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SEHiTLERiN ADI YASATILACAK
Afrika’nın Zanzibar adasında, hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile inşa 
ettirdiğimiz 15 Temmuz Şehitler Külliyesi törenle hizmete açıldı.
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Un: 194.300 ton

Gıda Kolisi: 3294 koli

Bakliyat: 2400 kg

Halı: 1614

Kilim: 14.098 adet

Muhtelif Giyim: 94.860 adet

Bot:1700 adet

Ayakkabı: 19.311 adet

Battaniye: 27.329 adet

Hijyen Kolisi: 5414 koli

Mont: 394 adet

Patik ayakkabı :12.186 çift adet

Bebe Mama ve Bisküvisi: 6365 paket

Süt: 18.238 litre

Dökme Gıda: 4100 kilo

Alt Polar Pijama: 10.000 adet

Çocuk Bezi: 7.177 paket

Atkı,Bere,Eldiven: 2000 adet

Mat: 277 adet

Yatak: 157

Mutfak malzemesi: 50 set

Hasta Bezi: 1365 paket

Bebek malzemesi: 500 takım

Sünger Yatak: 350 adet

Çadır: 50 çadır 

Soba: 100 adet 

Terlik: 42.570 adet 

Bebek Maması:1003 koli

Çorap: 4.250 koli

İslam Coğrafyası’nda savaşla-
rın, kaosun devam etmesi ve kış 
mevsiminin kapıya dayanması 
bu bölgelerde hayatta kalmaya 
çalışan insanları çok zor koşullar 
altında bırakıyor. 

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte başta Türkiye 
olmak üzere Suriye, Filistin, Lübnan ve Balkanları 
da kapsayan kış yardımlarını ‘Onlar üşürse içimiz 
yanar’ çağrısı ile başlattık.  
Özellikle son 10 yıl içerisinde İslam Coğrafyası 
yaşanan savaşlar neticesinde yüz binlerce insan 
hayatını kaybetti. Ayrıca milyonlarca insan da öz 
topraklarından göç etmek zorunda bırakıldı ve 
milyonlarca dul ve yetim de sahipsiz kaldı. Bu du-
rum geride telafisi mümkün olmayan tahribatlar 

bıraktı. Mültecilerin barınmadan gıdaya, sağlık ve 
eğitim sorunlarından psikolojik yardımlara kadar 
çok sayıda acil ihtiyaçları hasıl oldu. 
Kış mevsimi ülkemizle beraber Orta Doğu’yu ve 
Balkanları da yavaş yavaş etkisine aldı. Hayırsever 
bağışçılarımızın destekleriyle yıl içerisinde başta 
Türkiye olmak üzere Suriye, Lübnan, Filistin ve 
Balkanlar’da kışlık malzeme dağıtımları gerçek-
leştirdik. 

SURiYE LÜBNAN

TÜRKiYE

Muhtelif giyim: 

12.664 adet    

Kumaş: 
4392 metre

Ülkemizin 4 ilinde gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında;

AĞRI   270 öğrenci Bot ve Mont Dağıtımı
ZONGULDAK/KOZLU 320 öğrenci Bot Dağıtımı
KAHRAMANMARAŞ 425 öğrenci Bot, Mont, Eşofman  
Çağlayancerit Ortaokulu   Takımı, Okul Çantası  
     ve Kırtasiye Malz.  
     Dağıtımı

ERZURUM  1 Okul  Jeneratör Yardımı

KIŞ YARDIMLARI  | | KIŞ YARDIMLARI

RAKAMLARLA KIŞ KAMPAYASI
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FİLİSTİNLİ MÜLTECİLER İÇİN 
BEYRUT’TA EL AKSA ANAOKULU

Hayırsever bağışçılarımızın 
destekleriyle, Lübnan’daki Filistinli 

mülteci çocuklar için 2015 temelini 
attığımız El Aksa Anaokulu’nun 

açılışını gerçekleştirdik.

Tanzanya’nın Zanzibar adasında, hayırsever 
vatandaşlarımızın destekleri ile inşa ettirdiğimiz 15 Temmuz 
Şehitler Külliyesi törenle hizmete açıldı.

Filistinli mültecilerin yaşadığı kampta 200 
çocuğun eğitim görebileceği, tefrişatı Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
tarafından yapılan El Aksa Anaokulu’nun açı-
lışına Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay 
Erciyes, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ha-
san Turan ve Halis Dalkılıç, AK Parti Ankara 
Milletvekili Aydın Ünal, Sadakataşı Derneği 
Genel Başkanı Kemal Özdal, TİKA Beyrut 
Koordinatörü Serhat Küçükkurt, Ak Parti 
Genel Sekreter yardımcısı Abdulkadir Özel, 
Anadolu Ajansı yetkilileri ile Türkiye’den ge-
len gazeteciler Yusuf Kaplan, Nevzat Çiçek, 
İsmail Halis Hollanda UETD Genel Sekreteri 
Mustafa Aslan Sadakataşı Derneği Yönetim 
Kurulu üyeleri Fatih Bolcan, Bilal Şener ve 
kampta yaşayan Filistinliler katıldı.

Anaokulunun inşa edildiği Burj El Baraj-
ne Mülteci Kampı Beyrut’un merkezine 4 

kilometre uzaklıkta, 1,3 kilometre karelik bir 
alana inşa edilmiş. Yaklaşık 30-35 bin Filis-
tinli mültecinin yaşadığı kampa elektrik ve 
su günde yaklaşık 5-6 saat veriliyor. Eğitim 
olanaklarının yok denebilecek bir düzeyde ol-
duğu kampta yapılan anaokulunda öğrenci-
ler ücretsiz eğitim görecek.

Açılışın ardından Türkiye’den gelen heyete 
anaokulunu gezdiren Dernek Genel Başkanı-
mız Özdal; El Aksa Anaokulu’nun açılışında 
yaptığı konuşmada ‘Filistinli çocukların ihti-
yacı olan bir eğitim projesi açılışını gerçek-
leştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. El Aksa 
Anaokulu’nda 3-6 yaş arasında 200 öğrenci 
6 ayrı sınıfta eğitimlerini alacaktır. Bu günkü 
şartlarda eğitim ve öğretime elverişli mo-
dern bir eğitim merkezini buradaki kardeş-
lerimize sağlamış olduk’ dedi. Konuşma 
sonrasında heyette bulunanlar sınıflarında 
ders yapan öğrencilere hediyeler verdi.

Zanzibar’ın Kombani bölgesinde derneğimizin 
koordinesinde ve bağışçılarımızın desteğiyle 
2015 yılı Nisan ayında 5 bin 887 metrekare 
alanda temeli atılan 15 Temmuz Şehitler 
Külliyesi, törenle hizmete girdi. Kur’an-ı Kerim 
tilavetinin ardından, 225 metrekare alana 
inşa edilen 350 kişi kapasiteli Hacı Osman 
Var Camisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın 
ardından külliyedeki ilk ezan okundu ve 
cemaatle namaz kıldı.

Namazın ardından Hacı Ayşe Var Okulu’nun 
ve külliyenin açılış kurdelesi kesildi. Ellerinde 
Türk bayrağı ve Sadakataşı Derneği flamasını 
taşıyan Zanzibarlı çocuklar, törende Türk 
heyetine sevgi gösterisiyle birlikte kendi 
dillerinde tezahüratlarda bulundu.

Yerleşkesinde cami ve dersliklerin yanı sıra 
yatakhane, kütüphane, yemekhane, mutfak, 
idare binası, lojman, spor sahası, banyo ve 

lavabolar bulunan külliyede, İmam Hatip 
modelinde erkek öğrencilere yatılı orta okul 
eğitimi verileceği bildirilirken, 2 milyon 400 
bin liraya mal olan projeden bin kişinin 
istifade edeceği öğrenildi. Ayrıca, külliyedeki 
tefrişatın Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) tarafından yapıldı. 

Şehitlerimizin adının yaşatılacağı 15 Temmuz 
Şehitler Külliyesi açılışında; AK Parti İzmir 
Milletvekili ve TBMM Tanzanya Dostluk 
Grubu üyesi Hüseyin Kocabıyık, AK Parti 
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, Tanzanya 
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nevzat Arslan, 
TİKA Tanzanya Program Koordinatörü Hikmet 
Özdenoğlu ve Sadakataşı Derneği’nin partner 
kuruluşu Müzdalifah Kurumu Mütevelli Heyeti 
Başkanı Muhammed Hafız hazır bulundu. 

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara 
Milletvekili Ahmet Gündoğdu, tüm 

ŞEHiTLERiN ADI YAŞATILACAK

Müslümanların kardeş olduğunu, kardeşliğin 
pekiştirilmesi için Zanzibar’da bulunduklarını 
söyledi.

Zanzibar Cumhurbaşkanlığı Makamı Devlet 
Bakanı ve Devrimci Konseyi Başkanı İssa 
Hacı Gavu da külliyenin yapılması ve hizmete 
girmesinden memnuniyet duyduğunu ifade 
etti.

İki ülkenin kardeş olduğuna vurgu yapan 
Gavu, “Kardeşliğimiz eskiden beri devam 
ediyor ve biz bu kardeşliğimizi pekiştirmek 
için buradayız. Biz çok mutluyuz, biz her 
zaman yanınızdayız. Külliye modern tarihi 
mimari yapısıyla dikkati çekiyor. Burada 
yüzlerce öğrenci faydalanacak. Burada 
her zaman en güzel eğitimin verileceğini 
düşünüyorum.”dedi.

| KALICI PROJELER
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AFRİKA’DA BiRLiK ve BERABERLiK YÜKSELiYOR!
CAMİİLERİMİZ HAYIRLI OLSUN:  

Vietnam’da Hz. Aişe İslami Eğitim Merkezi Açıldı

KALICI PROJELER  | 

SRi LANKA’DA“SEHiT HALiL KANTARCI 
YETiMHANESi” HiZMETE ACILDI

Çengelköy’de FETÖ üyelerinin açtığı ateş so-
nucu şehit olan Kantarcı’nın yetimhane açma 
hayali gerçekleşti. Derneğimizin öncülüğünde 
hayırseverlerin de desteğiyle Sri Lanka’da 
Müslümanların yoğun olarak yaşadığı ve 
yetimlerin çoğunlukta olduğu Watadeniya- 
Velamboda bölgesinde inşa edilen Şehit Halil 
Kantarcı Yetimhanesi, 
15 Temmuz’un yıl dönümüne sayılı günler kala 
hizmete girdi. Yetimhanenin açılış kurdelesini 
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Tür-

kiye’nin Kolombo Büyükelçisi Tunca Özçuha-
dar, Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, 
Halil Kantarcı’nın yakın arkadaşı gazeteci-yazar 
Adem Özköse birlikte kesti.

HAYALiYDi, GERCEK OLDU
Yapımı 8 ay süren ve 800 bin liraya mal olan 
yetimhanede, 40’ı yatılı 54 yetim kız öğrenci 
kalabilecek . Binanın zemin katında, sınıflar, 
danışma bölümü, ofis ve lavabolar, üst katında 
kütüphane ile bilgisayar odası bulunuyor.

Proje kapsamında kız öğrencilerinin eğitim göreceği 
4 derslikli birinci binanın açılışı gerçekleştirildi. Yak-
laşık 90.000 müslümanın yaşadığı Vietnam’da projeyi 
gerçekleştirmiş olduğumuz An Giang Eyaletinde 40 bin 
civarında müslüman yaşıyor. 
Hizmete açtığımız Hz. Aişe Eğitim Merkezi ile küçük 
yaşlardaki çocuklar Kur’an ile tanıştırarak, bölgede önemli 
bir İslam merkezi haline geldi. Ayrıca proje; bölgedeki ilk 
medrese olma özelleğini taşımaktadır. 
TİKA işbirliğiyle inşa edilen merkezde; ayrı medreselerde 
olmak üzere hem kız hem de erkek  öğrencilere eğitim 
verilecek. 360  öğrenci kapasiteli medresede; toplam 
8 derslik olmak üzere erkek ve kız öğrencilerin eğitim 
görebilecekleri  4’er sınıf bulunuyor.

Vietnam’da yaşayan 
Müslüman çocukların 
eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla 
inşa edilen Hz. Aişe 
İslami Eğitim Merkezi 
hizmete açıldı. 

Hayırsever bir iş adamımızın desteğiyle Sri Lanka’nın 
Kuzeybatısındaki Puttalam kentine bağlı El Aksa 
köyünde 2017 yılı başında yapımına başlanan Osmanlı 
Okulu’nun açılışı törenle gerçekleştirdi.  
100 metrekarelik bir alana inşa edilen okulda iki derslik-
te 50 öğrenci eğitim görecek. Okulda, Sri Lanka’nın 
müfredat eğitimi ile birlikte İslami eğitim de verilecek. 

Sri Lanka’da, 15 Temmuz’da 
şehit düşen Halil Kantarcı’nın 

adını taşıyan yetimhane 
hizmete açıldı. 

Burkina Faso’da Suat Şahmete ve Ümmühani Haci Filik Camiileri ile Kenya’da Prof. Dr. Mahmut 
Esat Çoşan Külliyesi’nin ikinci bölümünü hizmete açtık. 

Sri Lanka’nın Puttalam kentine bağlı Müslümanların yaşadığı El Aksa 
köyünde inşa ettiğimiz Osmanlı Okulu’nun açılışı gerçekleştirildi. 

Sri Lanka’ya ‘Osmanlı Okulu’

| KALICI PROJELER
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Kudüs Ramazan 2017 Projesi kapsamında 
100 paket kumanya dağıtımı, Mescidi Aksa 
avlusunda 4.400 kişilik iftar organizasyonu ve 
50 kişilik bayramlık organizasyonu gerçekleş-
tirildi. Bu dağıtımlar kapsamında 100 aileye ve 
toplamda 4.950 kişiye ulaşıldı.
Sultanbeyli Belediyesi işbirliği ile Mescid-i 
Aksa avlusunda 1000 kişilik iftar organizas-
yonu ve 50 yetim çocuğa bayramlık kıyafet 
dağıtımı gerçekleştirildi.
Almanya’dan Sultanahmet Camii Derneği iş-

birliği ile Mescid-i Aksa avlusunda 1300 kişilik 
iftar organizasyonu yapıldı.
Memur-sen işbirliği ile Mescid-i Aksa avlusun-
da 1000 kişilik iftar organizasyonu icra edildi. 
Küçükçekmece Belediyesi iş birliği ile 1100 
kişilik iftar organizasyonu ve ihtiyaç sahibi 100 
aileye kumanya dağıtımı yapıldı. 

ORUCUNU ACTIN MI?
KARDESiM 

2017 yılı Ramazan 
Organizasyonu kapsamında 
ülkemizde ve yurtdışında 
binlerce kumanya dağıtımı 
gerçekleştirdik
YURTİÇİNDE RAMAZAN
‘Kardeşim Orucunu Açtın mı?’ sloganı ile 2017 
Ramazan Organizasyonu kapsamında 11 şehirde 
1.748 paket kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. 

Almanya’daki Partner kurumumuz olan Wefa ile 
birlikte yönettiğimiz; 2017 Türkiye Ramazan Orga-
nizasyonu kapsamında da 450 kumanya dağıtımı 
gerçekleştirdik. Proje kapsamında Diyarbakır’da 
150, Tokat’ta 100, Yozgat’ta 100, İstanbul’da 100 
adet kumanyayı ihtiyaç sahibi aileye ulaştırdık. 
İstanbul’da ise 500 kişilik iftar organizasyonu 
gerçekleştirdik. Bu dağıtımlar neticesinde 450 
aileye ve toplamda 2.750 kişiye ulaştık. Ayrıca, 
Erzincan’da ikamet eden 430 Ahıskalı kardeşimi-

zin de bulunduğu 9.820 kişiye dağıtım gerçekleş-
tirdik. Kampanya süresinci toplam 1.748 aileye 
bağışçılarımızın yardımlarını ulaştırdık.

Almanya’dan bir diğer Partner kurumumuz olan 
Islamic Relief ile de; 2017 Türkiye Ramazan 
Organizasyonu kapsamında 1.200 paket  kuman-
ya dağıtımı gerçekleştirdik. Proje kapsamında 
Ağrı’da 100, Aksaray’da 100, Şanlıurfa’da 150, 
Batman’da 150 ve Erzincan’da 450, Muş’ta 150, 
Niğde’de 100 adet kumanyayı ihtiyaç sahibi aileye 
ulaştırdık. İstanbul’da 150 kişilik bayramlık hediye 
dağıtımı gerçekleştirdik. Bu dağıtımlar neticesinde 
1.200 aileye ve toplamda 6.150 kişiye ulaştık. 

YURTDIŞINDA RAMAZAN
2017 Yurtdışı Ramazan organizasyonu kapsa-
mında 24 ülkede 5.203 paket kumanya dağıtımı 
sağladık. Bunun yanısıra 17.392 kişilik iftar 
daveti gerçekleştirdik ve 421 yetim kardeşimize 
bayramlıklarını teslim ettik. Bu organizasyonlar 
çerçevesinde 5.203 aileye ve toplamda 46.249 
kişiye ulaştık.

KARDESiM 
ORUCUNU ACTIN MI?

FiLiSTiN-Kudüs

SURiYE

ViETNAM BURKiNA FASO 

FiLiSTiN-Gazze

Bu organizasyonlar kapsamında 
Çekmeköy Belediyesi 
işbirliği ile 1000 kişilik iftar
organizasyonu gerçekleştirildi.
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1.744 
AiLE

122
AiLE

100 
AiLE
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Filistin/ Gazze Ramazan 2017 Projesi kap-
samında 122 paket kumanya dağıtımı, 85 
kişilik iftar organizasyonu, 47 kişilik bayramlık 
organizasyonu, 716 kişilik fitre organizasyonu 
gerçekleştirildi. Bu dağıtımlar kapsamında 122 
aileye ve toplamda 1.458 kişiye ulaşıldı.

RAMAZAN  | | RAMAZAN
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Paylaşmak, iyiliği yeşertmek, insanlığı yeniden 
diriltmek için çıktık yola. 29 Ağustos 2017 Çar-
şamba günü Sadakataşı Derneğimizin İstanbul 
Kısıklı’da bulunan merkezinde yolculuk öncesi 
son hazırlıklarımızı tamamlamak üzere bir araya 
geldik. “Seferimiz hayırlı olsun” dedik, duala-
rımızı yapıp yola koyulduk. 16.00 sıralarında 
Atatürk Havalimanı’nda Pasaport kontrolünde 
tüm işlemlerimizi bitirdikten sonra bizi kara 
kıtaya ulaştıracak uçağı beklemeye başladık. Ve 
o an geldi. Heyecanlı ve umutluyduk. Yüreğimi-
zi saran duyguları ifade etmek oldukça güçtü. 
Bir zamanlar bizim diyebileceğimiz topraklara 
gidiyorduk. Modern ve medeni olarak gösterilen 
Batı zihniyetinin sömürdüğü diyarlarda iyilik için 
var olmak tam olarak insanlığın ne denli mühim 
olduğunu anımsatıyordu bize.

Türkiye saati ile 18.30’da uçağımız hareket etti.
Yolculuk boyunca hayalimizde gideceğimiz yer-
leri canlandırıyor, kardeşlerimiz ile buluşmak için 
sabırsızlanıyorduk. Veren el ile alan elin buluş-
maması için Sadaka taşlarını diken dedelerimizin 
izinden ilerliyorduk adım adım. Açlığa, yokluğa, 
kaderlerine terk edilmiş çehrelerin gülümsemesi-
ni arzuluyorduk. Heyecanlıydık..

Nemli ve sıcak iklimi ile karşıladı bizi Afri-
ka’nın kalbi olan Çad. Pasaport kontrolü, bagaj 
teslimi gibi işlemlerimizi tamamladıktan sonra 
kalacağımız otele doğru yola çıktık. Gün boyu 
yorucu bir tempoda hareket edeceğimiz için 
dinlenmemiz gerekiyordu. Otele geldiğimizde 
sabaha yakın saatlerdi. Gece yarısı 03.00 sırala-
rıydı.  Yüreğimizi dipdiri tutan o heyecan bizi 
uyutmamıştı. Sabah namazı vaktine kadar gözü-
müze uyku girmedi. Namazlarımızı eda edip kısa 
bir uyku için yataklarımıza geçtik. Birkaç saatlik 
uykunun ardından yola koyulduk. 

Bulunduğumuz alana yakın bir noktada, Tür-
kiye’den vekaletlerini aldığımız hayırseverlerimi-
zin bağışladığı kurbanlık hayvanları inceledik.Son 
durağımız ise Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
binası oldu. Büyükelçimiz Serdar Cengiz bey, 
ülkemizin lezzetlerinden çifte kavrulmuş lokum 
ikram ederek bizi karşıladı. Samimi sohbetimize 
bir de Türk çayı eklendi. Bir saati aşkın ziyareti-
mizi ise hatıra fotoğrafı çekerek noktaladı.

30 Ağustos 2017 sabahı arefe günüydü. 
Kahvaltıyı yapmak üzere Başbakanlığımıza ait 
Tika binasına geçtik. Çad’da bulmamız mümkün 
olmayan çay eşliğinde yaptığımız kahvaltıda ülke-
de neler yapılabileceğini değerlendirdik. Verimli 
ziyaretimizin ardından müsaade isteyip yine yola 
çıktık. Yönümüzü Çad’ın altmış beş kilometre 
güneyinde bulunan Gamburo bölgesine çevir-
dik. İki bin on yedinin ilk döneminde açtığımız 
Tantavi Su kuyusunda incelemelere bulunmak 
için aracımızdan indiğimizde yine masumiyeti 
gördüğümüz çocuklar ile kucaklaştık. Onlara 
balonlarımızı ve oyuncakları hediye ettik. O es-

nada görüntü almaya çalışan İbrahim kardeşimiz 
hızını alamadı ve bataklığa düştü. Neyse ki hızlı 
bir hamle ile düştüğü bataklıktan kurtulmayı 
başardı. Kısmetliydi.. Ziyaretleri noktaladıktan 
sonra yapımını 2014 yılında tamamladığımız 
Hayati Saltık Su kuyusunun bulunduğu bölgeye 
ulaştık. Çad’ın Güneye giden tek yolu üzerinde 
olması nedeniyle önemli bir konumda bulunan 
su kuyusundan binlerce kişinin istifade ettiğine 
şahit olduk.

Bir bayrama daha kavuşmanın sevinci ile uyan-
dığımız sabah olmuştu. Farklı yardım kuruluş-
larının temsilcileri ile birlikte kaldığımız otelde 
bayramın birlikteliğini belgeleyecek bir kucak-
laşmayı gerçekleştirdik. Beraberce otelden çıktık.  
Araçlarımıza binerek namazı kılacağımız Melik 
El Faysal Camiine doğru ilerledik. Çad Cum-
hurbaşkanı ve devlet erkanının katılmasından 
dolayı camii çevresinde yoğun güvenlik önlemleri 
alınmıştı. Aracımızı caminin biraz uzağına park 
ettikten sonra yüzlerce Müslüman kardeşimiz 
ile aynı safta buluştuk. Yöresel üslub ile bize 
farklı gelen teşrik tekbirlerini yaklaşık yarım saat 
boyunca aralıksız bir şekilde getirdik. Niyet ettik 
Allah rızası için Kurban bayramı namazını kılma-
ya. Namazın bitiminden sonra camiyi dolduran 
kalabalık ile bayramlaştık. Kardeşlerimize bayram 
hediyelerini takdim ettikten sonra, Kurbanlık 
hayvanlarımızın kesimini gerçekleştireceğimiz 
bölgeye geldik. Vardığımız nokta Lumia’ydı. Kırk 
beş hayvanımızı son kez inceledikten sonra tüm 
ekip olarak kısa bir toplantı yaptık. Besmeleyi 
çektik, ekipmanlarımızı hazırladık. İki bin on 
yedi kurban organizasyonu kapsamında Çad için 
kesimlere başladık.

Kesimlerini tamamlayacağımız kırk beş 
kurbanımız alana getirildi. Hayvanlara eziyet 
etmeden kesimleri yapabilmek için de hazırlıkları 
tamamladık. Vekaletlerini veren hisse sahiplerini 
okumaya başladık. Kurbanların kesimleri devam 

ederken yüzü aşkın kişinin meraklı gözler ile 
bekleyişi ise görülmeye değerdi. 

Teşrik tekbirleri ile uyandığımız bir sabaha 
daha kavuşmuştuk. Şükür ediyor, teşrik tekbirleri 
getiriyorduk. Otel lobisinde kahvaltımızı yaptık-
tan sonra bizi bekleyen araçlara geçtik. Çad’ın 
güneyine giden uzun ve asfalt yoldan sarsıntısız 
bir şekilde ilerledik. Kalan kurbanlık hayvan-
larımızı keseceğimiz bölgeye ulaşmak için zor 
koşullarda yola devam ettik. Arazi şartlarında 4x4 
araçlarımız ile adeta safari yapar gibi ilerledik. 
Kalan sekiz kurban ile kırk beş kurbanımızın ke-
simlerini de tamamladık. Dağıtımlar için bölgenin 
ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak 
tespit ettiğimiz köylere geçtik. Zor koşullarda 
yaşamını sürdüren insanları evlerinde ziyaret ede-
rek poşetlere yüklediğimiz kurban etlerini takdim 
ederek bayramlaştık.

Son kurbanlarımızın kesileceği yeni gün yine 
heyecanla başladı. Vekaletlerini veren bağışçıları-
mız vacip ibadetlerini tamamlamanın şükründe, 
muhtaçlar ise senede belki bir defa tadına baka-
cakları ete ulaşmanın sevincindeydi. Şükürler ile 
kapanış konuşmamızı yaptık. Her şeyin sahibi 
olan Allah’a niyazda bulunarak Kurban organi-
zasyonumuzu noktaladık. Böylelikle; Mandela, 
Kolemera, Gambaru, Bukal Fecca, Kalubuga, 
Kalenden, Lateme bölgelerinde toplamda on bin 
kişiye etleri ulaştırmış olduk. Bini aşkın ailenin 
teşekkürü, defalarca sarılması, gözleri yaşaran 
çocuklar, sevinçle Türkiye’ye teşekkür eden Çad-
lılarla birlikte olmak bayramın en güzel yanıydı.

Artık dönüş zamanı gelmişti. Her başlangıcın 
bitimi, sayılı günlerin nihayeti gelir elbet.  Tatlı 
anıları geride bırakarak ayrılıyorduk Çad’dan. 
Yine gelmek, yine umudu bekleyen kardeşlerimiz 
ile buluşmak için dua ettik. Vatanımıza dönerken 
Sadakataşlarının izinde iyiliği paylaşmanın sevin-
cini yaşıyorduk.

SRi LANKA 

ARNAVUTLUK

TANZANYA

KENYA

ABHAZYA

ETiYOPYA

BOSNA 
HERSEK 

LÜBNAN

MORO-
FiLiPiNLER 

YEMEN

ÇAD

BANGLADEŞ 

KIRGIZiSTAN 

AFGANiSTAN 

IRAK 

BULGARiSTAN 

MYANMAR

NEPAL

806
iFTAR

806
iFTAR

407 
iFTAR

303
iFTAR

200
iFTAR

500
iFTAR

238 
KUMANYA

146
KUMANYA

65 
KUMANYA

167
KUMANYA

164 
KUMANYA

162
KUMANYA

76 
KUMANYA

170
KUMANYA

146 
KUMANYA

109 
KUMANYA

101 
KUMANYA

160
KUMANYA

92
KUMANYA

170 
KUMANYA

238 
KUMANYA

143
KUMANYA

156
KUMANYA

190 
KUMANYA

109 
KUMANYA

190
KUMANYA

47
BAYRAMLIK

47
BAYRAMLIK

124
FiTRE

27
BAYRAMLIK

26
BAYRAMLIK

238
AiLE

146
AiLE

65
AiLE

167
AiLE

122
AiLE

162
AiLE

76 
AiLE

170
AiLE

146
AiLE

109 
AiLE

101 
AiLE

160
AiLE

92
AiLE

170 
AiLE

164 
AiLE

143
AiLE

156
AiLE

190 
AiLE

109
AiLE

190
AiLE

1.996 
KiŞi

730
KiŞi

325
KiŞi

835
KiŞi

610 
KiŞi

810
KiŞi

380
KiŞi

850 
KiŞi

1.137 
KiŞi

545
KiŞi

932  
KiŞi

800 
KiŞi

460 
KiŞi

1.077
KiŞi

846 
KiŞi

1.215
KiŞi

780
KiŞi

950
KiŞi

545
KiŞi

950
KiŞi

RUANDA

SOMALi

Seyahatname         AFRiKA / ÇAD -2017İbrahim Bedir / Sadakataşı Gönüllüsü
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“Kardeşinin Payını Ayırdın mı” sloganı ile 
başlattığımız Yurtiçi Kurban Organizasyonu 
kapsamında; 6 şehirde 189 hisse kurban 
kesimi gerçekleştirdik. Vekaletlerini aldığımız 
hayırseverlerin bağışlarını, 1.134 aileye top-
lamda ise 5670 ihtiyaç sahibine ulaştırdık.

Almanya’daki partner kurumumuz Vefa ile 
gerçekleştirdiğimiz 2017 Türkiye Kurban or-

ganizasyonunda ise 70 hisse kurbanın; 420 
aileye toplamda ise 2100 ihtiyaç sahibine 
dağıtımı yapıldı. 

Almanya’daki bir diğer Partner kurumumu 
olan Islamic Relief ile gerçekleştirdiğimiz 
organizasyonda da 119 hisse kurban bağışı 
ile 714 ailenin  toplamda ise 3570 ihtiyaç 
sahibinin sofrasını bereketlendirdik. 

Ülkemizde yaşayan ihtiyaç sahiplerine; 2017 Yurtiçi Kurban 
Organizasyonu kapsamında kurban paylarını ulaştırdık. 

iHTiYAÇ SAHiBi
NEREDEYSE 
BiZ ORADAYDIK

‘Kardeşinin Payını Ayırdın mı’ sloganı ile 2017 Yurtdışı Kurban 
organizasyonu kapsamında 27 ülkede 4.632 hisse kurban kesimi 
gerçekleştirerek ihtiyaçlarına sahiplerine dağıttık. 
Bu dağıtımlar kapsamında 27.792 aileye ve toplamda 
138.980 kişiye ulaştık. 

Dünya’nın dört bir yanında yaşayan ihtiyaç sahiplerine; 
2017 Yurtiçi Kurban Organizasyonu kapsamında 
kurban paylarını ulaştırdık. 

GAZZE 

SRİ LANKA 

ÇAD

TANZANYA 

MORO-
FİLİPİNLER 

VİETNAM

YEMEN

KENYA NEPAL

SOMALİ RUANDA

BENİN

LÜBNAN

ETİYOPYA

ARNAVUTLUK

MYANMAR

BANGLADEŞ

AFGANİSTAN

BULGARİSTAN

KIRGIZİSTAN
BOSNA 

HERSEK 

IRAK

BURKİNA 
FASO 

SURİYE

85 
HiSSE

219 
HiSSE

721
HiSSE

315
HiSSE

105 
HiSSE

105 
HiSSE

70 
HiSSE

280 
HiSSE 280 

HiSSE

315 
HiSSE 210 

HiSSE

140 
HiSSE

105 
HiSSE

105 
HiSSE

70 
HiSSE

175 
HiSSE

140 
HiSSE

35 
HiSSE

35 
HiSSE

84
HiSSE

35 
HiSSE

35 
HiSSE

490 
HiSSE

79 
HiSSE

510
AiLE

1.314 
AiLE

4.326
AiLE

1.890 
AiLE

630
AiLE

630
AiLE

420
AiLE

1.680 
AiLE 1.680

AiLE

1.890 
AiLE 1.260

AiLE

840
AiLE

630
AiLE

630
AiLE

840
AiLE

1.050
AiLE

510
AiLE

210
AiLE

210
AiLE

504
AiLE

210
AiLE

210
AiLE

2.940
AiLE

474
AiLE

2.550
KiŞi

6.570 
KiŞi

21.630
KiŞi

9.450 
KiŞi

3.150
KiŞi

3.150
KiŞi

2.100
KiŞi

8.400 
KiŞi 8.400

KiŞi

9.450 
KiŞi 6.300

KiŞi

4.200
KiŞi

3.150
KiŞi

3.150
KiŞi

4.200
KiŞi

5.250 
KiŞi

2.550
KiŞi

2.550
KiŞi

1.050
KiŞi

2.520 
KiŞi

1.050
KiŞi

1.050
KiŞi

14.700
KiŞi

2.390 
KiŞi

2017 KURBAN KAMPANYASI
 ÜLKELERE DAGILIMI

HiSSE  AiLE              TOPLAM HiSSE  AiLE              TOPLAM

KARDESiNiN 
PAYINI AYIRDIN MI?
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Somali: İç savaş, sağlık ve susuzluk gibi problemlerin 
yaşandığı ülkede 10 çocuktan 8’i temiz su sıkıntısı 
sebebi ile hastalanmaktadır. Ülkede yaşayan çocukların 
ciddi bir kısmı 5 yaşına varmadan hayatını kaybetmekte-
dir. Sadakataşı Derneği olarak Somali halkının en büyük 
problemi olan su sorunun çözümü için bu yıl içerisinde 
31 su kuyusu açılışı gerçekleştirdik.

Bangladeş: Dünyanın en fakir ve gelişmemiş ülkeleri 
arasında yer alan Bangladeş komşu ülke Myanmar’da 
yaşanan katliamlardan kaçıp ülkelerine sığınan milyon-
larca Arakanlı muhacire de ev sahipliği yapıyor. Ülkede 
yer üstü sularının kirli olmasından dolayı temiz su ha-
yati değer taşıyor. Sadakataşı Derneği olarak çoğunluğu 
Arakanlı mültecilerin yaşadığı kamplarda 22’i şadırvan 
48’si tulumba olmak üzere bu yıl toplam 70 su kuyusu 
açılışı gerçekleştirdik.

Çad: Afrika’nın en kurak coğrafyasında yer alan Çad’da 
başkent N’djamena’nın dışında sınırlı bir alanda su 
şebekesi bulunmaktadır. Birçok köy, su ihtiyacını uzak 
köylerden hayvanlarla taşıyarak giderebilmektedir. Sada-
kataşı Derneği olarak suyun büyük bir problem olduğu 
Çad’da 7 su kuyusu açılışı gerçekleştirdik.

Sri Lanka: Güney Doğu Asya’da yer alan Sri Lanka’da 
azınlıkta bulunan Müslümanlar elverişsiz koşullar, yer 
üstü sularının kirli olması sebebi ile çoğu zaman temel 
ihtiyaçları için yeterli su bulamamaktadır. Sri Lanka’da 
bu yıl içerisinde  23  su kuyusu açılışı gerçekleştirdik.

Kenya: Dünyanın en kurak coğrafyasında yer alan 
Kenya’da birkaç yılda bir düzenli olarak kuraklık 
yaşanmakta, her yıl binlerce çocuk su sıkıntısından 
kaynaklanan hastalıklar sebebi ile hayata gözelerini 

yummaktadır. Kuraklık sebebi ile ekonomik olarak tek 
geçim kaynakları olan hayvancılık ve tarım sektörü de 
sekteye uğramaktadır. Sadakataşı Derneği olarak yıl 
içerisinde 41 su kuyusu açılışı gerçekleştirdik. 

Tanzanya: Alt yapı sorunu ve ekonomik sıkıntıların 
yaşandığı Tanzanya’da temiz suya ulaşmak için insanlar 
saatlerce yol yürümektedir.Bazı bölgelerde hiç temiz 
veya arıtılmış suyun bulunmamaktadır. Sadakataşı 
Derneği olarak bu yıl içersinde Tanzanya’nın farklı 
bölgelerinde 6 su kuyusu açarak binlerce kişinin temiz 
su ihtiyacının karşılanmasını sağladık.

YUREKLERE 
SU SERPiYORUZ!
Dünya’da yaklaşık 700 milyon insan temiz 
suya erişemiyor. Yokluk, kuraklık, kirlilik, hızlı 
nüfus artışı, küresel ısınma kaynaklı yağış 
azlığı, hızlı ve aşırı tüketim gibi nedenler temiz 
su kaynaklarının ömrünü kısaltıyor. 
Temiz suya ulaşılamamasının neden olduğu 
katarakt, kolera, ishal, tifo gibi hastalıklardan 
dolayı her yıl 350 binden fazla çocuk yaşamını 
yitiriyor. 

Kalıcı projeler kapsamında imkansızlıkların 
hüküm sürdüğü topraklarda ve temiz içme 
suyuna hasret kalmış ülkelerde su kuyusu 
projesiyle milyonlarca kardeşlerimizin yüre-
ğine su serptik. Sadece bu yıl toplamda 178 
su kuyusu açarak, yüz binlerce insanı; temiz, 
ulaşılabilir suya kavuşturduk. 

Kurulduğumuz günden bu yana; kuralık ve temiz su 
sıkıntısı yaşanan bölgelerde su kuyuları açarak, temiz 
suya muhtaç kardeşlerimizin yüreklerine su serpiyoruz. 

6 ÜLKEDE 
178 SU KUYUSU AÇTIK

528 BiN KiŞiYE TEMiZ SU

TANZANYA
20.000

SOMALi 
100.000

BANGLADEŞ
218.000

ÇAD
20.000

SRi LANKA
60.000

KENYA 
110.000

SU KUYUSU | | SU KUYUSU
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FİLİSTİN’DEN ARAKAN’A YARDIM

Tes-İş ile ARAKAN iÇiN ORTAK KERMES

Yoğun olarak Müslümanların yaşadığı 
Myanmar’ın Arakan bölgesinde 25 Ağustos 
Tarihinde Myanmar ordusu ve Budist milliyet-
çilerin Arakanlı Müslümanlara saldırmasıyla 
yaşanan olaylarda bugüne kadar; 700 binden 
fazla insan Arakan’da Myanmar ordusu ve 
fanatik Budistlerin saldırılarından kaçarak 
Bangladeş’e sığındı. 

Bangladeş’teki mülteci kamplarının yetersiz 
kalması ve Bangladeş hükümetinin birçok 
mülteci kampının yerini sürekli değiştirmesi 
ile yapılan evlerin uzun soluklu kullanılama-
ması barınma sorunun daha da büyümesine 
neden oldu.

Myanmar’da katliamdan kaçan Arakan-
lı Müslümanlar, Cox’s Bazar’da bulunan 
Khutupalong, Balokhali, Leda ve Tengkhali’ 
deki mülteci kamplarına sığınmaya çalışırken 
bu kamplar yaklaşık 950.000 kişi ile kapa-
sitesinin çok üzerinde insan barındırıyor.  
Kamplara giremeyen mülteciler boş arazilere 
yerleşiyor. Buda bölgede salgın hastalıların, 
enfeksiyonların ve ölümlerin sayısının artma-
sına zemin hazırlıyor.

Arakanlı Müslümanların Bangladeş’e ulaşmak 
için kullandıkları Naf Nehri’nde yaşadıkları 
ise akıllara Srebrenitsa’da yaşanan trajediyi 
getiriyor. 

İsrail işgali altında yaşayan Filistinliler, 
Myanmar’da katliama uğrayan, sürgün edi-
len Arakanlı kardeşlerine Sadakataşı Derneği 
aracılığı ile anlamlı yardımda bulundu.

Bölgede yaşanan katliamlara karşı, İsrail 
ablukası altında yaşayan Filistinli Müslüman-

lar‘da kayıtsız kalmayarak Arakanlı kardeşle-
rine yardım kampanyası başlattı. Bölgede 7 
yıldır bulunan Sadakataşı Derneği, Filistinli 
Donör kurum ile beraber 1400 Arakanlı 
aileye gıda ve maddi yardımda bulundu.

Sadakataşı Derneği olarak Tes-İş Sendikası 
İstanbul 3 Nolu Şubesi ile birlikte Arakanlı 
mülteciler için kahvaltı kermesi düzenledik. 

Sendikaya bağlı İGDAŞ üyelerinin 14 
şubede düzenledikleri hayır kermesinde 
toplanan yaklaşık 50 TL toplandı. Başkan 
Kemal Özdal ve Tes-İş Sendikası İstanbul 
3 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Özil’in de 

hazır bulunduğu programla toplanan para  
derneğimize teslim edildi. Düzenlenen 
kermeste toplanan hayır parasıyla; Myan-
mar’dan Bangladeş’e göç eden 80 bin 
Arakanlı Müslümanların yaşadığı Jamtoli 
mülteci kampında derneğimizin acil yardım 
ekipleri tarafından, 3 bin kişiye düzenli 
olarak pirinç ve etten oluşan sıcak yemek 
dağıtımı gerçekleştirildi. 

Ümmetin kanayan yarası Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz için 
insanİ yardımları hız kesmeden sürdürüyoruz. 

1 YILDA ARAKAN
 iÇiN NE YAPTIK? 

500 
KiŞiYE 
ZEKAT 

3 OKUL

70
SU KUYUSU

450 aileye 
HiJYEN
PAKETi

3000
KiŞiYE SICAK

YEMEK

3800 
AiLEYE GIDA

KOLiSi

10
AiLE’YE EV

TUVALET
BANYO

10’larca 
YETiMiN 
BAKIMI

250
HiSSE

KURBAN

162
HiSSE

ADAK-AKiKA

ÜMMETiN KANAYAN YARASI; 
ARAKAN

Arakanlı Mültecilere 
Ev, Banyo ve Tuvalet 
Sadakataşı Derneği, Myanmar’daki zulüm ve katliam-
lardan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlılar için 
Balukali mülteci kapında inşa ettiği ev, banyo ve tuva-
letleri ihtiyaç sahibi olan Arakanlı ailelere teslim etti.
Dernek olarak, hayırseverlerin yardımlarını mazlum 
Arakan halkına ulaştırmaya devam ediyor. Olayların 
başladığı 25 Ağustos tarihi itibarı ile Bangladeş’teki 
mülteci kamplarında ve Myanmar sınırında Arakanlı 
mülteciler için yardım faaliyetlerine ara vermeden 
sürdüren dernek, Balukali kampında yaşayan onlarca 
aileye inşa edilen ev, banyo ve tuvaletleri teslim ettik.

ÜMMETiN KANAYAN YARASI; 
ARAKAN

| KURBANKURBAN | 
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FiLiSTiN YARDIMLARI 
ARTARAK DEVAM EDECEK 

BÖLGEDEKi  ÇALIŞMALARIMIZ

Kurulduğumuz günden bu yana; İsrail zulmü altında 
yaşamlarını sürdürmeye çalışan Filistinli kardeşle-
rimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Çocuğu, genci, 
yaşlısı her türlü zulme ve adaletsizliğe maruz kalan 
Filistinli Kardeşlerimizin yüzleri; hayırsever bağışçı-
larımızın destekleriyle az da olsa tebessüm ediyor. 

Filistinli kardeşlerimiz için gıda yardımı dışında diğer 
insani ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardım pro-
jeleri üretmeye de devam ediyoruz. Bu kapsamda; 
mülteci kamplarında sağlıksız bir ortamda hayatını 
sürdüren 7 bin 500 kardeşimize sağlık desteği sağ-

ladık. Yine bu kamplarda imkansızlıklar nedeniyle 
eğitimden geri kalan 1500 çocuğumuzun eğitimini 
üstlendik. Ayrıca çocuklarımıza; binlerce Kuran-ı 
Kerim ve Dini Bilgiler Eğitim Seti dağıttık. 

Mescid-i Aksa bahçesinde yer alan güneşlik pro-
jesinin açılışını gerçekleştirdik. Güneşlik projemiz; 
Kubbetus Sahra ve Mescid-i Aksa Camii arasında 
yer alan bölgede yaklaşık 3000 metrekarelik bir ala-
na kuruldu. Proje kapsamında, Filistinli Müslüman 
kardeşlerimizin Mescid-i Aksa avlusunda daha rahat 
iftar etmeleri sağlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 
birlikte “Yadigâr-ı Ecdad Son Kale 
Anadolu ve Kudüs!” programı 
çeşitli etkinliklerle devam ediyor

700
HiSSE

KURBAN

MESCiD-i  
AKSA 

GÖLGELiK 
PROJESi 

1.500
ÖĞRENCiLiK 

EĞiTiM 
DESTEĞi

3.500
YETiME
KIYAFET

BiNLERCE
Dini Bilgiler 

Eğt. Seti
ve Kuran-ı Kerim 

50 BiN
KiŞiYE
iFTAR

40 BiN
KiŞiYE

KUMANYA

7.500 
KiŞiYE

SAĞLIK
DESTEĞi

7 MiLYON 
TL’LiK 

YARDIM

Yadigâr-ı Ecdad 
Son Kale Anadolu 
ve Kudüs! 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte düzenlediği-
miz Yadigar-ı Ecdad Son Kale Anadolu ve Kudüs
Projesi başladı.

Derneğimizin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte 
düzenlediği bu proje ile ilk kıblemiz olan ve İslam 
Dininin 3 kutsal şehrinden biri olan Kudüs’ün 
tarihimizdeki, inancımızdaki yeri ve önemi yapıla-
cak etkinliklerle beraber gençlerimize anlatılıyor. 
Proje kapsamında gerçekleştirilen seminerlere 
katılan gençlere, ülkemizdeki büyük siyasi olayların 
Kudüs ile bağlantıları, Kudüs’ün işgali, Filistinlilerin 
sürgün edilmesi, duvar inşası gibi önemli dönüm 
noktalarından hareketle geçmişten günümüze 
Kudüs’te yaşananların anlatımıyla, gençlerimizde 
Kudüs farkındalığı oluşturulması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde seminerler, belgesel gösterim-
lerinin yanı sıra, Türkiye-Filistin öğrenci değişim 
programı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 25’er 
öğrenci karşılıklı olarak İstanbul’dan Kudüs’e ve 
Kudüs’ten İstanbula getirilerek bir haftalık şehir 
gezileri düzenlenilmesi, Türkiye-Filistin Futbol 
Dostluk maçı, Kudüs’te Türk Kültürüne ait Ebru, 
Hat vb. sanatların tanıtılması, Türkiye’de okuyan 
Filistin’li gençlerin kendi kültürlerini tanıtacağı 
Filistin günleri düzenlenecek.

Derneğimiz tarafından Mescid-i Aksa’ya yapılan gölgelik

“Oraya gidin 
ve içinde namaz 
kılın. Eğer oraya 

gidemez ve içinde 
namaz kılamazsanız 

kandillerinde yakılmak 
üzere oraya zeytinyağı 

gönderin.” 
(Hadis-i Şeriff) 

‘Harim-i İsmet’imiz Kudüs
İsrail zulmü altında yaşamları her geçen gün daha 
da zorlaşan Filistinli kardeşlerimize destek olmaya 
devam ediyoruz. 
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Yemen ve Somali’ye 
Temiz Su Yardımı

YETiMLERİMİZİ HAYATA 
HAZIRLIYORUZ

Dünyanın her yerinde yetimler; insan kaçakçıları, organ mafyaları ve 
dilenci mafyalarının en savunmasız hedefi haline geliyor.

Dünya üzerinde savaş, yoksulluk, ve doğal afetler sebebiyle ailesini 
kaybeden yüz binlerce çocuk korumasız ve savunmasız bir durumda 
hayatlarını sürdürmektedirler. 

Bağışçılarımızın destekleri ve dualarıyla; kendisi de bir yetim olan Pey-
gamberimizin tavsiyesine uyarak yetimlerimizi vatanlarından ayırmadan 
koruma altına alıyor ve hayata hazırlıyoruz.

ONLARI GÜZEL YARINLARA 
ULAŞTIRMAK iÇiN 
VAR GÜCÜMÜZLE 
ÇALIŞIYORUZ

GÖNÜL GÖRDÜ, 
GÖZ GÖRDÜ

SRi LANKA   65
SOMALi   49
FiLiSTiN (GAZZE)  79
BURKiNA FASO  31
TÜRKiYE     7 
ABHAZYA   74
SURiYE    69
ARAKAN   27
LÜBNAN     2

YÜZLERCE YETiM 
KARDEŞiMiZ VAR

Yetim çalışmalarımızın büyük bir kıs-
mını; mülteci kamplarında, savaşların 
yaşandığı coğrafyalarda ve güvensiz 
bölgelerde hayata tutunmaya çalışan 
küçük kardeşlerimiz oluşturuyor. Ger-
çekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında 
yetim çocukların öncelikli olarak sağlık, 
gıda ve eğitim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
Ailelerinden sağ kalan varsa onların ya-
nına, yoksa da temin ettiğimiz güvenilir 
bölgelere nakillerini sağlayarak yetimle-
rimizi güvencemiz altına alıyoruz. 

Doğal afet bölgelerinde ve ihtiyaç duyu-
lan bölgelerde her türlü istismara karşı 

geçici barınaklar inşa ederek yetimleri-
mizi korumaya alıyoruz. Çocukların sağ 
kalan yakınlarını buluna dek ihtiyaçlarını 
karşılıyor, sağ kalan yakını bulunduğu 
vakit  yerel kuruluşun talepleri ve bölge 
yapısı göz önüne alarak yetimhaneler 
ve kalıcı barınaklar hazırlıyoruz.

Bağışlarımızın destekleri ile inşa 
ettiğimiz yetimhane ve eğitim komp-
lekslerinde okuttuğumuz yetimlerimize; 
mesleki yeterlilik kazandırarak, meslek 
edindiriyor ve kendine yetebilecek bir 
birey haline getiriyoruz. 

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) iş birliği ile 
Pakistan’da 200 katarakt ameliyatı gerçekleştirdik.

Pakistan’da Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) iş birliği ile organi-
ze edilen katarakt ameliyatları projesi kapsamında hayırseverlerin 
bağış ve destekleri ile 200 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi.

Tedavi edilmediğinde körlüğe sebep olan katarakt hastalığı; yaşın 
yanı sıra yetersiz beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kal-
ma, göz travmaları gibi sebeplerle yaygın biçimde görülmektedir. 
Teknik ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca kişi, ameliyat 
olamadığı için görme duyusunu kaybediyor ve yaşamını başkalarına 
bağımlı bir şekilde sürdürüyor. 

Yokluğun ve açlığın hüküm sürdüğü Asya ve Afrika’nın birçok 
noktasında, önümüzdeki yıl da  katartk ameliyatları gerçekleştirerek, 
ihtiyaç sahibi kardeşlerimize umut olmaya devam edeceğiz. 

Uzun süre Husi kuşatması altında kalan ve 
içme suyu kaynaklarının yetersiz olduğu Taiz 
bölgesinde dağıtılan temiz sudan onbinlerce 
kişi yararlandı.

Taiz halkının su ihtiyacını karşılamak için 
bir ay boyunca devam ettirilen çalışmalar 
kapsamında, toplam 625 bin litre temiz su 
dağıtıldı. Kentin belli noktalarında tankerler 
ile halka ulaştırılan temiz su, binlerce ailenin 
ihtiyacını karşıladı. 

Bölgesinde yaşanılan kıtlık,kuraklı gibi so-
runlarla yaşayan Somali’de ise;  acil yardım 
ekiplerimiz tarafından 10 tanker su dağıtımı 
gerçekleştirildi. 

İç savaş ve temiz su sorunu yaşayan her iki 
kardeş ülkede yaşımını sürdüren on binlerce 
ihtiyaç sahibi, dağtımlarını yaptığımız temiz 
sudan yararlandı. Hayırsever bağışçılarımızın 
destekleriyle bölgedeki çalışmalarımıza ara 
vermeden devam edeceğiz. 

Yemen’de yaşanan iç savaş sebebi ile ve Doğu Afrika’yı 
etkileyen kuraklık nedeni ile Somali’de temiz su sıkıntısı 
yaşanıyor.

YETİM  YARDIMLARI | 
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Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan kardeş-
lerimiz dini eğitim konusunda kaynak bulma 
sıkıntısı yaşıyor. Bu soruna çözüm olması 
umuduyla, kardeşlerimizin dini bilgiye doğru 
bir şekilde ulaşabilmesi için DİNİ BİLGİLER 
EĞİTİM SETİ projesini hayata geçirdik. Ulaş-
tığımız ülkelerin yerel dillerine göre hazırla-
dığımız Kur’an-ı Kerîm ve Meali, Siyer-i Nebî 
(Peygamberimizin Hayatı) ve İslâm İlmihali’n-
den oluşan dini eğitim setini bağışçılarımızın 
desteğiyle kardeşlerimize ulaştırdık.

Bu yıl içerisinde 4 ülkede gerçekleştirdiğimiz 
projemizi hayırsever insanımızın sayesinde 
sürdürdük. Dünyanın çeşitli bölgelerinde 
yaşayan kardeşlerimizin kalbini sevgi ve iman 
ile doldurmak hedefiyle başlattığımız proje 
kapsamında bu yıl içerisinde Sri Lanka, Nepal, 
Kenya, Burkina Faso dillerinde eğitim setlerinin 
dağıtımını gerçekleştirdik.

Sri Lanka: 180’er Adet İlmihal, Peygam-
ber Efendimizin Hayatı (Siyer-i Nebi) ve 
Kur’an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirildi.

Nepal: 120’şer adet Kur’an-ı Kerim, İslami 
Kurallar ve Kaideler, Peygamber Efendi-
mizin Hayatı (Siyer-i Nebi), Dua ve Tesbi-
hatlar, İslam ile İlgili Ortak Sorular, İslam 
Felsefesi ve Kısa Kur’an Tesfiri dağıtımı 
gerçekleştirdik.

Kenya: 200’er adet Kur’an-ı Kerim ve 
Siyer-i Nebi ve İslam İlmihali dağıtımı 
gerçekleştirdik.

Burkina Faso: 400 Kur’an-ı Kerim Siyer-i 
Nebi ve İslam İlmihali dağıtımı gerçekleş-
tirdik.

YIL iÇERiSiNDE 
YAPTIGIMIZ 
DAGITIMLARDiNi BiLGiLER

EGiTiM SETi
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Adak, Akika-Şükür Kurbanları
Yıl içerisinde bağışlanan adak, akika 
ve şükür kurbanlarının dağıtım bölge-
lerini seçerken; bölgedeki ekonomik, 
sosyal ve siyasal olayları göz önünde 
bulunduruyoruz. Özellikle savaşın ve 
kaosun egemen olduğu bögelerde 
yaşanan açlık ve iptidai şartlar seçi-
lecek bölgenin belirlenmesinde etkin 
bir rol oynuyor. Yıl içerinde gerçek-
leştirdiğimiz proje kapsamında;

yetimhanelerimize, mülteci kampları-
na ve diğer ülkelerde hayat mücade-
lesi veren ihtiyaç sahibi kardeşlerimi-
ze kurban hisselerini ulaştırdık.

Bağışladığınız adak, akika ve şükür 
kurbanlarınızı Asya’da Afrika’da ve 
Anadolu’daki ihtiyaç sahibi olan aile-
lere ulaştırmaya devam edeceğiz. 

ÇADŞUBAT SOMALiMART

BENiN

RUANDABURKiNA FASO HAZiRANMAYISSOMALiNiSAN

BANGLADEŞ-TANZANYA MOĞALiSTAN-BANGLADEŞ
EYLÜL-EKiMTEMMUZ-AĞUSTOS KASIM ARALIK

BURKiNA FASO-BANGLADEŞ

YIL iÇERiSiNDE GERÇEKLEŞTiRDiĞiMiZ 
ADAK, AKiKA-ŞÜKÜR KURBAN KESiM ve DAĞITIMLARI

| ADAK, AKİKA VE ŞÜKÜR KURBANLARIDİNİ BİLGİLER EĞİTİM SETİ | 
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