




GÖNLÜ BİZİMLE OLAN GÖNÜLLÜLERİMİZE. 
KÖPRÜYÜZ BİZ

26 yıllık faaliyetlerimizi toparlayıp baktığımızda “HÜZÜNLÜ MUTLULUKLAR” yaşıyoruz.
2019 yılında da arkamıza dönüp baktığımızda;
• On binlerce insanı SU ile buluşturmuşuz
• Yüzlerce insanın çok yakın olduğu halde göremediği güneşi GÖRMESİNE vesile olmuşuz.
• On binlerce insana ERZAK götürmüşüz
• Yıl boyunca kestiğimiz adak, akika vb. kurbanları YETİM&YOKSUL çocuklara 
 ETLİ YEMEK olarak ikram etmişiz
• Her gün AŞEVİMİZDE YETİME YOKSULA HASTAYA yemek ikram etmişiz
• KURBANDA BAYRAMLARIMIZI kurban ederek sizlerin emanetlerinizi Habeşli on bin  
 lerle paylaşmışız
• Ramazan Ayında İFTAR&SAHUR sofralarımızda 100 bin insana yer vermişiz
• Adını duyduğumuzda içimizi titreten YETİMLERİMİZE anne, baba, abla, abi olmuşuz
 DEDİK YA, KÖPRÜYÜZ BİZ..
Bu köprünün taşıyıcı direği sizlersiniz, İYİ Kİ VARSINIZ…

Başkan
Mehmet SEVER





SU KUYUSU

6 BÖLGEDE BİNLERCE KİŞİYE 
TEMİZ SU
Derneğimiz 2019 yılı içinde Etiyopya’nın kırsal alan-
larında 6 bölgede yeni su kuyusu açmıştır. Binlerce in-
sanın istifade ettiği su kuyularımız bölgede çok büyük 
önem arz ediyor. 

Kadın ve çocukların neredeyse günlerinin tamamını 
su bulmak için uğraştıkları bölgelerde su kuyusu açıl-
ması adeta bayram sevinci yaşatıyor. Kuyu olmayan 
bölgelerde kullanılan kirli sular çeşitli hastalıklara se-
bep olabiliyor. Bunun sonucunda da anne babalar er-
ken yaşta ölüyor ve çocukları yetim kalıyor. Etiyopya’da 
tahmini olarak 50 milyon kişi (nüfusun yarısı)temiz 
suya erişemiyor.

Dernek olarak Etiyopya’da yeni su kuyuları açmaya de-
vam ediyoruz. 2020 yılının ilk ayında 3 yeni su kuyu-
sunu hizmete açmayı planlıyoruz. 





KATARAKT

KATARAKT AMELİYATLARI 
KARARMIŞ HAYATLARA 
IŞIK OLUYOR!
Afrika’da en yaygın görülen hastalıkların başında olan 
katarakt rahatsızlığı 7’den 70’e insanların görme yete-
neğini kaybetmesine sebep oluyor. Basit bir ameliyat-
la tedavisi mümkün olan hastalığın sonuçları oldukça 
ağır. Bazı hastalar imkansızlıktan dolayı yıllarca kör 
olarak yaşamak zorunda kalıyor.

Derneğimiz hayırseverlerimizin bağışları ile Etiyop-
ya’da Katarakt ameliyatları yaptırıyor. 2019 yılı içinde 
yüzden fazla kişinin ameliyatı yaptırılarak yeniden gün 
ışığına kavuşmasını sağladık. Bölgede MİLYONLAR-
CA insan tedavi olabilmek için hayırseverlerin yar-
dımlarını bekliyor.

Etiyopya’da 1 kişinin 2 göz ameliyat bedeli 100USD 
(karşılığı TL) 





ERZAK

ERZAK YARDIMLARI
İklim şartları, susuzluk, doğal felaketler sonucu Afri-
ka’nın çoğu bölgesinde tarımsal faaliyet yapmak müm-
kün olmamaktadır. Bu durum tabii olarak halkın temel 
gıda maddelerine erişmesini olumsuz yönde etkiliyor.

Dernek olarak Etiyopya’nın özellikle kırsal alanlarında, 
gıda ihtiyacını karşılamanın çok zor olduğu bölgeler-
de belli aralıklarla gıda yardımları yapıyoruz. 2019 yılı 
içinde binlerce insanın gıda ihtiyacını bu yardımlarla 
karşıladık. Erzak yardımlarımız Bölgede kullanılan te-
mel yiyeceklerden ve sıvı yağdan oluşuyor.

2020 yılı içinde daha fazla insanın gıda ihtiyacını kar-
şılamak için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz.





ADAK AKİKA SADAKA 
ŞÜKÜR  KURBANLARI

Hayırseverlerimizin yıl içinde vekalet verdikleri 321 
kurban, yetim ve yoksul çocukların ders gördükleri 
Musa Efendi medresemizde, Etiyopya aşevimizde ke-
silerek etli yemek olarak ikram edildi. Kurban kestiren 
her hayırseverimizin kurban kesim videosunu cep te-
lefonuna göndererek o heyecanı yaşaması için gayret 
ettik. Kesilen kurbanlardan civarda oturan yoksul aile-
lere de kurban eti dağıtımı yaparak hayırseverlerimizi 
onların dualarınada ortak ettik.

2020 yılı içinde de aynı şekilde adak kurban hizmeti-
mizi devam ettireceğiz. Vekalet veren hayırseverimiz 
hem kurbanının kesildiğini hem de yemek olarak ik-
ram edildiği aşevimizi görerek gönül huzuru içinde 
ibadetini yerine getirecek.





AŞEVİ

Dernek olarak Etiyopya’da 2014 senesinde Musa Efen-
di Medresemiz bünyesinde Hasan Efendi Aşevimizi 
faaliyete geçirmiştik. O günden beri aşevimizde yetim 
ve yoksul çocuklar başta olmak üzere bölgedeki ihti-
yaç sahibi evlere sıcak yemek ikram ediyoruz. 2019 yılı 
içinde 2 milyon öğünden fazla yemek sadece çocuklara 
ikram ettik. 

Aşevimizin bölgede başka örneği yok. Her gün sıcak 
yemek pişirip ikram eden ve okullar içinde de tek aşevi 
olan medrese olma özelliğini taşıyoruz. Bu hizmeti her 
gün devam ettirebilmemizi sağlayan kadirşinas hayır-
severlerimize ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz.

Aşevimizde 1 günlük yemek ikram bedeli 1.000,00 
TL’dir.





EĞİTİM

ASIL AMACIMIZ
Bir ülkenin geleceği genç nesillerinin eğitimli olması 
na bağlıdır anlayışından yola çıkarak Etiyopya’daki en 
önem verdiğimiz faaliyetlerin başında çocukların eği-
timi gelmektedir. 2008 senesinden beri ülkenin farklı 
bir çok bölgesindeki okul ve medreseye destek sağla-
dık. Gerek binaların fiziki iyileştirilmesi, gerek çocuk-
ların kitap kırtasiye ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçları hayır-
severlerimizin bağışları ile karşılandı.

2019 yılı içinde Başta Musa Efendi Medresemiz olmak 
üzere farklı medrese ve okullardaki binlerce yetim 
yoksul çocuğun eğitim görebilmesi için gerekli şartları 
sağladık. Kırtasiye, kitap ihtiyaçlarını karşıladık, öğret-
men maaşlarını, okul giderlerini temin ettik. 

2020 yılı içinde eğitim alanındaki çalışmalarımıza yeni 
projelerle devam etmeyi planlıyoruz. Hayırseverle-
rimizin bağışları bizim can damarımız. Faaliyetlerin 
devamı için kardeşlerimizden dileğimiz desteklerini 
esirgememeleridir.





YETİM

Yetim dendiğinde içimizi titreten duygularımız vardır. 
Faaliyet yaptığımız Etiyopya’da bu duyguları yaşatan 5 
milyondan fazla yetim var.

Bölgedeki gıda yetersizliği, suların kirli olması, teda-
vi imkanlarının yetersizliği vb. sebeplerle insan ömrü 
kısadır. Babalar erken yaşlarda ölmektedir. Annelerin 
%60’lık bir kısmı doğum sonrası oluşan durdurulama-
yan kanamalardan sebep hayatını kaybetmektedir. 

IBS olarak Etiyopya’da gücümüz nispetinde yetimleri 
korumaya çalışmaktayız. Eğitim almalarını sağlayıp, 
karınlarını doyuruyoruz. Hayırseverlerimizin şefkat 
eli olarak başlarını okşuyor, Türkiye olarak onların ya-
nında olduğumuzu hissettirmeye çalışmaktayız.





KURBAN

AFRİKA’DA BİR KURBAN BİN 
BAYRAM
Kurban kelimesinin yakınlaşmak olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Bu yakınlaşmayı ülkemizden binlerce km 
uzaktaki bölgelerde hiç tanımadığımız kardeşlerimiz-
le yaşamanın sevinci ise bambaşka bir duygu. Kurban 
bayramlarında hayırseverlerimizin vekalet verdikleri 
kurbanları ücra köşelerde kalmış, kendisine verilen bir 
selama dünyanın en büyük hediyesini alıyormuş gibi 
karşılık veren kardeşlerimize ikram ediyoruz.

2019 Kurban Bayramında da binlerce yoksul ihtiyaç 
sahibi kardeşimiz Kurban Bayramı sevincini hayırse-
verlerimizin vekalet verdikleri kurbanlarla yaşadılar. 
Çocuklar, kadınlar, yaşlılar binlerce km uzaktan ken-
dilerine kurban hediyesi gönderen kardeşlerine dualar 
ettiler. Gözler mutluluktan doldu. Dudaklardan teşek-
kürler döküldü.

2020 senesinde de Kurban Bayramında garipleri, kim-
sesizleri sizlerin hediyelerinizle sevindirmeyi umut 
ediyoruz.





RAMAZAN

Ramazan ayının en heyecanlı anları iftar ve sahur va-
kitleri Habeşistan’da hayırseverlerimizin ikramları ile 
daha da anlamlı oluyor. Aşevimizde her gün pişirilen 
sıcak yemek bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere iftar ve 
sahur yemeği olarak dağıtılıyor. Ramazan ayı boyunca 
günlük 2000 kişilik yemek pişiriliyor ve dağıtımı yapı-
lıyor. 

2019 senesinde aşevimizde 60 binin üzerinde kişiye 
her gün sıcak yemek verildi. Ayrıca daha ücra bölge-
lerde Ramazan erzağı dağıtımları yapıldı. Yaklaşık 10 
bin kişi bu erzaklarla Ramazan ayında iftar ve sahur 
etme imkanına kavuşmuş oldu. 

Ramazan’da bayrama kavuşmanın yaklaştığı günlerde  
hayırseverlerimizin emanet ettikleri fitre ve zekat ba-
ğışlarının dağıtımlarını yapıyoruz.



MUSA EFENDİ YETİMHANESİ



HASAN EFENDİ AŞEVİ




