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23 Temmuz 2011 yılının bir Ramazan ayında, 
Almanya’nın mütevazı bir kasabası olan Bopfingen’de 
bir kaç gönüllü olarak çıkmış olduğumuz bu hayır yolu-
nun 9. yılına doğru ilerlerken bize bu hizmetleri bahşe-
den yüce Kadir-i Zulcelal’a (cc) hamd olsun.

Yetimlerin serveri, iki cihan güneşi O (sav) 
“Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” düs-
türu ile bize komşunun, darda kalanın yardımına koş-
mayı “ümmetinden olma şartı” olarak belirleyen yüce 
peygambere selat ve selam olsun.

Selam, 4 Kıta’da 40 Ülke’de bizleri aracı kılarak “maz-
lumun dini sorulmaz” ser levhası ile imkanlarını sefer-
ber ederek hayırda yarışan siz değerli hayırsever ve 
gönüllü temsilci kardeş ve bacılarımızın üzerine olsun.

Periyodik olarak karşınıza, elinizdeki dergi ile çıkma 
kararımızdan sonra ilk sayı ile “Bismillah” diyerek sizlerle 
buluşuyoruz. Sizlerin de öneri ve desteklerinizle Avrupa 
Yetim-Der olarak faaliyetlerimizin ve kriz bölgelerini ilgi-
lendiren haberlerin yer alacağı bu dergi çalışmamızı 
ilgilerinize sunuyoruz.

“Bekleyen Gözlere Umut Olmak İçin” sloganı ile 
çıkmış olduğumuz bu yolda dünyanın farklı bölgele-
rinde din, dil, bölge, renk, ırk, mezhep ve meşrep ayırımı 
gözetmeksizin ihtiyaç duyulan her yerde imkanlarımız 
dahilinde çalışma prensibini düstur edindik.

Bu bağlamda bize bağışları ile destek veren, 
duaları ile önümüzü açan ve gece-gündüz deme-
den gönüllü temsilci olarak koşuşturan herkese can-ı 
gönülden teşekkür eder, hayırlarının, dualarının ve  
sa’ylerinin ind-i İlahi’de (cc) kabul olmasını Cenab-ı 
Allah’tan dileriz.

2011 yılından beri kurucu başkanlığını yapmış oldu-
ğum Avrupa Yetim-Der yönetim kurulu, üyeleri ve gönüllü 
temsilcileri adına bu çalışmamızın hayırlara vesile olma-
sını temenni ediyorum. 

Bu sayıda dünyanın en büyük insani felaketi ile karşı 
karşıya kalan Yemen ve Bangladeş’e sığınan bir milyonu 
aşan Arakanlı mülteciler ile ilgili yapmış olduğumuz  yar-
dım çalışmalarını ele aldık.

Rahmet iklimi mübarek 3 Aylar dönemine denk gelen 
dergi çalışmamızda Ramazan Ayı hazırlıklıklarımıza ve 
dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek projele-
rimize de yer verdik.

“Her eve bir sadaka kutusu” kampanyamızla siz 
hayırseverlerin evine bir sadaka kutusu ile misafir olmak 
ve desteğinizle ihtiyaç sahipleri ile aranızda köprü olma 
hizmetini sürdürmek istiyoruz.  

Dergimizin ilk sayısı ile sizleri başbaşa bırakırken bir 
sonraki sayıda görüşmek üzere, Allah’a emanet olun.

“Bekleyen Gözlere Umut Olmak İçin...”

Murat Korkut
Genel Başkan

Selamların 
   en güzeli ile...

“Bekleyen Gözlere Umut 
Olmak İçin” 
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Avrupa Yetim-Der  
Faaliyet Raporu 2018 Özeti

İNSANA AVRUPA YETİM-
DER YARDIMLARINIZI 
ULAŞTIRDI.

84BİN

Gıda Yardımı:
Almanya - Gıda Bankasına muhtaçlar yararına maddi bağış yapıldı.
Kamboçya - 100 Gıda Paketi, yüzlerce kişi faydalandı

Acil Yardımı:
Filipinler - Sel felaketi - Yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırıldı.
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - Binlerce Arakanlı mültecilerin faydalanacağı sıcak yemek, 
barınma, giyim, gıda, içme suyu ve hazır yiyecek gibi zaruri ihtiyaçlarkarşılandı.
Yemen - 100 Gıda Paketi
Dakka - 120 çocuğa hijyen ve kırtasiye yardımı
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - 45 Kurban (Gıda Yardımı)

Kış Yardımı:
Karadağ - Mülteciler - 150 aileye Gıda ve Kışlık (odun, battaniye) ihtiyaç yardımlarını

Kalıcı Projeler:
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - 85 Aile için barınak (Aile = 8 kişi), 2 Mescit, 2 Su Kuyusu
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - Güneş enerlili ışıldak (85 Adet)
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - Çadır Köyü 2: 60 Çadır ev, 2 mescit ve 3 su kuyusu

Gelir Projeler:
Bangladeş - Dikiş makinaları (10 Adet) bağışlandı.
Bangladeş - Dikiş-Nakış Kursu: 15 Kadın mezun oldu ve 15 makina verildi

Ramazan Yardımı:
Türkiye - 10 bölgede 100’ün üzerinde gıda paketi dağıtıldı.
Türkiye - Batman’da 150 çocuk giydirildi
Kamboçya - 100 Gıda Paketi, yüzlerce kişi faydalandı
Sri Lanka - Yüzlerce ihtiyaç sahibine iftar verildi.
Bangladeş - Binlerce Arakanlı Mültecilere iftar verildi.

Kırtasiye ve Giyim Yardımı:
Uganda - 200 Yetim için Kırtasiye ve Giyim yardımı

Türkiye - Maraşta 100 öğrenci Kırtasiye 
yardımı, 430 Öğrenci Ayakkabı yardımı

Kurban Yardımı:
Türkiye, Afrika, Asya, Balkanlar ve Amerika 
kıtasında binlerce kişinin faydalanacağı Kurban 
yerlerine ulaştırıldı.

Sağlık Yardımı:
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - 3 bin sağlık 
taraması

Su Kuyusu:
Binlerce İnsanin faydalanacağı, onlarca Su 
kuyusu açıldı

Adak Akika: 
Binlerce insanın faydalanacağı Adak Akika 
Kurbanları sene boyunca aciliyeti öncelikli 
bölgelerde kesildi.
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Ramazan Paylaşma Ayı
Avrupa Yetim-Der, Ramazan aylarında 

Ramazan Kumanyaları/Gıda Paketleri, 
toplu iftar yemeği ve Bayram öncesi 
Yetim giyindirme ile her Ramazan acili-
yeti öncelikli bölgelerde yardım çalışma-
larına devam etmektedir.

Ramazan ayının girmesi ile her 
Müslüman bireye farz olan fitre bede-
lini Yetim ve ihtiyaç sahiplerine ulaştır-
mak için kabul eden Avrupa Yetim-Der, 
Fitre ve Zekat fonu ile yardım edilm-
esi gereken muhtaçlar ile hayırsever 
arasında köprü görevi görmektedir.

Son yıllarda yaşanan doğal fela-
ketler, savaşlar, artan kuraklık ve mülteci 
akınları ile meydana gelen mağduri-
yetlerin yaşandığı bölgelerde imkanları 
dahilinde Ramazan ayında da üstüne 
düşeni yerine getirmeye çalışan Avrupa 
Yetim-Der, siz hayırseverlerin yardım-
ları ile projelerini çeşitlendirmiştir. 

Avrupa’ya son yıllarda olan mülteci 
akınında da Avrupa Yetim-Der, Mülteci 
yerleşkelerinde bulunan mültecilere 
dağıtılmak üzere Gıda çekleri dağıtarak 
üzerine düşen sorumluluğu yerine get-
irmeye çalışmıştır.

Dünyanın en büyük mülteci kampı 
Kenya Dadaab Mülteci Kampı’ndan 
Almanya’da bulunan mülteci kamp-
larına, Kamboçya’daki azınlık durumunda 
bulunan mağdur Müslümanlardan 
Türkiye’deki ihtiyaç sahiplerine kadar 
Ramazan ayı boyunca bekleyen gözlere 
umut olmak için Avrupa Yetim-Der 
imkanlarını seferber etmiştir.

Bekleyen gözlere umut olmak için, 
yaşanacak sevinçlere ortak olmak için 
bu Ramazan’da da Avrupa Yetim-Der 
Ramazan Kumanyaları, Toplu iftarlar 
ve bayram öncesi Yetim giyindirme ile 
“Ramazan’da umut ol”acak.  

Ramazan ayında 
muhtaç ve mağdurlarla 
manen sofralarımızı 
paylaşmak ve 
sofralarına misafir 
olmak için verdiğimiz 
iftarlar, dağıttımız 
Kumanyalar bekleyen 
gözlere umut oluyor. 
“Ramazan’da umut ol.”
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Belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için dinen zekât alabilecek 
durumdaki muayyen kişilere verilmesi demektir. Malî ibadetlerden biri olan 
zekât, İslam’ın beş şartından biridir. Kur’an-ı Kerim’de “Namazı dosdoğru 
kılın, zekâtı verin...”  (Bakara 43);

 “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin 
bir sadaka al...” (Tevbe 103) buyrulmaktadır.

Zekât Nedir?

Zekât ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 
60. ayetinde belirlenmiştir. Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, 
borçlu düşenler, Allah yolunda olanlar, yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla 
görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam’a 
ısındırılmak istenen kimselerdir.

Zekât ve fitre kimlere verilir?

Zekât, temel ihtiyaçlarının karşılanmış olmasından sonra, aradan bir 
yıl geçince, elinde nisap miktarı olan 85 gr altının değerine eşit veya daha 
fazla mal varlığı bulunması hâlinde verilecek paradır. Bu durumdaki kim-
seler hür, akıllı ve büluğ çağına ermiş olmalıdır. Para ve altınlarından % 2,5 
oranında zekât ödemelidir.

Kimler Öder?

Zekât Nasıl Hesaplanılır?

SSS ZEKÂT
Afrika ve Asya gibi kıta ülkelerinde bulunan yetimhanelerde 

tamamı yetim olan ihtiyaç sahiplerine verilen iftar organizasyo-
nudur. Katılma bedelinin çok cüz’i olduğu bu kampanya ile, uzak 
coğrafyalardaki yetimlerle manen aynı iftarı paylaşabilir ve sofra-
larını bereketlendirebilirsiniz.

İftar Verilen Yerler:
Filistin’de (Gazze): Yüzlerce yetime iftar verildi. 

Türkiye, Uganda, Gambiya, Gine-Bissau, Sri Lanka, Almanya 
(Mülteciler), Bangladeş (Arakan Mültecileri), Etiyopya.  
Sizde bir Yetimin sofrasına misafir olabilir ve 3 € ile iftarınızı 
onunla paylaşabilirsiniz.

Avrupa Yetim-Der, yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere, 
bir aylık temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri içeren 
Gıda Paketleri / Ramazan Kumanyaları hazırlamıştır. Sizler de Gıda 
Paketi / Ramazan Kumanyası bağışında bulunarak bir ailenin sof-
rasını bereketlendirebilirsiniz.

Nasıl Bağış Yapabilirsiniz ?
Avrupa Yetim-Der’in hazırladığı Gıda Paketlerini / Ramazan 

Kumanyalarını bağışlamak için; Avrupa Yetim-Der internet sayfası 
üzerinden online bağış, Danışma ve bağış hattından,  Gönüllü tem-
silcilerimize ulaşarak bağışınızı/bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Yetim çocukların Bayram ve diğer zamanlarda yeni kıyafetler 
giyinmelerini sağlamak içindir.

Avrupa Yetim-Der, Yetimler özelinde kurulu bir yardım 
organizasyonu olduğu için, özelde Yetimler ile ilgili yardımları 
öncelemektedir.

Fitre (veya fıtır sadakası), Ramazan ayının sonuna yetişen ve 
zekât alacak durumda olmayan her hür Müslüman için yılda bir 
defa verilmesi vacip olan bir sadakadır. Fitre, Ramazan Bayramı’nın 
birinci günü sabah namazı vaktinin girmesi ile vacip olur. Daha 
önce de verilebilir, ancak geciktirilmesi uygun değildir.

Kimler Fitre vermelidir?
Fitre ev halkından tümü için verilir. Bayram namazından önce 

yeni doğanlar için dahi fitre verilir. Kişinin akıllı veya akıl hastası 
veya bebek olması önemli değildir. Fitre, bir fakirin, içinde yaşadığı 
toplumdaki orta hâlli bir ailenin hayat standardına göre bir günlük 
yiyeceğinin karşılanmasının hedeflendiği miktarda para/yardımdır. 

İftar (3€)

Ramazan Kumanyası (40€)

Yetim Giyindirme (35€)

Fitre (Zekât-ul Fıtr) (10€)

***

***

***
Avrupa Yetim-Der, aldığı zekât ve fitreleri “Zekât - Fitre Fonu”nda top-

layıp, bununla kumanya yardımları, öğrenci bursları, eğitim kurumlarına 
destek ve farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşma gibi farklı yardımları 
organize eden bir yardım kuruluşudur.

Zekât Fonu nedir nasıl çalışır? 

MALIN CİNSİ NİSAP MİKTÂRI ZEKÂT ORANI

Altın (22-24 Ayar) 81 gr* %2,5 (Kırkta bir)

Gümüş 561 gr** %2,5 (Kırkta bir)

Para 85 gr. altın değerinde %2,5 (Kırkta bir)

Ticaret Malları (Ticaret 
için kullanılan,taşınır 
taşınmaz, her çeşit mal)

85 gr. altın değerinde %2,5 (Kırkta bir)

Madenler & Deniz ürünleri Nisab miktarı şartı 
yoktur. Elde edilen 
malın hemen
Zekatı verilmelidir.

%20 (Beşte bir)

 

*Altın  ~ 2950€    **Gümüş ~ 240€
(Nisan 2019 verileri)
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ACİL YARDIM 
Hurrikan Matthew mağdurları-
na Gıda Yardımı

GIDA YARDIMI

Avrupa‘da Mültecİ
Yardımları
Acil vYardım
Gıda Yardımı
Alışveriş Çeki
Kış Yardımı

Afrİka Yardım
Projelerİ  
Acil Yardım
Gıda Yardımı
Kırtasiye Yardımı
Kurban* ve Ramazan*
Adak/Akika*

DÜNYA‘NIN 40 ÜLKESİNDE BEKLEYEN GÖZLERE UMUT OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Projeler (Dünya Geneli)
Acil Yardımlar / Sağlık 
Gıda Yardımı
Yetim Projeleri
Su Kuyusu / Temiz Su
Kırtasiye Yardımı / Burs 
Ramazan*
Kurban*

Yapmış olduğunuz bağışlar sayesinde 4 Kıtada 40 Ülkede ihtiyaç sahiplerine umut olmayı başardık.
Tüm ihtiyaç sahipleri adına yapmış olduğunuz bağışlardan dolayı teşekkür ederiz.

Partner Kuruluş: 
Zakat Foundation 
of America
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AFrİKA‘DA KURAKLIK 
Acil Yardım
Gıda Yardımı
Su Kuyuları
Adak/Akika*

Arakan Mültecİlerİ
Acil Yardım
Gıda Yardımı
Barınak
Sağlık Taraması
Eğitim/Meslek Kursları
Su Kuyuları
Adak/Akika*

Türkİye Yardımları
Acil Yardım, Gıda Yardımı,
Kış Yardımı, Kardeş Aile,
Mülteci Yardımları, vs...

YEMEN  
Acil Yardım 
Gıda Yardımı 
Sağlık Desteği
Adak/Akika*

DÜNYA‘NIN 40 ÜLKESİNDE BEKLEYEN GÖZLERE UMUT OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

EvsİZLERE YARDIM 
(FİLİPİNLER) 
Acil Yardım 
Gıda Yardımı

KiŞ Yardımları
(Moğolİstan) 
Acil Yardım 
Kış Yardımları

Yapmış olduğunuz bağışlar sayesinde 4 Kıtada 40 Ülkede ihtiyaç sahiplerine umut olmayı başardık.
Tüm ihtiyaç sahipleri adına yapmış olduğunuz bağışlardan dolayı teşekkür ederiz.

Projeler (Biten / Devam eden)
Partner Kuruluş
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19 Mart 2015 tarihinden itibaren Suudi Arabistan ve öncülüğünü yapmış olduğu koalisyon 
birlikleri tarafından bombardımana tabi tutulan Yemen, insanlık tarihinin en büyük insani 
felaketi ile karşı karşıya.  “Yemen’de Kardeşlerimiz Var” sloganı ile Avrupa Yetim-Der, 
1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Yemen sorununa dikkat çekmeye çalışmış ve bu alanda 
elinden geleni yapmaya gayret etmiştir.

Yemen Krizi 

“YEMEN’DE 25 MİLYON SİVİL, İNSANİ YARDIM VE KORUMAYA MUHTAÇ”
(BM Genel Sekreteri Antonio Guterres)

Kamuoyu Çalışması

Koalisyon güçlerinin Yemen’de işlemiş 
oldukları savaş suçlarına rağmen yıkıcı 
savaş medyanın gündeminde değildi. 
Avrupa Yetim-Der Almanya merkezli 
Yemenli insani yardım teşkilatları ile 
kurmuş olduğu irtibat sayesinde Ye-
men Savaşı ile ilgili bilgileri Türkiye ve 
Almanya kamuoyu ile paylaştı.
Bu bağlamda Hamburg merkezli İnsan 
e.V. Genel Başkanı Dr. Eymen El-Man-
sur ile çeşitli görüşmeler gerçekleştiren 
Avrupa Yetim-Der, İnsan hakları ve 
insani yardım kuruluşu “İnsan Derne-
ği”nin  tanıtımında ve idari giderleri-
nin karşılanmasında büyük destekler 
sağladı.

Gıda Yardımı

Koalisyon güçlerinin hedef almış oldu-
ğu Yemen alt yapısı, su depoları ve gıda 
ambarlarının tahrip edilmesinden dola-
yı Yemen’de benzeri görülmemiş gıda 
ve su sorununa yol açtı. Milyonlarca 
insan temel gıda malzemelerine dahi 
ulaşamadı. Bundan dolayı yüzbinlerce 
çocuk öldü ve milyonlarcası da ölüm ile 
burun buruna kaldı. 
Böylesi bir ortamda Avrupa Yetim-Der, 
binlerce insanın faydalanabileceği 
Gıda Yardımlarını Yemen’e ulaştırmayı 
başarmıştır. Gıda Yardımlarının yanısıra 
Adak ve Akika Kurban kesimlerini de 
Yemen’de yaparak Yemen’in mazlum 
halkına yardımcı olabilmek için elinden 
geleni yapmıştır.

Sağlık Yardımı  

Yerle bir edilen Yemen alt yapısı ile bu-
laşıcı hastalıkların artması, hastanelerin 
savaş uçakları tarafından hedef alınma-
sı ve temiz su sıkıntısının had safhaya 
ulaşması Yemen’de sağlık alanında 
ciddi sorunlar meydana getirmiştir.

Uygulanan ambargodan dolayı tedavi-
leri devam etmek zorunda olan hasta-
ların da mağdur olması, sağlık alanında 
ciddi sorunlar oluşturmuştur. Avrupa 
Yetim-Der, Hamburg merkezli İnsan e.V. 
ile beraber, çatışmaların yoğun olduğu 
Liman vilayeti Hudeyde bölgesinde 
bulunan Baca Diyaliz Merkezine tıbbi 
yardımlarda bulundu.
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Yetim Edinme

Nüfus (2014):  26 Milyon
GSYİH:   551 Dolar

Yemen dayatılan savaş sonrası fiziki ola-
rak 3 ayrı bölgeye bölünmüş durumda.

Nüfusunun tamamı yardıma muhtaç.

Savaştan ve savaşın yolaçtığı sonuçlar-
dan dolayı ölen çocuk sayısı yüzbinlerce 
olarak ifade ediliyor.

Yemen
Yetim Edinme desteği ile bir yetim 

çocuğu maddi olarak destekleye-
bilir ve ona geleceği için imkanlar 
oluşturabilirsiniz.

Yetimi destekleme süresi ne kadardır? 
Yetimi destekleme süresi en az bir yıl 
olup, yetim kendi ayakları üzerinde 
durana kadar sürmektedir. Yetim des- 
tekçisi bir yıl sonra desteğinin durdurul-
masını istiyor ise bizlere yazılı bir şekilde 
(e-posta ile de olabilir) bunu bildirmelidir.

Edindiğim yetime dair bilgileri 
gönderiyor musunuz? 
Aylık 40€’luk miktarla yetimi en az bir 
yıl destekleyen her bir kefile yetim hak-
kında bilgi içeren dosya gönderiyoruz. 
Gönderilen dosyada yetimin resmiyle 
birlikte yaşadığı ülke, aile, okul ve kişi-
sel bilgileri yer alıyor.

Bu projeye nasıl katılabilirim? 
Avrupa Yetim-Der iletişim bilgilerinden, 
temsilcilerimizle irtibata geçerek veya 
www.avrupayetimder.com sayfasında 
online bağış bölümünden projeye dâhil 
olabilirsiniz.

i.
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Arakanlı Mülteciler
Myanmar (Burma), Bengal Körfezi kıyı-

sında, Bangladeş, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Hindistan, Laos ve Tayland gibi ülkelerle 
sınır. Çok büyük bir yüz ölçümü olmama-
sına rağmen 50 Milyonu aşkın nüfusu var. 
  
2012  yılında Budist çeteler tara-
fından müslüman köylerin ateşe 
verilmesi ve Arakanlı müslüman-
lara yönelik soykırıma varacak kat-
liamlara imza atılması, Arakanlıları 
Bangladeş’e sığınmaya yöneltmiştir. 
Arakanlılara bakamayan Bangladeş 
hükümeti kendilerine vatandaşlık da ver-
miyor. Tahmini olarak bir milyona yakın 
Arakanlı Müslüman mülteci Bangladeş’te 
bulunuyor. 

Arakanlıların bulunduğu kamplarda 
yeterli alt yapı bulunmaması, Bangladeşli 
yetkililerin de bu mülteci akınına 
hazırlıksız yakalanması ciddi sorunları 
beraberinde getirdi. 

Avrupa Yetim-Der Ağustos 2012’den 
bu yana Arakan sorununu gündeme 
getirmiş ve hayırseverlerin katkıları 
ile Arakanlı mültecilere yönelik fayda 
sağlayıcı büyük yardım projelerini hayata 
geçirmiştir.

Avrupa Yetim-Der 2018 Yardımları

Acil Yardım:
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - 
Binlerce Arakanlı mültecilerin faydal-
anacağı sıcak yemek, barınma, giyim, 
gıda, içme suyu ve hazır yiyecek gibi 
zaruri ihtiyaçlar karşılandı.
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - 45 
Kurban (Gıda Yardımı)

Kalıcı Projeler:
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - 85 
Aile için barınak (Aile = 8 kişi), 2 Mescit, 
2 Su Kuyusu
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - 
Güneş enerlili ışıldak (85 Adet)
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - 
Çadır Köyü 2: 60 Çadır ev, 2 mescit ve 3 
su kuyusu

Gelir Projeleri:
Bangladeş - Dikiş makinaları (10 Adet) 
bağışlandı.
Bangladeş - Dikiş-Nakış Kursu: 15 
Kadın mezun oldu ve 15 makina verildi

Sağlık Yardımı:
Bangladeş - Arakanlı Mülteciler - 3 bin 
sağlık taraması

1962 yılından bu yana 
baskıcı Bangladeş 
hükümetinin ve 
Budistlerin zulmü 
altında yaşayan 
Arakanlıların yaşadığı 
zulümler ve acılar 
bitmek bilmiyor. 
1962 yılından beri 
devam eden zulümler, 
ancak 2012 yılında 
dünya Müslümanları 
tarafından duyulmaya 
başlandı.
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Avrupa Yetim-Der hayırseverlerin Adak ve Akika gibi 
Kurban ibadetlerini kabul etmektedir. Hayırseverler 
Avrupa Yetim-Der web sayfasından veya iletişim bilgi-
lerinden bağışı yaparak vekaletlerini verebilirler.

 

Adak/Akika Kurbanlarını nasıl ulaştırabilirim?

Bağışlanan Adak ve Akikalar, aciliyeti öncelikli olan 
bölgelere gönderilerek kesimi gerçekleşmektedir. Gıda 
yardımı olarak mağdur ve muhtaçlara dağıtılan kırmızı 
et, kıtlık ve kuraklığın yaşandığı bölgelerde et yüzü gör-
meyen ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Kesim ve dağıtım görüntülerini hayırsevere gönde-
ren Avrupa Yetim-Der, yıl boyunca belirli periyodlarda 
kesimlerin gerçekleşmesi için partner kuruluşları ile 
çalışmalarını devam etmektedir.   

Nerelerde kesilmektedir?

Sıkça Sorulan Sorular

Arapça’da nezir (nezr) diye ifade edilen adak, fıkıh dilinde, 
“bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı halde ibadet cinsin-
den bir şeyi kendisi için vacip kılması”nı ifade eder. Diğer bir 
deyişle “kişinin sorumlu olmadığı halde farz veya vacip cin-
sinden bir ibadeti yapacağına dair Allah Teâla’ya söz vererek 
o ibadeti kendisine borç kılması”dır 

Kur’an-ı Kerim’de, verilen sözde durulması, ahde ve akit-
lere bağlı kalınması (Mâide, 5/1; İsrâ, 17/34), Allah’a verilen 
sözün tutulması (Nahl, 16/91) emredilir ve yapılan adakların 
yerine getirilmesi istenir.

Adak / Nezir

Yeni doğan çocuk için şükür amacıyla kesilen kur-
bana, “akîka” adı verilir. Akîka kurbanı kesmek sünnettir. İbn 
Abbas’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.), 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için akîka kurbanı kesmiştir.  
(Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 21; Nesâî, Akîka, 1)

Bu açıdan akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden 
büluğ çağına kadar kesilebilirse de doğumun yedinci günü 
kesilmesi daha faziletlidir. 

Akika

Adak, Akika Kurbanları

Görüntü geliyor mu ve kesim ne zaman?
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Kalıcı projeler olarak da adlandırılabilecek olan “Gelir Projeleri”, dünya çapında sürmekte 
olan fakirlik, kuraklık ve kıtlık gibi engellenebilir durumları ihtiyaç sahibi ve mağdurlar 
için en aza indirebilecek projelerdir. Hayırseverlerin desteği ile başlattığımız bu projeler 
sayesinde gelirlerini sağlayabilen aileler, yarınlara daha umut ile bakabilmektedir. 

Gelir Projeleri

Avrupa Yetim-Der yürütmüş olduğu faaliyetler arasında ihtiyaç sahibi ailelere 
yardım olduğu gibi, ailelerin kendi idarelerini sağlamaları için çeşitli “gelir 

projeleri” de bulunmaktadır.

Süt Keçisi Projesi

Bu proje ile ihtiyaç sahibi aileye 2 keçi 
bağışlanmaktadır. Ailenin bu keçiler 
ile geçimlerini sağlamaları için gerekli 
bilgilendirme yapıldıktan sonra sene 
boyunca takibi yapılmaktadır. Keçiler-
den sağılan süt ve keçilerin dünyaya 
getirdikleri yavrular ile aile hem süt 
veya süt ürünleri ihtiyacını karşılaya-
bilmekte ve belirli bir zaman sonra da 
bunların satışı ile geçimini de sağlaya-
bilmektedir. 

Bosna-Hersek dağlık bölgelerinde bu-
lunan ihtiyaç sahibi aileler ile başlamış 
olduğumuz bu proje, hayırseverlerin 
katkıları ile daha fazal kişiye ulaşabile-
cektir.

Dikiş-Nakış Makinası

Arakanlı mültecilerin kalmış olduğu 
kamplarda yürütülen çalışmalar sonu-
cu mülteci ailelerin tekstil ülkesi olan 
Bangladeş’te dikiş-nakış makinaları ile 
kendi idarelerini sürdürebilecekleri tes-
pit edildi. Kamplara yapılan ziyaretlerde 
mülteci ailelere bağışlanan onlarca di-
kiş-nakış makinası ile bayanlar dikiş-na-
kış kursunu başarı ile bitirerek ailelerine 
katkı sunmak için kendilerin bağışlanan 
makinalar ile tekstil işi yapmaktadırlar.

Hayırseverlerin katkıları ile daha fazla 
kişiye ulaşabileceğimiz mülteci kamp-
larında aileler, desteklerinizi beklemek-
tedirler.

Sera Projesi

Tarım ve hayvancılığın geçim kay-
nağı olduğu bölgelerde yürürlüğe 
konulacabilecek projeler arasında yer 
alan Sera projemiz, Bosna-Hersek’teki 
ihtiyaç sahibi ailelerine umut olmuştur. 
Hayırseverlerin katkıları ile ihtiyaç sahi-
bi aileler için kurulan seralar sayesinde 
aileler, hem kendi ihtiyaçlarını karşıla-
dıkları gibi elde ettikleri ürünlerin satışı-
nı da yaparak gelir elde etmektedirler.
Sera projesi gibi gelir getiren projeler, 
ihtiyaç sahibi aileler için sürekli yardım 
alan değil de kendi ayakları üzerinde 
durabilen ailelere katkı sunan proje-
lerdir. Siz hayırseverlerin katkıları ile bu 
aileler alan el değil, belki de veren el 
konumuna gelebileceklerdir.
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Yetim Edinme
Aylık
35€ 

Kardeş Aile
Aylık
60€

Gıda Paketi
(Kumanya)

40€ 

Burs Desteği
Aylık 
35€

Su Kuyusu
1500 €’dan

 başlayan fiyatlar



KUMBARA KAMPANYASI

INTERNATIONAL HELP ORGANIZATION PRO ORPHANS

2011

+49 157 739 606 19 • +49 7623 71 777 30
Pro-Waisen e.V. • Bahnhofstr. 102 • D-79618 Rheinfelden
Bağışlarınız için:
IBAN: DE16 6835 0048 0001 0931 78
BIC: SKLODE66XXX

Evinizde veya işyerinizde bulunduracağınız 
Sadaka Kutularımız 

 ile sadakalarınızı yaparak mağdur
 ve muhtaçlara bir el kadar yakın olabilirsiniz.


