanslarının yenilenmesi, badana ve dış cephe boyası 
vb. yapıldı. Bununla birlikte Mardin Kızıltepe Akçapınar 
İlkokulunun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Okulun su 
ihtiyacının giderilmesi için su depoları temin edildi. Okula 
ses sistemi kuruldu.
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Acil YardımAcil Yardım

Afetin nerede, ne zaman ve ne şekilde ortaya çıkacağını kestirebilmek olası 
değildir. Deprem, sel, heyelan, yangın vb. doğal afetin yaşandığı andan 
itibaren WEFA olarak planlı bir şekilde hareket ediyoruz. “Acil Yardım” 
kampanyası kapsamında afetzedelere çeşitli yardımlar ulaştırıyor ve bölge 
insanın yanında oluyoruz. Bununla birlikte kıtlık ve kuraklığın yaşandığı ülke 
ve bölgelere yönelik “Acil Yardım” çalışması başlatıyor ve bölge halkına gıda 
paketi yardımında bulunuyoruz. 
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Pakistan’da muson yağmurları sel felaketine 
sebep oldu. Selden etkilenen bölgelere 

insani yardım ulaştırıldı.

Somali ve Sudan için başlatılan yardım 
kampanyası kapsamında da bölgedeki 

ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardım 
malzemeleri dağıtıldı.

Yemen’deki ihtiyaç 
sahiplerine temiz su 
yardımı yapıldı.

Etiyopya’da 
hijyen paketi 
dağıtıldı.

Lübnan’ın doğusunda 
Suriyeli mültecilerin kaldığı 
kampta çıkan yangının 
ardından yardım kampanyası 
başlatan WEFA, yangından 
zarar görenlere sıcak yemek, 
gıda paketi, kışlık giysi vb. 
ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı. 
Bununla birlikte çocuklara 
kırtasiye malzemesi ve okul 
çantası da dağıtıldı.
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Burkina Faso’nun Loroum kentindeki Titao 
kasabasında yaşanan açlık, kıtlık ve yoksulluk 
nedeniyle bölgeye yönelik Acil Yardım 
kampanyası başlatıldı. Yardım çalışması 
kapsamında ihtiyaç sahiplerine acil ihtiyaç 
malzemeleri dağıtıldı.

Arnavutluk’ta meydana gelen sel felaketi 
sonrası yardım kampanyası başlatan WEFA, 
selzedelere çeşitli yardım malzemesi ulaştırdı. 

Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

koordinasyonunda bir araya 
gelen 19 sivil toplum kuruluşu 

ve vatandaşların da desteğiyle 
Lübnan’a insani yardım malzemeleri 
gönderildi. 960 ton gıda malzemesi 

ve un yardımı içeren 58 tırı taşıyan 
İyilik Gemisi, T.C. İçişleri Bakan 
Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD 

Başkanı Yunus Sezer ve Mersin 
Valisi Ali İhsan Su’nun teşrifleriyle 

Mersin Taşucu Limanı’ndan 1 
Nisan 2022 Cuma günü uğurlandı. 
Uğurlamaya WEFA Genel Başkanı 

Musab Aydın da katıldı. WEFA, 
yardım çalışmasına içerisinde 50 ton 
ağırlığında 2.000 çuval un bulunan 2 

tır göndererek destek verdi.
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Afganistan’ın Pakistan sınırına yakın Host 
kentinin 44 kilometre güneybatısında 5.9 
büyüklüğünde meydana gelen depremin 

ardından bölgeye yönelik “Acil Yardım” 
kampanyası başlatıldı. Yardım kampanyası 

çerçevesinde depremzedelere acil ihtiyaç 
malzemeleri ulaştırıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askerî 
harekâtı başlatmasının ardından 
“Acil Yardım” kampanyası başlatıldı. 
Ukrayna’dan sınır ülkelere gelenlere 
yönelik başlatılan yardım kampanyası 
çerçevesinde savaş mağdurlarına 
gıda paketi, hijyen paketi ve kişisel 
koruyucu ekipman paketi olmak 
üzere üç ayrı yardım paketi dağıtıldı. 
Ukrayna-Romanya sınırı ile Ukrayna-
Moldova ve Ukrayna-Polonya 
sınırlarında gerçekleşen yardım 
çalışmalarına WEFA ekipleri de katıldı. 
Öte yandan Ukrayna’dan Türkiye’ye 
getirilen 164 savaş mağduru ailelere 
de zekât yardımı yapıldı.

Bangladeş’te şiddetli muson 
fırtınaları sel felaketine 

sebep oldu. Ülke genelinde 
64 ilçeden 10’u selden 

etkilendi. Başlatılan “Acil 
Yardım” kampanyası 

çerçevesinde afetzedelere 
acil ihtiyaç malzemeleri 

ulaştırıldı.

Endonezya’da meydana gelen depremin 
ardından bölgeye yönelik yardım kampanyası 
başlatıldı. Depremzedelere acil ihtiyaç 
malzemeleri ulaştırıldı.

Pakistan’daki ihtiyaç sahibi kimselere ilaç 
yardımı yapıldı.
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Acil YardımRamazan Kampanyası

Merhamet ve paylaşma duygularının en üst düzeyde yaşandığı ramazan 
ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahipleri için iftarlar düzenliyor, 
hasta, yaşlı ve evsiz kimselere iftar öncesi sıcak yemek dağıtıyoruz. Bununla 
birlikte hayırseverlerin zekât, fitre, fidye ve sadaka bağışlarını yoksul kimselere 
ulaştırıyoruz. Ülkelerin mutfak kültürüne göre hazırladığımız kumanya 
paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Yetim çocuklara bayramlık kıyafet 
hediye ediyor, çocukların mutlu bir bayram geçirmelerine vesile oluyoruz.
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2022 RAMAZAN KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÜLKE VE BÖLGELER

Bu sene ramazan yardım 
çalışmalarını “Ramazanda 
Bütün İyilikler Canıgönülden!” 
sloganıyla gerçekleştiren 
WEFA, ramazan ayı boyunca 
dünyanın farklı ülke ve 
bölgelerine 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. 

Ramazan yardım çalışmaları 
Türkiye dahil Asya, Afrika, 
Balkanlar ve Orta Doğu’da 
gerçekleştirildi. Türkiye’de 
bazı şehirlerdeki yardım 
çalışmaları Türkiye Diyanet 
Vakfı iş birliğiyle yapıldı.

AÇE
AFGANISTAN 
ARNAVUTLUK
BANGLADEŞ
BENIN
BURKINA FASO 
BURUNDI
ÇAD
ENDONEZYA
ETIYOPYA

FAS
FILIPINLER
GANA
GINE
KAMBOÇYA
KENYA
KEŞMIR
KUZEY MAKEDONYA
KOSOVA
LÜBNAN

MALAVI
MOĞOLISTAN
MORITANYA
NEPAL
NIJER
PAKISTAN
RUANDA
SENEGAL
SOMALI
SRI LANKA

SUDAN
TANZANYA
TAYLAND
TOGO
TÜRKIYE
YEMEN
ZIMBABVE
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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. 

2022 Ramazan Kampanyası
Tanıtım Filmi:

Kumanya
Paketi15.475 

122.170 
Kişiye İftar

7.500

10.506 

Aileye
Alışveriş 
Kartı
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I 

Yetime
Bayramlık
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Ev Ev Dolaşıyor,
İhtiyaç Sahiplerine 
Sıcak Yemek 
Ulaştırıyoruz!

Ramazan ayı boyunca her akşam 16 farklı ülkede yetimhaneler, 
medreseler başta olmak üzere toplamda 25 ayrı mekânda iftar sofraları 
kuruldu. Yardım çalışmasından hafızlık eğitimi alan yetimler, medrese 
talebeleri, yetimhanede kalan çocuklar ve bölgedeki ihtiyaç sahibi 
yetimler istifade ettiler. İftar bağışında bulunan hayırseverlere özel video 
gönderimi de yapıldı. 

Sevap Tası Sosyal Yardım Derneği ile beraber İstanbul’daki ihtiyaç sahibi 
kimseler iftar öncesi ziyaret edilerek, sıcak yemek ve zekât dağıtımı 
yapıldı. Yardım çalışmasına WEFA Genel Başkanı da katıldı.

HAYAD Derneği iş 
birliğiyle Hatay’da yetim 
çocuklar başta olmak 
üzere hastalara, yaşlılara, 
kimsesizlere ve ihtiyaç 
sahibi ailelere üç gün 
boyunca iftar yemeği verildi. 
Yardım çalışmalarından 
10.000 kişi istifade etti. 



2022 YILI FAALİYET RAPORU
38 • 

Acil YardımKurban Kampanyası

Kurban Bayramı’nda dünyanın farklı ülke ve bölgelerindeki ihtiyaç 
sahiplerine kurban eti yardımında bulunuyor, yetimlere bayramlık kıyafet 
hediye ediyoruz. Bununla birlikte yoksul kimselere zekât dağıtımı da 
gerçekleştiriyoruz. Hem dinî bir vecibenin yerine getirilmesine aracılık 
ediyoruz hem de dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak 
onların sofralarını bereketlendiriyoruz. 
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2022 KURBAN KAMPANYASI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÜLKE VE BÖLGELER

2022 Kurban Kampanyası
Tanıtım Filmi:

2022 Kurban Kampanyası’nı 
“Kurbana Yakışan Bu Sevinç Hep Sizin Sayenizde!”  

sloganıyla gerçekleştiren WEFA, 

38.126 hisse kurbanı 
dünyanın farklı bölgelerindeki muhtaç ailelere ulaştırdı. 

AÇE
AFGANİSTAN 
ARNAVUTLUK 
BANGLADEŞ
BENİN
BOSNA-HERSEK
BURKİNA FASO
BURUNDİ
CİBUTİ
ÇAD

ENDONEZYA
FİLİPİNLER
GANA
GİNE
KENYA
KEŞMİR
KOSOVA
KUZEY MAKEDONYA
LÜBNAN
MALAVİ

MOĞOLİSTAN
MORİTANYA
NEPAL
NİJER
NİJERYA
PAKİSTAN
RUANDA
SENEGAL
SOMALİ
SRİ LANKA

SUDAN
TANZANYA
TAYLAND
TOGO
TÜRKİYE
YEMEN
ZİMBABVE
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Kurban yardımlarından 1 milyon 400 binden fazla kişi istifade etti. 
WEFA, yetim çocukları bu bayramda da yalnız bırakmadı. 6.000’den 
fazla 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. Arnavutluk, Benin, Burkina Faso, 
Kenya, Moritanya, Nepal, Nijer, Pakistan, Tanzanya, Togo, Türkiye, 
Zimbabve’ye ülke gözlemcileri gönderildi. 
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2022 KURBAN KAMPANYASI 

38.126 

Hisse Kurban

6.000
‘den fazla

Yetime Bayramlık

1.400.000
‘den fazla

İstifade Eden Kişi

23

Gözlemci
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Adak, Akîka ve
Şükür Kurbanı

Yalnızca Kurban Bayramı’nda değil yılın her döneminde ihtiyaç sahiplerine 
kurban yardımında bulunuyoruz. Bilhassa yoksulluk sorununun derin bir 
biçimde hissedildiği ülke ve bölgelerde her ay düzenli olarak adak, akîka 
ve şükür kurbanı kesiyor, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. 2006 
yılından bugüne kadar 20’yi aşkın ülkede adak, akîka ve şükür kurbanları 
kesilmiş olup bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 

2022 yılında 17 ülkede 
toplamda 

3.479 hisse
hisse adak, akîka ve 
şükür kurbanı mazlum 
ve mağdurlara 
ulaştırılmıştır.
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2022 yılında Bangladeş, Burkina Faso, Etiyopya, Gana, Kenya, Keşmir, Malavi, Moğolistan, 
Nepal, Nijer, Pakistan, Ruanda, Senegal, Somali, Sudan, Togo ve Türkiye’de

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

2022 YILINDA “ADAK, AKÎKA VE ŞÜKÜR KURBANI” KESİM YAPILAN ÜLKE VE BÖLGELER

Türkiye’nin bazı illerinde 
kurban yardımları 
Türkiye Diyanet 
Vakfı iş birliğiyle 
gerçekleştirildi.

Türkiye’deki
Yardımlarımızdan
Görüntüler!
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Kış mevsimi bilhassa yoksul kimseler için âdeta bir kâbusa dönüşmektedir. 
Açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan insanlar, sokakta kalan evsizler, mülteci 
kamplarında hayatta kalma mücadelesi veren mülteciler için kış diğer 
mevsimlerden oldukça farklı bir mevsim. WEFA olarak her yıl öksüz ve yetim 
çocuklar başta olmak üzere mültecilere, yetim annelerine, hastalara, dullara, 
yaşlılara, engellilere, kimsesizlere ve ihtiyaç sahibi ailelere kömür, odun, 
battaniye, soba, gıda, zekât ve kışlık kıyafet yardımı yapıyoruz. 

Kış Güneşi  
Iğdır’a Ulaştı!  
İyi Seyirler!Kış Yardımı
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Yardım çalışmaları Türkiye’nin bazı illerinde Türkiye Diyanet 
Vakfı iş birliğiyle yapılırken bazı illerde ise İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü ile beraber gerçekleştirildi. Türkiye’deki kış 
yardımları çerçevesinde 10.000 çocuğa kışlık kıyafet hediye 
edildi. İhtiyaç sahibi ailelere ise zekât dağıtımı gerçekleştirildi. 
Erzurum’un Çat ilçesindeki bir köy okulunda eğitim alan 
öğrencilere de kışlık kıyafet yardımı yapıldı. İstanbul’daki 
kış yardımlarından ihtiyaç sahibi Özbek ve Azeri ailelerinin 
çocukları ile Ahıskalı çocuklar da istifade ettiler. 

Moğolistan’a Ulaşan
Kış Yardımlarımız!

Arnavutluk’taki Kış 
Yardımlarımızdan 
Görüntüler…

2021 yılının kasım ayında başlayan 2021/2022 
Kış Yardımı çalışmaları 2022 yılının mart 
ayına kadar devam etti. 2021/22 Kış Yardımı 
çerçevesinde Arnavutluk, Kosova, Kuzey 
Makedonya, Lübnan, Moğolistan, Pakistan, 
Türkiye ve Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine 
battaniye, gıda paketi, soba, yakacak malzeme 
ve zekât yardımı yapıldı. Çocuklara ise kışlık 
giysi hediye edildi. Bazı ülke ve bölgelerdeki 
kış yardımlarına WEFA ekipleri de katıldı.
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2022’nin kasım ayında başlayan 2022/23 Kış Yardımı 
çalışmaları 29 Şubat 2023 tarihine kadar devam etti. 
Bu bağlamda yalnızca 2022 yılında gerçekleştirilen 
2022/23 Kış Yardımı çalışmaları kapsamında Arnavutluk, 
Bangladeş, Kuzey Makedonya, Kosova, Lübnan ve 
Moğolistan ile Türkiye’nin Bilecik, Burdur, Muş, Sinop ve 
Tuzla illerindeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli kış yardımları 
ulaştırıldı. Yardım çalışmalarına WEFA ekipleri de katıldı.

2022/2023 
Kış

Yardımı
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Toplumun en küçük birimi olan aileye büyük bir önem atfeden kurumumuz, 
“WEFA Aile Okulu” projesiyle bu muazzam yapının varlığını sağlıklı şekilde 
sürdürebilmesi, aile içi mutluluğun sağlanması ve aile bütünlüğünün korunması 
adına önemli bir çalışmaya imza atmaktadır. Proje kapsamında aileler başta 
olmak üzere problemlerine çözüm arayan kimselere profesyonel yardım 
sunarak problemlerini aşmaları konusunda onlara yardımcı olunmaktadır.
WEFA Aile Okulu projesi kapsamında 2022 yılında 80 kişiye bireysel danışmanlık 
hizmeti verilirken, toplamda 202 seans gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak aile 
içi iletişim, boşanma, şiddete maruz kalma, çocuk eğitimi vb. konularda 
danışanlara psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. 

WEFA
Aile Okulu Projesi
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Zekât Yardımı

Sevap Tası

Toplumdaki iç huzuru sağlayan 
zekât ibadeti zengin ile fakir 
arasındaki kardeşlik ve 
dayanışma ruhunu da canlı 
tutmaktadır. WEFA’ya emanet 
edilen zekât bağışları farklı 
ülke ve bölgelerdeki ihtiyaç 
sahiplerine yılın her döneminde 
ulaştırılmaktadır. 2022 yılında 
21 ülkede zekât dağıtımları 
gerçekleştirilmiştir.

Sıcacık Bir Yemek, 
Sıcacık Bir Kalp…

Sevap Tası Sosyal Yardım Derneği ile 
ortak gerçekleştirilen “Sevap Tası” projesi 
kapsamında İstanbul’da evsiz kimseler 
başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine üç 
çeşit sıcak yemek yardımı yapılmaktadır. 
İstanbul’da Tophane Parkı yakınındaki sabit 
aşevine gelenlere her gün sıcak yemek 
dağıtılmaktadır. Bununla birlikte belli 
sebeplerden ötürü dağıtım yerine gelemeyen 
ihtiyaç sahiplerinin evlerine düzenli olarak 
sıcak yemek ulaştırılmaktadır. 
2020 yılında hayata geçirilen proje 
kapsamında bu zamana kadar 18.850 kişiye 
sabit aşevinde sıcak yemek yardımı yapılmış, 
24.400 haneye sıcak yemek dağıtılmıştır.
2022 yılında 15.150 kişiye sabit aşevinde 
yemek dağıtılırken, 16.750 haneye her akşam 
düzenli olarak sıcak yemek ulaştırılmıştır. 
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Acil YardımÜlke Ziyaretleri

Senenin belli zamanlarında çeşitli ülkelere ziyaretler gerçekleştiriyor, ilgili 
ülke ve bölgelerde birlikte çalışmalar yürüttüğümüz partner kurumlarımızla 
değerlendirme toplantıları organize ediyoruz. Bununla birlikte program 
kapsamında bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli yardım faaliyetleri 
gerçekleştiriyor; yoksul kimselere zekât ve gıda paketi dağıtıyor, yetim 
çocuklarla bir araya gelerek çocuklara ve ailelerine yönelik yemek programı 
organize ediyoruz. Adak, akîka ve şükür kurbanı kesimi ve dağıtımı da 
yapıyoruz. Öte yandan inşası tamamlanan cami, okul, yetimhane vb. kalıcı 
eserlerin ve su kuyularının açılışını gerçekleştiriyor, yeni kalıcı eserler ve su 
kuyuları için yer tespitinde bulunuyoruz. 
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2022 yılında Arnavutluk, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Etiyopya, Gana, 
Kenya, Kosova, Kuzey Makedonya, Moğolistan, Lübnan, Moritanya, Nepal, 

Nijer, Pakistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Türkiye ve Zimbabve’yi ziyaret 
eden WEFA ekipleri, bölgede çeşitli yardım çalışmaları gerçekleştirmiştir.  

Bazı ülkeler birden fazla ziyaret edilmiştir. 



51 • 



2022 YILI FAALİYET RAPORU
52 • 

Hiçbir çıkar gözetmeksizin, zamanlarını, potansiyellerini, bilgi 
ve becerilerini toplum yararına kullanan gönüllüler STK’lar 
için oldukça önemlidir. WEFA’nın projelerinin geniş kitlelere 
ulaşmasına destek veren gönüllüler dünyanın farklı ülke ve 
bölgelerinde pek çok önemli çalışmaya imza atmaktadırlar. 
Gerçekleştirdikleri gönüllü faaliyetler ile yetimhane, yetim 
okulu, cami, medrese, kütüphane vb. kalıcı eserlerin hayata 
geçmesine büyük destek veren gönüllüler WEFA’nın çeşitli 
projelerine de katkı sunmaktadırlar.

Gönüllü
Faaliyetleri

İyliğe Adanmış
Bir Ömür...

WEFA Gönüllüsü
Sevim Teyze’nin

Hikâyesi...

Binlerce İnsana
İyilik Götüren

ve Bu Yolda
Mutluluğun Formülünü

Bulduğunu Söyleyen
WEFA Gönüllüsü

Hasan Özdemir’in
Hikâyesi...
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Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini 
Destekleme Vakfı (OGEM) ile WEFA arasında iş birliği protokolü 
imzalandı. Türkiye’de bilhassa yangından etkilenen bölgeler başta 
olmak üzere 81 İlde 81 Hatıra Ormanı kurulacak. Avrupa’daki 
hayırseverler OGEM ve WEFA aracılığıyla Türkiye’de hatıra ormanı 
oluşturabilecekler. Proje kapsamında ilk olarak Adana’da kurulan 
hatıra ormanına 10 bin fidan dikildi. Türk asıllı Alman millî futbolcu İlkay 
Gündoğan da 5.000 fidan bağışında bulunarak projeye destek verdi.

WEFA, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Berlin’in organize ettiği 
iftar programına katıldı. Programda T.C. Berlin Başkonsolosu Rıfkı 
Olgun Yücekök, AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka’nın yanı sıra 
DİTİB, IGMG, UID vb. STK temsilcileriyle bir araya gelindi.

Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği tarafından 
düzenlenen “2. Avrupa Türk Medya Zirvesi”ne WEFA da katıldı. 

WEFA Berlin tarafından Simit Dünyası’nda “Hayır Kahvaltısı” organize 
edildi. Etkinliğe AK Parti Berlin Temsilcisi Meryem Göka’nın yanı sıra 
kadın STK temsilcileri ve iş kadınları da katıldı.

T.C. Berlin Başkonsolosluğu tarafından 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle düzenlenen “Çocuk 
ve Gençlik Şenliği” etkinliğinde WEFA Berlin stant kurdu. 
Ziyaretçilere WEFA’nın çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Acil YardımDiğer Faaliyetler
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WEFA
Avusturya 

Açılışı.
İyi Seyirler!

“Avrupa’da Vefalı Sofralar” sloganıyla yeni bir çalışma başlatan WEFA, 
bağışçılarına ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda WEFA, ilk olarak Almanya’da 
yaşayan Zehra ve Mehmet Tahmazoğlu Ailesini ziyaret etti. Ziyarette WEFA 
Genel Başkanı Musab Aydın’ın yanı sıra WEFA Genel Başkan Yardımcısı 
Şerafettin İmatoğlu ve WEFA Tanıtım ve Medya Biriminden Ayşegül Bunsuz 
da hazır bulundu. 11 yıldan beri Arnavutluk’taki yetim çocuğa hamilik yapan 
Tahmazoğlu Ailesine WEFA olarak ufak bir sürpriz hazırlandı. Balkanlar’daki 
yetimi ile video konferans yoluyla görüşmesi sağlandı.

WEFA Avusturya şubesinin resmî açılışı 
gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla 
gerçekleşen açılışa T.C. Viyana Büyükelçisi 
Ozan Ceyhun’un yanı sıra çeşitli STK 
temsilcileri de katıldı.

T.C. Viyana
Başkonsolosu
Cafer Mert Özmert
Ziyareti

Avusturya Müstakil 
Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Ziyareti

T.C. Viyana 
Büyükelçisi Ozan 
Ceyhun Ziyareti

Avrupa Ultraslan 
Yetkililerinin
WEFA Genel 
Merkez Ziyareti

Viyana Yunus Emre 
Enstitüsü Müdürü 
Ayşe Yorulmaz 
Ziyareti

Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) Başkanı
Serkan Kayalar 
Ziyareti

Kurumsal Ziyaretler
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Türkiye Diyanet 
Vakfı Mütevelli 
Heyeti II. Başkanı 
İhsan Açık Ziyareti

T.C. Viyana 
Başkonsolosu 
Cafer Mert 
Özmert’in WEFA 
Avusturya Şubesi 
Ziyareti

Türk Kızılay 
Başkanı
Kerem Kınık 
Ziyareti

Türkiye Gençlik
STK’ları Platformu 
(TGSP) yetkililerinin
WEFA Genel Merkez 
Ziyareti

Afet ve Acil 
Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) 
Başkanı Yunus 
Sezer Ziyareti

Üsküdar
Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen
Ziyareti

Türkiye Diyanet 
Vakfı Genel 
Müdürü
İzani Turan
Ziyareti

EMİN İnsani Yardım 
Derneği Yetkilileri 
Burak Arslan ve 
Mehmet Köroğlu’nun 
WEFA Genel Merkez 
Ziyareti

Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 
(YTB) Başkanı 
Abdullah Eren
Ziyareti

T.C. Berlin 
Başkonsolosluğu 
Eğitim Ataşesi
Erdal Tanas Karagöl 
Ziyareti

İslam Toplumu Millî 
Görüş (IGMG)
Genel Başkanı
Kemal Ergün
Ziyareti

Müstakil Sanayici ve 
İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Avrupa 
Başkanı Bahattin 
Yılmaz Ziyareti
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Berlin Yunus Emre 
Enstitüsü Müdürü 
Feyzullah Bahçi 
Ziyareti

T.C. Nürnberg 
Başkonsolosu 
Serdar Deniz 
Ziyareti

T.C. İçişleri 
Başkanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler 
Genel Müdür Vekili 
Ahmet Türköz 
Ziyareti

Sevap Tası Sosyal 
Yardım Derneği 
Yönetim Kurulunun
WEFA Genel Merkez 
Ziyareti

Kuveyt Türk
Berlin Müdürü
Cüneyt Hakan 
Demir Ziyareti

Müstakil Sanayici 
ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) 
Nürnberg Şube
Başkanı Haluk 
Dokur Ziyareti

Tuzla
Belediye Başkanı 
Şadi Yazıcı
Ziyareti

T.C. Viyana 
Büyükelçisi
Ozan Ceyhun
Ziyareti

Türk Kızılay
Genel Müdürü
İbrahim Altan
Ziyareti

Türkiye Ulusal
Ajansı Başkanı
İlker Astarcı
Ziyareti

Müslüman Kadınlar 
Danışma ve Eğitim 
Merkezi (BFmF e.V.) 
Müdiresi Hanım Ezder 
Ziyareti

Avusturya Müstakil 
Sanayici ve İş 
Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Ziyareti
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Türkiye Gönüllü 
Teşekküller Vakfı 
(TGTV) Genel Başkanı 
Mehmet Yıldız
Ziyareti

İnsan ve Medeniyet 
Hareketi (İMH)
Onursal Başkanı 
Mehmet Güney
Ziyareti

T.C. İçişleri 
Bakanlığı Sivil 
Toplumla İlişkiler 
Genel Müdürlüğü 
Daire Başkanı 
Fahrettin Kaya 
Ziyareti

Ramazan, kurban ve kış yardımları 
münasebetiyle Türkiye’ye giden WEFA ekipleri, 
yardımların gerçekleştirildiği bazı illerde il valiliği, 
il müftülüğü, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğünün 
yanı sıra belediye başkanlarına ve çeşitli STK 
derneklerine ziyaret gerçekleştirdi.

Genç WEFA, gerçekleştirdiği 
faaliyetlerle hem gençlerin 
topluma aktif katılımını 
sağlamakta hem de çevreye 
duyarlılıklarını attırmaktadır.  
2022 yılında da faaliyetlerine 
ara vermeden devam 
eden Genç WEFA, genç 
hayırseverlerin desteğiyle 
dünyanın farklı ülke ve 
bölgelerindeki 
ihtiyaç sahiplerine 
yönelik çeşitli 
yardım çalışmaları 
gerçekleştirmiştir. 

Acil YardımGenç WEFA
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Almanya’nın Dillenburg kentinde eğitim 
veren Wilhelm-von-Oranien Schule 
öğrencileri ile eğitimcileri WEFA’nın Su 
Kuyusu projesine destek amacıyla kendi 
aralarında yardım kampanyası başlatarak 
Afrika’da su kuyusu açılmasına vesile 
olmuşlardı. Okula teşekkür ziyareti 
gerçekleştiren Genç WEFA, aynı zamanda 
öğrencilere ve eğitimcilere WEFA’nın 
çalışmaları hakkında sunum yaptı. 

Kenya’ya giden Genç WEFA ekibi bölgedeki 
ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar ulaştırdı. Üç 
farklı bölgede gerçekleştirilen yardım çalışmaları 
çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ve 
giyim malzemesi dağıtıldı. Adak, akîka, şükür 
kurbanı kesim ve dağıtımı gerçekleştirildi. 
Bununla birlikte genç hayırseverlerin desteğiyle 
tamamlanan 9 su kuyusunun açılışı yapılırken yeni 
su kuyularının da temeli atıldı. Öte yandan program 
kapsamında yetimlerle bir araya gelindi ve yetim 
çocuklara özel hediyeler dağıtıldı. Hayırseverlerin 
WEFA’ya emanet ettiği zekât ve sadaka bağışları 
da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

“Projeni Seç, Harekete Geç” projesi ile daha 
fazla gence ulaşılırken, gençlerin yardım 

faaliyetlerine aktif katılmaları da sağlandı.

2021-22 Kış Yardımı 
kapsamında 
Genç WEFA ekibi 
Arnavutluk’taki 
yardım çalışmalarına 
katıldı.

Katarakt, Kurban ve Ramazan kampanyalarına destek verildi.
Su Kuyusu ve Yetim Sponsorluğu projesi daha fazla gence tanıtıldı. 
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Gelir Temini projesi çerçevesinde 2021 yılında 
Zanzibar’ın Pemba Adası’nda “Karanfil 

Ağacı” yetiştirmek ve o bölgede yaşayan 
ihtiyaç sahiplerine yeni bir gelir kapısı açmak 

amacıyla çalışma başlatan Genç WEFA, 
projeye 2022 yılında da devam etti. 

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.

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

Kenya’da…
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Tanzanya’da yaşayan iki yetim kardeş… Hussein ve Gülsüm… 
İki kardeş babalarının yokluğuna hâlâ alışamamışlar. Özlemlerini 
ancak babalarının resimlerine bakarak gideriyorlar. 
Anneleri de dahil olmak üzere çevrelerinde çok sayıda hasta in-
san olduğunu; onlara yardım edebilmek için doktor olmak iste-
diklerini söylüyorlar çekingen bir tavırla. Babalarının vefatından 
sonra eniştelerinin yanına sığınan Hussein ve Gülsüm ailesiyle 
beraber yaşayabileceği bir evin hayalini kuruyorlar. 
Daha küçük yaşta büyük sorumluluk üstlenen Hussein ve Gül-
süm’ün ideallerini ve hedeflerini gelin bir de onlardan dinleyelim:

Sarah & Aya Akkavi kardeşler... Anneleriyle beraber Lübnan’da 
yaşayan iki yetim kardeşin hayatları patlama sonrası daha da 
zorlaştı. Hayalleri var ve hayallerinin peşinden koşmak istiyorlar. 
Babaları gibi olmak ve insanlara yardım etmek en büyük arzuları. 
İki güzel kardeşin hikâyesini sizlerle paylaşıyoruz. 

“Babamızı 
Sadece 
Resimlerde 
Görüyoruz.”

“Babam Gibi 
Olup İnsanlara 
Yardım Etmek 
İstiyorum...”

O An...
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Basından
Seçtiklerimiz
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 “Kanal Avrupa’nın konuğu olduk.
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 “  “KOCAMAN
AİLEYİZ!

BİZ

BİR

Yardımlarınızla dünyanın farklı 
bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü 
güldürdük. Bu iyilik seferberliğine destek 
olan tüm hayırseverlerimize büyük bir 
içtenlikle teşekkür ederiz.
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