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     Avrupa Ye�m-Der olarak karşınıza ilk kez özel bir bülten ile 
çıkmış bulunmaktayız. Bu bülten ile başta siz değerli 
temsilcilerimizi ve bizleri her türlü imkanları ile destekleyen 
hayırseverleri faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme ve bu 
vesile ile projelerimizi açıklamak is�yoruz.

      Öncelikle bizlere bu hayırlı hizme� nasib eden yüce Allah 
(c.c.)'a hamd ve ye�mlerin serveri sevgili peygamber 
Efendimize (s.a.v.) selat ve selam ediyoruz.

      23 Temmuz 2011 tarihinde kuruluş dilekçesini verip Nisan 
2012 i�bari ile faaliyetlerimize başladığımızda bu denli bir 
teveccühe mazhar olabileceğimizi tahmin etmemiş�k.  

     21 ay gibi kısa bir süre zar�nda 10 binleri bulan muhtaç ve 
mağdur ailelere yardımları ulaş�rabilen Avrupa Ye�m-Der, 
uluslararası bir yardım organizasyonu olarak muhtaç ve 
hayırsever arasında köprü olma vazifesini başarılı bir şekilde 
yerine ge�rmeyi başarmış�r.

     Türkiye'de yerel kurum ve kuruluşlar ile çalışarak yapılan 
yardımların şeffaf bir şekilde takip edilebilme sistemini henüz 
kuruluş aşamasında bile gerçekleş�rebilen Avrupa Ye�m-Der, 
kurum olarak şeffaf çalışmayı prensip edinmiş�r. 

     Uluslararası bir yardım kurumu olarak Avrupa Ye�m-Der, 
mağdur ve muhtaçlara uzanan yardım eli olmak için de kollarını 
sıvamış ve temsilcileri ile partner kurumlar aracılığıyla 60 
ülkede faaliyet yürütebilmektedir.

     Sözü fazla uzatmadan Avrupa Ye�m-Der yöne�m kurulu 
adına; bize güvenen, destek veren, bağışta bulunan ve 21 ay 
içerisinde bu kadar yardımlarda bulunmamıza vesile olan 
bütün hayırseverlere can-ı gönülden teşekkür ederiz.

     Ye�m, mağdur ve muhtaçlar hakkında genel bilgi ve yazıların 
da bulunduğu bu özel bülten ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

     Bekleyen gözlere umut olmak dileği ile…

Avrupa Ye�m-Der Yöne�m Kurulu 

“... Bize güvenen, 
destek veren, 

bağışta bulunan ve 
21 ay içerisinde 

bu kadar 
yardımlarda 

bulunmamıza 
vesile olan bütün 

hayırseverlere 
can-ı gönülden 

teşekkür ederiz.”

Avrupa Ye�m-Der 
Yöne�m Kurulu
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Tarihcemiz ve Faaliyet Raporumuz

Avrupa Ye�m-Der'in kurulması için, 23.07.2011 

tarihinde Neresheim Sulh Mahkemesi'ne kuruluş 

dilekçesi verildi. 31.10.2011 tarihli Neresheim Sulh 

Mahkemesi'nin onay mektubundan sonra Avrupa 

Ye�m-Der resmen kurulmuş olup, bu tarihten 

i�baren “Tescilli Dernek” (e.V.) uzan�sını kullanma 

hakkını almış�r. 

Maliye Dairesi (Finanzamt) tara�ndan “Vergi 

Muafiye�” tescillenen Avrupa Ye�m-Der, Nisan 

2012'den beri yardım kampanyalarına başlamış�r. 

2012 yılı sonuna kadar da Avrupa Ye�m-Der; 

Türkiye, Burma, Kenya, Uganda, Eritre ve Mısır'da 

gerek bizzat, gerek de partner kuruluşlar aracılığı ile 

yardım kampanyalarında yer almış�r.

01 Nisan 2012 – 31 Aralık 2013 (21 Ay'da):

Kardeş Aile: 

Avrupa Ye�m-Der, “Kardeş Aile Projesi” ile 2013 yılı 

sonuna kadar Türkiye'de yaklaşık 1650 aileye yardım 

ulaş�rmış�r.  

Öğrenci Desteği: 

Avrupa Ye�m-Der, partner kuruluş aracılığı ile 

Mısır'da okuyan Türkiyeli öğrencilere kira yardımı 

desteği sağlamış�r. (Haziran 2013'e kadar)

- Avrupa Ye�m-Der, “Öğrenci Desteği” 

uygulamasıyla çoğunluğu ye�mler olan öğrencilere 

aylık olarak maddi destek vermiş�r. 

Kurban: 

Avrupa Ye�m-Der, hayır sahipleri tara�ndan Kurban 

için bağışlanan bedellerin yerlerine ulaş�rılması için 

partner kuruluşlar aracılığı ile Kurban Bayramı'nda 

Türkiye, Burma, Kenya, Uganda, Eritre, Bangladeş, 

Burkina Faso, Gana, Mali, Nijer ve Güney Sudan'da 

ih�yaç sahiplerine Kurban e� ulaş�rmış�r. 

Ye�m Giyindirme: 

Avrupa Ye�m-Der Türkiye'de 380 ye�m çocuğa 

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde tam 

teşekkülü giyim yardımında bulunmuştur.

Gıda Pake� Yardımı: 

Avrupa Ye�m-Der, başta Türkiye ve Kenya olmak 

üzere toplam 1250 ih�yaç sahibi aileye Gıda Pake� 

Yardımı'nda bulunmuştur. 

Afet Bölgesi Yardımları: 

- Avrupa Ye�m-Der, Van'da meydana gelen deprem 

sonrası afet bölgesine ulaşarak depremzedelere 

Gıda Pake� Yardımında bulunmuş ve birçok 

depremzede aileye “Kardeş Aile Projesi” 

çerçevesinde aylık düzenli olarak maddi destek 

verilmiş�r.

- Avrupa Ye�m-Der;

Ø Arakan (Burma/Myanmar) Mültecilerine 
Ø Almanya'da yaşanan sel felake� 

mağdurlarına 
Ø Filipinler'de meydana gelen Tayfun 

felake� afetzedelerine maddi 
yardımlarda bulunmuştur. 

2012-2013 Yılı 
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Avrupa Ye�m-Der, gönüllü 

temsilcileri ve yöne�m kurulu 

üyelerinin özverili çalışmaları 

sonucu şu anda aşağıda ismi geçen 

ülke ve şehirlerde gönüllü 

temsilcilik prensibi ile temsil 

edilmektedir: 

Almanya:

Bopfingen, Geislingen, Stu�gart, 

Lörrach, Karlsruhe, Ludwigshafen, 

Worms, Ingolstadt, Ansbach, 

Darmstadt, Köln, Herne, 

Bergkamen, Essen, Berlin, Leipzig, 

Hamburg, Hannover, Frankfurt a. 

M., Kiel, Bielefeld, Giessen, Kassel.

Avusturya:

Salzburg, Wels, Bregenz, Innsbruck, 

Viyana.

İtalya: Como, Trieste

İsviçre: Basel

Fransa: Paris, Mulhouse

Belçika: Anvers (Antwerpen)

Hollanda: Lahey (Den Haag)

Norveç: Oslo

Türkiye: Batman

Avrupa Ye�m-Der, gönüllü 

temsilcileri vasıtası ile yukarda ismi 

geçen bütün ülke ve şehirlerinde 

yardım kampanyaları organize 

edebilir.

Avrupa Ye�m-Der, yardımların direk 

ih�yaç sahiplerine ulaşması için 

Türkiye'de gerek bizzat gerekse iller 

bazında kurulmuş olan yardım 

kurumları aracılığıyla çalışmaktadır. 

Avrupa Ye�m-Der, Uluslar arası 

alanda partner kuruluş olarak 

ZEKAT Vak� ile çalışmaktadır.   

ZEKAT Vak� dünya çapında 52 

ülkede faaliyet gösteren Uluslar 

arası bir yardım kuruluşudur. 

Avrupa Ye�m-Der de, doğal 

felaketler gibi acil durumlarda bu 

partner kuruluş aracılığı ile dünya 

çapında 52 ülkede acil yardımlarda 

bulunabilir ve yardım 

kampanyalarını organize edebilir.

Avrupa Ye�m-Der yöne�m kurulu 

adına; bize güvenen, destek veren, 

bağışta bulunan ve 21 ay içerisinde 

bu kadar yardımlarda bulunmamıza 

vesile olan bütün hayırseverlere 

can-ı gönülden teşekkür ederiz.

Avrupa Ye�m-Der Yöne�m Kurulu

Avrupa Yetim-Der Faaliyet Raporu 
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     “O seni ye�m bulup barındırmadı mı?”(1) ve 

“Öyleyse sakın öksüze kötü muamele etme”(2) 

hitabının muhatabı olan bir peygamberin ümme�yiz 

biz… Yani bir Ye�m Peygamberin, anne-baba 

sevgisinden, şe�a�nden, bakım ve koruyuculuğundan 

mahrum kalmış, ama Allah (cc)'ın yardımıyla sevginin 

odağı olmuş bir peygamberin takipçileriyiz hepimiz.

     Genelde toplumun, özelde ise aile ve akraba 

çevresinin şe�at ve merhamet duygularını kabartması 

beklenen önemli kesimdir ye�mler… Daha açık bir 

ifadeyle, korunması ve üzerinde �trenmesi gereken 

la�f emanetlerdir ye�mler, 

rabbimizden bize bırakılan… 

Kalbimizde insanlığa, sevgiye, 

şe�at ve merhamete dair 

duygular barındırdığımızı, eminlik 

vas�na liyaka�mizi, yardımlaşma 

ve dayanışma ahlakına sahip 

olduğumuzu test eden bir 

im�handır ye�mler aynı 

zamanda… Dünyadan ahrete uzanan kısacık 

yolculuğumuz sona erdiğinde, önümüze çıkacak o zor 

geçidi aşmak için bir can simididir ye�mler bizim için… 

“O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit, bir 

köle ve esir azat etmek yahut açlık gününde, yakını 

olan öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu 

doyurmak�r.”(3) diye buyuran Rabbimiz; ye�mlerin, 

ahire�e zorlukları kolaylaş�ran ya da daha da 

zorlaş�ran bir unsur olduğunu sermiş�r gözlerimizin 

önüne…

     Peygamberi ye�m olan, peygamberinin gidişiyle 

toptan ye�m kalan bir ümme�n fertleriyiz hepimiz… 

Ye�mliğin acısını, ye�mliğin yüreklerdeki iz düşümünü, 

kulakların 'baba' kelimesine olan duyarlılığının genzin 

yanmasına, gözlerden süzülen yaşlara, kalpte oluşan 

sızıya dönüştüğünü en çok bilmesi gerekenler bizleriz 

bu yüzden… Her bir ye�m çocuğu gördüğümüzde, 

Âlemlerin Efendisi'nin ye�m ve öksüzlüğüne bin ayrı 

gözle ağlayıp onun ha�rına başını okşamıyor, sevgi ve 

şe�atle bağrımıza basmıyorsak eğer… Yüzünü 

güldürecek bir dost eli, gözyaşlarını silecek bir mendil 

olamıyorsak eğer… Karnı açken, çocuklarımızla 

beraber doyuyorsak, üzerindeki eskimiş, yamalı 

elbiselerini, yır�k pabuçlarını görmezden gelip 

çocuklarımıza üst-baş alıyorsak ve ikişer-üçer çi� 

ayakkabısı varsa çocuklarımızın eğer… Böyle bir 

vurdumduymazlığın, emanete 

ihane�n, ka� kalpliliğin, vicdansızlığın 

hesabını nasıl vereceğiz acaba Ye�m 

Peygamber'e?!.. Daha 

Peygamberlikten önce evinde 

barındırdığı çocuklar ve ye�mlere 

olan şe�a�nden dolayı “Ebu Yetema” 

yani “Ye�mlerin Babası” diye ünlenen 

bir peygamberin ümme�nden 

oluşumuzun verdiği şe�at ve merhame�n ye�mlere 

yansıması, çok daha farklı olmalıydı oysa bugün…

     Ye�mleri himaye etmek, onlara kol kanat germek ve 

ih�yaçlarını gidermek dini bir zorunluluktur aynı 

zamanda… Ye�mlere iyilik yapmak, Rabbimiz 

tara�ndan ısrarla tavsiye edilmiş�r kutsal kitabımızda 

çünkü… “Ye�mi i�p-kakan, yoksulu doyurmaya 

yanaşmayan kimse”(4), “Dini yalan sayan”(5) kimse 

olarak adlandırılmışsa eğer Kur'an-ı Kerim'de, o halde 

dinimizdeki samimiye� göstermek ve ahiret haya�na 

azık birik�rmek için ye�mlere karşı duruşumuzu 

yeniden gözden geçirmeli değil miyiz acaba?

    Yetimlere Bir Borcumuz Var 
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     “Ben ve ye�me bakan kimse cenne�e şöyle yan 

yanayız” (6) müjdesi, ye�mlerin cenne� kazanma 

iddiasındaki bizler için ne bulunmaz bir vesile olduğunu 

�sıldıyor yüreklerimize… Bu müjdeyle yüreklerimiz 

merhametle dolmalı ve gücümüzün el verdiği ölçüde, 

ardına kadar açılmalıdır ye�mlere kapılarımız… Çünkü 

“Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içerisinde ye�m 

olan ve ye�me de iyi muamele yapılan evdir. En kötü ev 

de, içinde ye�m bulunup da ona kötü muamele yapılan 

evdir.”(7) Ye�m Peygamber'in nazarında…

     Bundandır ki, İslam'a hizme�en sonraki en büyük 

görev, kol-kanat germek olmalıdır ye�mlere… Uhrevi 

sevaplarına talip olmanın yanı sıra, onlara kendi 

çocuklarına duyduğu sevgi ve şe�a� göstermek, bir 

zorunluluktur tüm fertler için… Herkes aklının bir 

köşesinde, her an Allah (cc)'a kavuşacağının ve kendi 

çocuklarının da ye�m duruma düşeceğinin hesabı 

vardır ve olmalıdır bu yüzden… Böyle bir hesabı olanın, 

kendi kardeşinin emanetlerini, kendi çocuklarından 

ayırt etmesi düşünülebilir mi acaba?  

     Onlara karşı bir borcumuz var bizim… Sokakta 

gördüğümüz bir ye�min hüzün dolu gözlerine 

bak�ğımızda, yeterince ödemediğimizi ha�rlayıp 

utanacağımız bir borcumuz var bizim… Bir vefa 

borcudur, bir kardeşlik borcu ve insan olmanın 

sorumluluğunun üzerimize yüklediği bir borçtur bu…

Bir yeminimiz olmalı, acılı ve buruk her bir ye�min, her 

bir bacımızın dertlerine derman, yaralarına merhem, 

acılarına deva olacağımıza dair… Onları kendi 

çocuklarımız, kendi ev halkımız kadar, ha�a daha aziz 

ve daha değerli göreceğimize dair bir sözümüz, bir 

ahdimiz, bir yeminimiz olmalı bizim…

     Her bir Müslüman bakıma ve himayeye muhtaç bir 

ye�mi, bir öksüzü, bir yoksulu, bir fakiri, bir dul kadını 

himayesine alsa, ih�yaçlarını giderse, kendi ev 

halkından biri gibi görse, rızkından bir azalma, malında 

bir eksilme, kazancında bir gerileme olmayacak�r 

kesinlikle… Bilakis Allah (cc) rızkını ar�racak, malına 

bereket koyacak, gelirini çoğaltacak�r onların yüzü suyu 

hürme�ne…

     “Biz onun için iki göz, bir dil ve iki dudak var etmedik 

mi? Biz ona eğri ve doğru iki yolu da göstermedik mi? 

Ama o, zor geçidi aşmaya girişemedi. O zor geçidin ne 

olduğunu sen bilir misin? O geçit, bir köle ve esir azat 

etmek yahut açlık gününde, yakını olan öksüzü yahut 

toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmak�r.”(8) diye 

ferman etmişse Rabbimiz ve “Kim Müslümanlar 

arasından bir ye�m alarak yiyecek ve içeceğine dâhil 

ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah 

(cc) onu mutlaka cennete koyacak�r.” (9) diye 

buyurmuşsa Resul-i Ekrem aleyhi's-salatu vesselam, o 

halde ye�m, öksüz, dul, fakir, yoksul ve muhtaçlara 

karşı görev ve sorumluluklarımızı bugünden daha iyi bir 

şekilde yerine ge�rmek için ne duruyoruz hala?!.

___________________________________

Kaynak:

1- Duha Suresi: 6, 2- Duha Suresi: 9, 3- Beled Suresi: 12-

16, 4- Maun Suresi: 2-3, 

5- Maun Suresi: 1, 6- Buhari-Müslim (Şöyle yan yanayız 

derken, baş ve orta parmağını göstermiş�r.)

7- İbnu Mace, 8- Beled Suresi: 8-16, 9- Tirmizi
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     Avrupa Ye�m-Der olarak "Ye�m Aile, Kardeş Aile, 

Ye�m Edinme, Ye�m Giydirme" gibi projelerle 

"Ye�mlere Bir Umut" olmak için kolları sıvamışken 

Asr-ı Saade�en bir anekdot paylaşmak istedik 

sizlerle:

     Zaman Medine zamanı. Mescit'te, Kâina�n 

efendisi Muhammed Mustafa (s.a.v) İmamdır, 

ardında gökteki yıldızlar misali ashabı kiram, 

cemaat olmuştur. Bayram namazı kılınmaktadır. 

Namazdan sonra sarılırlar, bayramlaşırlar ve 

dışarıya çıkarlar. Dışarıda oynayan çocukları görür 

Allah'ın Resulü. Sevinir onları görünce. Asr-ı 

Saadet'te çekilen çilelerle birlikte bu çocukların 

gülüp oynadıklarını düşünün.

     Peygamberimizin (s.a.v) yüzünde tebessümler 

belirir. Sonra bir köşede ağlayan bir çocuğu görür. 

Yanına gider Nebi, o dayanamaz çocukların 

ağlamalarına. O ki, namaz kılarken bile sır�na binen 

torunları inene kadar secdesini uzatan bir 

Peygamberdir.

     Başını avucuna almış ağlayan çocuğun başını 

okşar ve sorar Nebi: “Arkadaşların oynarken sen 

neden ağlıyorsun”? Başını kaldıran çocuk karşında 

kimin olduğunu bilmeden cevap verir: “Benim 

Babam en sevgilinin yolunda Uhud'da şehid oldu. 

Annem başkasıyla evlendi. Herkes babasının elini 

öperken ben elini öpecek bir baba bulamadım!”

İşte o an Resul'ün gözlerinden yaşlar akıyordu 

toprağa. Toprak sevinçle Rahmet Peygamberin 

gözyaşlarını emerken Efendimiz (s.a.v) çocuğu 

bağrına basıp evine götürür. Çocuğu doyurup, güzel 

elbiseler giydiriyor ve böyle biraz olsun gönlünü hoş 

ediyordu.

Sonra Resulullah çocuğu yanağından okşayarak 

şöyle der: “İstemez misin Fa�ma (r.a.) kardeşin 

olsun, istemez misin Aişe (r.a.) annen ve ben de 

baban olayım?” Çocuğun bir anda çehresi değişir. 

Karşısında Resulullah (s.a.v) olduğunu daha yeni 

anlar. Heyecandan nutku tutularak ancak "Nasıl razı 

olmam, Ya Resulullah?" diyebildi.

     Giydiği yeni elbiseleriyle oynayan arkadaşların 

yanına gider. O değişimi gören arkadaşları “sana ne 

oldu, az önce ağlıyordun” derler. Der ki çocuk: 

“Vallahi aç�m, doydum; çıplak�m, giyindim; 

ye�mdim, Aişe annem, Resulullah babam oldu” der. 

Diğer çocuklar: “Keşke bizim de babalarımız 

Uhud'da şehit olaydı da, biz de öyle bah�yar bir 

babaya kavuşmuş olaydık” derler.

     Bu çocuğun adı, Beşir bin Akra'dır. 

     Peygamberimizin vefa�na kadar onun yanında 

kaldı. Peygamberimiz ebedî âleme göçtükten sonra 

Beşir için asıl ye�mlik başlamış oldu. Şöyle 

ağlıyordu: “İşte şimdi ye�m kaldım, işte şimdi garip 

oldum.” Beşir b. Akra aslında sadece kendi şahsında 

değil, belki farkında olmadan Resulullah (s.a.v.)'den 

sonra bütün Ye�mler adına konuşuyordu.

Bizlerde Allah (c.c.)'ın emrini ve Resulullah (s.a.v.)'in 

sünne�ni yerine ge�rmek is�yorsak ve Ye�mlerin 

"işte şimdi ye�m kaldım" demelerini istemiyorsak o 

halde bizlerde Ye�mlere kendi ocağımızda yer 

açalım.

Haydi hayırda yarışmaya… Haydi bir kardeş aile 

edinmeye… Haydi bir ye�mi sahiplenmeye… 

Yetim�Giyindirme�
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Sizde bir 
Yetimi 

Sevindirin...
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 Uluslararası bir yardım kurumu olan Avrupa Ye�m-Der, 
dünyanın en büyük mülteci kampı olma özelliği taşıyan 
Kenya'daki Dadaab Mülteci Kampı'na yardımlarını sürdürüyor.

Daha önce Kurban Bayramı dolayısı ile Kenya, Uganda ve 
Somali'ye yardım götüren Avrupa Ye�m-Der, daha sonra 
Ramazan ve Kurban dönemlerinde tekrardan dünyanın en büyük 
mülteci kampı Dadaab Kampındaydı. 

Ogaden toplumuna vermiş olduğu yardım sözünü yerine 
ge�rmek için dünyanın en büyük mülteci kampı olan Kenya'daki 
Dadaab kampına yardımlarını devam e�recek olan Avrupa 
Ye�m-Der, duyarlı hayırseverleri yardım etmeye çağırıyor.

Genel merkezin yap�ğı bilgilendirmelere göre yardımların bizzat 
genel başkan yardımcısı Hüseyin Ateş'in koordinatörlüğünde  
gerçekleş�rildiği ifade edildi.

Yardımların devam e�ği Dadaab Mülteci Kampı, yarım 
milyondan fazla mültecinin kalmış olduğu bir kamp olup yüzde 
60'ını çocuk ve gençler oluşturuyor. 

BM verilerine göre bir kişiyi bir ay boyunca haya�a tutabilmek 
için (en alt sınırdan) 15 ABD Doları yeterli. Dolayısı ile açlıktan 
ölen çocuk, kadın ve yaşlıların dünyanın gözü önünde göz göre 
göre ölüme terkedildiği anlaşılıyor.

Bir yardım kurumu olarak insani ve islami sorumluluğumuz 
gereği bu tür trajedilerin yaşandığı bölgelere yardım ulaş�rmak 
ve elimizden geldiğini yapmak vazifemizdir.

O halde gelin siz de bu yardım kervanına ka�lın ve bağışlarınızla 
bu mağdur insanlara bir umut olun.

Dünyanın en büyük 
Mülteci Kampında
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Mülteci Sayıları

     BM Mülteciler Programı'nın 2011 raporuna göre en fazla mülteci Afganistan'da (2,7 milyon). 
Onu Irak (1,4 milyon) ve Somali (1,1 milyon) izliyor. 2011'de en çok mülteciye ev sahipliği yapan 
ülke Pakistan (1,7 milyon) olurken Pakistan'ı, Irak (yaklaşık 900 bin) ve Suriye (resmi rakamlara 
göre 750 bin) izledi.

Açlık, fakirlik, savaş ve doğal felaketler

     Tüm bunlar, geçen yıl 4,3 milyon yeni insanın mültecilere eklenmesinin sebepleriydi. Rakam 
artmaya devam ediyor. Myanmarlılar, Arakandaki etnik soykırımdan kurtulmak için Bangladeş'e 
kaçmak için ülkelerini terk ediyorlar.

Suriye'deki şiddeten kaçanlar

     Suriye'nin kendisi 2011'de 750 binden fazla mülteci almıştı. Öte yandan birçok Suriyeli ülkedeki 
şiddetten ötürü ülkeyi terketmeye çalışıyor. Çoğu sınırı aşarak Türkiye ya da Ürdün'e geçiyor. Süren 
sorunlar dolayısı ile Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı yüz binlerle ifade ediliyor.

Devasa mülteci kampı

     Kuzey Kenya'daki Dadaab mülteci kampı. Özellikle komşu Somali'nin güney bölgelerinden 500 
bin kişi buraya sığındı. 2011'deki uzun süreli kuraklık ve milisler ile geçici Somali hükümeti 
arasındaki savaş bu insanları buraya getirdi.

Önce Afganlar şimdi Pakistanlılar

     Son yıllarda iki milyondan fazla Afganlı, komşu Pakistan'a sığındı. Çoğu Jalozai gibi kamplarda 
yaşadı. Jalozai sadece Afganlara değil, kendi vatandaşlarına da ev sahipliği yapıyor. 60 binin 
üzerindeki Pakistanlı, Afganistan sınır bölgesindeki savaşta kurban olmamaları için buradaki çadır 
kentte barındırılıyor.

Mülteciyken mülteci oldular

     Bangladeşliler göçmen işçi olarak Libya'da denemek için, sıkıntıdaki ülkelerini terk etmişti. Ama 
2011 baharında Libya'da patlak veren iç savaş onları yine bir mülteci olarak Tunus'taki Ras Ajdir 
bölgesine sürükledi. Binlercesi hala orada yaşıyor ve Libya'daki geçim kaynakları ve evleri yerle bir 
oldu.

BM’ye Göre Dünyada Yetim ve Mağdur Verileri
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Umudun adası Lampedusa

     Sürekli daha fazla Afrikalı, mülteci olarak 
İtalya'nın Akdeniz'deki adası Lampedusa'ya geliyor. 
Ağırlık olarak Tunus'tan olmak üzere daha iyi bir 
yaşam umuduyla 1500 ile 2000 euro karşılığında, 
�ka basa dolu teknelerde adaya ulaşmaya 
çalışıyorlar. Birçoğu yolculuk sırasında haya�nı 
kaybederken, ulaşanlar da sahil güvenlik tara�ndan 
ülkelerine geri gönderiliyor.

Gazze Şeridi'ndeki değişmez durum

     Binlerce Filis�nli, evleri İsrail buldozerleri, füzeleri 
ve tanklarınca yıkıldığı için başta Gazze Şeridi olmak 
üzere acil geçici barınma yerlerinde yaşıyor. 

Sonuç:     

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği'nin hesabına göre sayısı 26 milyonu 
bulan bu insanlar, dünyada yerlerinden olanların 
üçte ikisini oluşturuyor.
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 Avrupa Ye�m-Der olarak Ramazan 
ayı için başlatmış olduğumuz Gıda 
Pake� Kampanyası için yapılan 
yardımlar sayesinde yardım 
yapılacak yerler belli oldu:

Ramazan ayı öncesinde başla�lan 
ve Ramazan boyu devam edecek 
olan Gıda Pake� Kampanyası'na 
hayırseverlerin yap�kları bağışlar 
sonucu kurumumuz bu sene birçok 
farklı bölgede Gıda Pake� 
yardımlarını dağıtacak�r.

Yardımların dağıtalacağı yerler 
tespit komisyonumuz tara�ndan 
belirlenmiş olup bu ha�a i�barı ile 
yardımlar dağı�lmaya 
başlayacak�r.

Yardımların dağı�lacağı yerler 
şöyle:

Türkiye:

İstanbul, Diyarbakır, G. Antep, Urfa 
(Viranşehir), Elazığ, Adıyaman, 
Afyon, Batman (Gercüş), Ağrı 
(Merkez,  Doğubeyazıt), Sivas, 
Bingöl (Merkez, Solhan, Karlıova, 
Ilıcalar).

Kenya:

Dadaab Mülteci Kampı 

Avrupa Ye�m-Der olarak 
yapacağınız Gıda Pake� 
yardımlarını Ramazan boyunca 
ih�yaç sahiplerine ulaş�rmaya 
devam edeceğiz.

Sivas Ağrı / Doğubeyazıt

Viranşehir Gercüş

12
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Bekleyen Gözlere Umut olmak için
Siz de bir Gıda Paketi göndermez misiniz?



 Avrupa Ye�m-Der, Kurban Bayramı dolayısı Kurban 
bağışında bulunan hayırseverlere teşekkür ederken, 
özetletle Kurban Bayramı faaliyetlerini açıkladı.

Hayırseverler tara�ndan Avrupa Ye�m-Der'e vekaleten 
bağışlanan Kurban bedelleri, kurum yetkilileri 
tara�ndan başta Türkiye olmak üzere Dünya'nın farklı 
ülkelerinde yardım organizasyonu olarak faaliyet 
gösteren kurumlara ulaş�rılarak, hayırseverlerin 
Kurban ibadetleri yerine ge�rilmiş oldu.

Avrupa Ye�m-Der'den yetkililerin bizza�hi yerlerinde 
müşahede e�kleri Kurban ibade� ve dağı�mı, bu sene 
Türkiye'nin 13 farklı bölgesi başta olmak üzere, Dünya 
genelinde ise 8 ayrı ülkede gerçekleş�rildi.

Avrupa Ye�m-Der Genel Merkez'inden yapılan 
açıklamaya göre bağışlanan Kurbanlar, aşağıda 
belir�len Yardım Organizasyonları tara�ndan ve yine 
aşağıda belir�len bölgelere dağı�larak ih�yaç 
sahiplerine ulaş�rılmış�r.

- UMUT KERVANI PLATFORMU aracılığı ile;

TÜRKİYE'de

1- Nizip  / G.Antep
2- Kahta / Adıyaman
3- Ağrı-Merkez
4- Nusaybin / Mardin
5- Ceylanpınar / Ş.Urfa
6- Kozluk / Batman
7- Bingöl-Merkez
8- Bismil / D.Bakır
9- Silvan / D.Bakır
10- Hani / D.Bakır
11- Elazığ-Merkez
12- Diyarbakır-Merkez
13- Batman-Merkez'de Kurbanlar ih�yaç sahiplerine 
ulaş�rılmış�r.

- ZAKAT FOUNDATION (Zekat Vak�) aracılığı ile;

Dünya Çapında;

1- Arakan (Rohingya Mültecileri)
2- Bangladeş
3- Mali
4- Nijer
5- Gana

6- Burkina Faso
7- Güney Sudan'da Kurbanlar ih�yaç sahiplerine 
ulaş�rılmış�r.

- HORN OF AFRIKA ORPHAN RELIEF 
ORGANIZATION (Afrika Ye�mlerine Yardım 
Organizasyonu) aracılığı ile:

Afrika'da 

Kenya-Dadaab Mülteci Kampı'nda Kurbanlar 
ih�yaç sahiplerine ulaş�rılmış�r.

 

Avrupa Ye�m-Der'in ayrıca Kurban Bayramı 
öncesi;

TÜRKİYE'de;

1- Hilvan / Şanlıurfa'da 45 Ye�m Çocuk,

2- Çermik / D.Bakır'da 30 Ye�m Çocuk 
giyindirildiği Genel Merkez tara�ndan dile 
ge�rildi.

 

Genel Merkezden yapılan açıklamanın sonunda şu 
ifadelere yer verildi: 

"Gerek Avrupa Ye�m-Der'e güvenerek vekaleten 
Kurban bedelini bağışlayan hayırseverler, gerek 
ise Bayram öncesi Ye�mleri giyindirerek onların 
sevinçlerine ortak olan ve bizleri de buna vesile 
kılan herkese can-ı gönülden teşekkür eder, bizleri 
bütün bu hayırlara vesile kılan Cenab-ı Allah (cc)'a 
sonsuz hamd-u senalarımızı sunarız.

Bu Kurban Bayramı'nda daha fazla kişiye 
ulaşmamıza vesile olan bütün hayırseverlerden 
Allah (cc) razı olsun, Kurbanları kabul, bayramları 
ise hayırlara vesile olsun inşaallah.

Avrupa Ye�m-Der Genel Merkez" 
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 Avrupa Ye�m-Der yardım ekibinin Temmuz 
2013'te Kenya-Dadaab Mülteci Kampına yap�ğı 
yardımlar sonucunda yardım ekibi mensupları 
görme sorunu yaşayan Ye�m çocuklar ile ilgili 

bilgi tespi�nde bulunmuş ve bunu yardım 
dönüşünde temsilcileri ve gönüllüleri ile 

paylaşmış�.

Avrupa Ye�m-Der'in Almanya-Worms gönüllü 
temsilcisi Bilal Tanrıverdi'nin aracılığı ile bir grup 

hayırsever, görme sorunu yaşayan bu Ye�m 
çocuklardan birinin ameliyat masraflarını 

üstlenmesi sonucu sözkonusu çocuk Kenya'da 
ameliyat edilerek tekrar görmesi sağlanmış�r.

Ye�m çocuğun ameliyat öncesi ve sonrası 
hakkında Avrupa Ye�m-Der'i bilgilendiren ve bu 
ameliyata vesile olan  hayırseverlere teşekkür 
eden Afrika Ye�mlerine Yardım Organizasyonu 
adlı Kenya merkezli Ogaden toplumu yardım 

kuruluşu, söz konusu ye�m çocuğun fotoğraflarını 
ve bilgilerini Avrupa Ye�m-Der ile paylaşmış�r.

Afrikalı Yetim'in 

Görme Sevinci
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Yetimler İle İlgili Ürküten Rakamlar..

    Gündemlerine dünya genelindeki ye�m 

çocukları taşıyan STK'ların ista�s�kleri dikkat 

çekiyor. Son ista�s�kler dünyada ye�m gerçeğine 

ışık tutarken çözüm için yapılanların ne kadar 

yetersiz olduğunu da gözler önüne seriyor...

    Rakamlara bakıldığında 2015 yılına geldiğimizde 

dünyada ye�m çocuk sayısı 400 milyonu bulacak.

    Her yıl milyonlarca çocuğun savaş, doğal afet, 

açlık, hastalık gibi nedenlerden dolayı 

ebeveynlerinden birini kaybederek ye�m ya da 

öksüz kaldığı biliniyor. UNICEF'in 2009 yılı 

tahminlerine göre dünyanın en büyük 7'inci 

nüfusunu oluşturan ye�mlerin toplam sayısı 

bugün 165 milyon civarında. Üstelik kurumun 

uzun bir liste hâlinde ülke bazlı verdiği ayrın�lı 

rakamlar, aralarında Irak, Filis�n gibi Müslüman 

coğrafyaların da bulunduğu bazı ülkelere ait 

ista�s�kleri içermiyor. Buna karşın sadece Irak'ta 

8 yıl süren ABD işgali sonucunda 5 milyon 

çocuğun ye�m kaldığı tahmin ediliyor.

    Afrika ülkelerinde ise AIDS, ortalama yaşam 

süresini kısaltan ve çocukları ye�m bırakan en 

önemli etken. İsta�s�klere göre sadece AIDS 

nedeniyle ye�m kalan çocukların sayısı 15 milyon. 

Bunların büyük bir çoğunluğu Sahra Al� Afrika'da 

yaşıyor. Bu bölgede toplam 53,1 milyon ye�m 

çocuk olduğu tahmin ediliyor. Bu sayı Danimarka, 

İrlanda, Norveç, Kanada ve İsveç'teki ye�mlerin 

toplamından fazla. Bölgede sadece 2010 yılı 

içerisinde ye�m kalan çocukların sayısı 5,7 milyon.

    Uluslararası bir yardım kuruluşu olan SOS 

Children'ın verilerine göre her 2,2 dakikada, bir 

çocuğun anne-babasından birini kaybe�ği 

dünyamızda ye�m nüfusu 2015 yılına 

geldiğimizde 400 milyonu bulacak.

    Yukarıdaki rakamlar bir de çocukların genel 

olarak maruz kaldıkları zorlu yaşam koşullarıyla 

birleş�ğinde manzara daha da ürkütücü bir hâl 

alıyor. Maalesef dünyanın dört bir yanında 

milyonlarca çocuk aile içi şiddet, ihmal, fiziksel ya 

da psikolojik cezalandırma, duygusal ve cinsel 

taciz gibi durumlarla karşı karşıya. Ye�m ya da 

kimsesiz olmak ise is�smara karşı çok daha 

korunmasız olmak anlamına geliyor. Yapılan 

bölgesel araş�rmalar belli bir yaşa kadar devlet 

kurumlarının bakımında büyüdükten sonra hayata 

a�lan kimsesiz çocuklar arasında in�hara 

başvurma, fuhuş ve tehlikeli suç örgütlerine 

sürüklenme oranlarının fazlalığına dikkat çekiyor.

    Devletlerin ye�m ya da kimsesiz, korunmaya 

muhtaç çocuklar için sosyal hizmetler bağlamında 

birtakım uygulamaları bulunsa da ne yazık ki 

yeterli değil. Sivil toplum kurumlarının ve 

gönüllülerin yap�ğı çalışmalar bu nedenle haya� 

önem taşıyor... 16
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