




CENGİZ KURTARAN
Umut Kervanı Vakfı Genel Başkanı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Tüm övgüler, kâinatın hâkimi, hesap gününün sahibi ve 

kâinatın yaratıcısı olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam 
O’nun âlemlere rahmet olarak gönderdiği, daima mağdur 
ve mazlumların yardımına koşan Hz. Muhammed Mustafa 
(sav)‘e, O’nun pak ehli beytine, yıldızlar misali sahabelerine 
ve ümmetin derdi ile dertlenen tüm Müslümanlara selam olsun. 

Yola çıktığımız 2013 yılından itibaren mazlum ve 
muhtaçların insanca yaşayabilecekleri imkânları oluş-
turmaya, toplumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ha-
yırseverler ile muhtaçlar arasında umut olmaya, te-
mel hak ve hürriyetlerin önündeki engelleri kaldırmak 
amacıyla durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Geçtiğimiz 2019 yılında da projelerimiz kapsamında ve 
birçok alanda hayırlı hizmetlerde bulunduk. Hiç kuşkusuz 
bu çalışmalarımızın asıl aktörleri olan hayırseverlerimiz ile 
bu yardımları gerçekleştirdik. Din, dil, ırk ve mezhep ayrı-
mı gözetmeksizin her ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek 
için çabaladık. Başta yetimler olmak üzere tüm muhtaçla-
ra kol kanat gererek şefkatle üzerlerine titremek, toplumun 
en çok ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçlar olan gıda, giyim, 
tıbbi malzeme araç ve gereçleri, barınma, yakacak, ev eş-
yası v.s ihtiyaçları karşılamak öncelikli hedefimiz olmuştur.

Bununla beraber sosyal ve kültürel projeler ile mağdur ve 
mazlumları sevindirmek için etkinlikler ve programlar tertip-
lemek,  toplumda kaliteli bireylerin yetişmesi için eğitim hiz-
metlerine destek vererek sağlıklı bir nesil yetişmesi için ör-
gün eğitimde okuyan öğrencilerimiz ve medrese talebesi olan 
öğrencilerimize eğitim bursu vermekle desteklerimizi sunduk.

Vakfımız yurtiçinde olduğu gibi yurt dışında da ülkele-
rindeki savaşlardan, sel ve deprem gibi doğal afetler, kıtlık 
ve imkansızlıklardan dolayı mağdur olmuş, yardıma muhtaç, 
mazlum, biçare  olanlara şefkat elini uzatarak sıkıntılarına 
umut olmaya çalıştı. Özellikle İslam Coğrafyasında yürek-
leri dağlayan manzaralar karşısında ümmet olma bilinciyle 
hayırseverlerimiz bu zulme ve çaresizliğe sessiz kalmayarak 
ellerinden gelen her türlü imkânlarını kardeşleri için se-
ferber ettiler ve bizlerde Umut Kervanı olarak yardımları 

yerine ulaştırmanın sevincini yaşadık. Başta Yemen olmak 
üzere, Filistin, Afrika ülkelerinin birçoğunda, Arakan’da, 
Nepal’de, Filipinler’de, Afganistan’da, Bangladeş’te ve Doğu 
Türkistan’lı kardeşlerimize umut olduk ve olmaya devam ede-
ceğiz. Buralarda gıda yardımı, giyim yardımı, tıbbi malzemeler, 
hijyen ve temizlik malzemesi, su kuyuları, katarakt ameliyatla-
rı, kurban çalışması, adak ve akika kurbanlarının kesilip ihti-
yaç sahiplerine ulaştırılması, Kur’an-ı Kerim dağıtımı ve diğer 
insani yardımları ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz.

İnancımızda insanlara değer veren, onu yaşatan ve çevre-
sine karşı duyarlı kılan “Komşusu açken kendisi tok olan biz-
den değildir, Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe 
kâmil mümin olamazsın ve Müslümanlar bir vücudun azaları 
gibidirler, vücudun bir azası acı duyarsa tüm vücut acı duyar” 
anlayışlarını veren dinimiz ne güzel dindir. Bu düsturlar çer-
çevesinde kardeşlerine el atmak isteyen hayırseverlerimiz için 
toplumla kaynaşan mağdur ve muhtaçları tespit eden hayır ku-
rumları büyük nimettirler. Bu nimeti fırsata çevirerek hayır ku-
rumu dernek ve vakıflarımızla ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Hep 
birlikte fakir ile zengin arasında gönül köprüleri inşa edelim.

2019 yılı faaliyetlerimiz neticesinde hayırseverlerimizin des-
teği ve aracılık usulüyle 57.328 aileye toplamda 7.210.181,99 
tl ile yurtiçinde ve yurt dışında hayırseverlerimiz ile muh-
taçlar arasında köprü vazifesi görerek yardımda bulunduk.

Umut Kervanı ailesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin 
yanında olacağız. Bu sebeple bugüne kadar yaptığımız çalışma-
larımızda hayra vesile olan hayırseverlerimize ve hayırsever-
lerimizden gelen yardımlarıda fedakârlık ve ihlâsla muhtaçla-
ra ulaştıran tüm üye ve gönüllü bacı ve kardeşlerimize teşekkür 
eder Rabbimizden kendilerine kat kat ecir vermesini dilerim.

İYİLİK KERVANI olarak çıktığımız bu yol-
da daha fazla ihtiyaç sahibi biçare insana umut olmak 
ve yaralarına merhem sürmek için hayırseverlerimi-
zin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 

 UMUDU YEŞERTEN KERVAN OLMAYA
DEVAM EDECEĞİZ…

Selam ve dua ile…
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Kışın sığınacak sıcak bir yuvadan mahrum olanlar, sokakta kalanlar, ba-
raka ve gecekondular da yaşayanlar zor şartlar altında hayat mücadelesi 
verirken bizlerin sıcak yuvalarımız da onların bu haline kayıtsız kalmamız 
vicdanlarımızı kanatıyor. Bu nedenle zor durumda olan kardeşlerimize 
destek vererek yardımcı olmak için sizleri

KIŞ YARDIMI kampanyamıza destek olmaya Yağmur ve çamurdan ko-
runmaları için bot; üşümemeleri için soba, kömür, battaniye, atkı, bere, 
eldiven, mont vb. yardımlara sponsor olmaya davet ediyoruz.

Kışları
Bahara Çevirelim

BOT MONT BATTANİYE YAKACAKATKI BERE
ELDİVEN

YAKACAKMONTBOT
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R a m a z a n 
Bayramı, Kurban bayramı ve özel 

günlerde yetim ve muhtaç çocukları sevindirmek 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz giydirme projesi kapsamında, çocuk-

lar mağazaya götürülerek istedikleri elbiseyi seçme imkânı sağlanmakta-
dır. Yurtiçi ve yurtdışında yetim ve muhtaçları giydirip sevindirebilirsiniz.
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Savaş,doğal afet, kaza ve hastalık gibi değişik  sebeplerle an-
nesini, babasını veyahut her ikisini kaybetmiş, kendisine sahip 

çıkacak yakını bulunmayan, bulunsa dahi yardıma ihtiyacı olan yav-
rularımıza destek olmak ve sahiplenmez istemez misiniz?

Gelin siz de bir yetimin elinden tutarak ona ailesinin sıcaklığını 
yaşatın ve kimsesizlerin kimsesi olarak bu hayra öncü olunuz.
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Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir 
köprü vazifesi gören UMUT KERVANI VAKFI 

her yıl mazlum, mülteci, mağdur ve muhtaç kar-
deşlerimiz için çalışmalar yapmaktadır.

Gelin sizde yetim, mağdur ve muhtaçların gön-
lünü alarak İftar sofralarınızda yetim, muhtaç 

ve fakirleri ağırlayın.
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İlim yuvası medreselerimize ve ora-
da ilim tahsil eden talebelere siz de 
destek olun ve orada yapılan tüm   
hayırlara ortak olun. 

Süphesiz, âlimler Peygamberlerin vârisleridir. Peygam-
berler, ne dinar ne dirhem miras bırakmışlardır, onların 

mirası ilimdir. O ilimden nasibini alan insan, büyük bir bere-
ket ve hayır kaynağına ulaşmış olur. (Hadis-i Şerif) 
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Kardeş aile projemizin 
amacı; bakacak kimsesi ol-
mayan, yardıma muhtaç du-
rumdaki aileler ile yardımsever 
aileler arasında bağ kurarak 
kardeşlik hukuku çerçevesin-
de hem yereldeki ailelerimizi 
hemde muhacir olup ülkemize 
sığınmak zorunda kalmış  aile-
lerimize yardım elimizi uzata-
rak sıkıntılarına ortak olmaktır.

Kardeş Aile ile
Gönül Köprünü Kur
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Umut Kervanı Vakfı, eğitim ve öğretimin her 
kademesinde (ilköğretim, lise, Ön lisans, Lisans, yük-
sek lisans, doktora, tez hazırlayan, medrese ve Kur'an 
Kursu) öğrenim gören maddi imkânları yetersiz öğ-
rencilere burs vererek destek olmak istemez misiniz?

Geleceğimizi aydınlatacak ve yön verecek bir öğren-
ciye burs vermek ister misiniz?
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Afrika'da her gün 
milyonlarca insan 
kilometrelerce yol 
yürüyerek en yakın-
daki su kuyusundan 
evine su almak için 
emek harcamak-
tadır. Bazı yerlerde 
yeteri kadar su ku-
yusu bulunmadığın-
dan kuraklık ve  açlık 
ölümleri yaşanmak-
tadır. Sizde bir su 

kuyusu açtırarak 
on binlerce insanın 
bu sudan yararlan-
masına ve ölüm-
den sonra bile amel 
defterinize hayırlar 
yazılmasına vesile 
olacak çeşmenizin 
olmasını sağlaya-
bilirsiniz. Bağışları-
nız ve destekleriniz 
sayesinde açılacak 
su kuyularına sizin, 
ailenizin ya da se-
çeceğiniz başka bir 
isim verebilirsiniz. 
Sadaka-i cariye 

hükmünde olan su 
kuyusunu tek başına 
açmaya gücü yet-
meyen hayırseverler 
için oluşturduğumuz 
havuz sistemine de 
ödeme gücünüze 
göre ortak olabilirsi-
niz.

Bir su kuyusu ma-
liyeti bölgenin duru-
muna göre değişmek-
tedir. (Afrika ve Asya 
Ülkelerinde Su Kuyusu 
Açıyoruz.)

SUYA NE KADAR UZAKSINIZ?
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Bağışta  bulunduğunuz gıda paketleri, yardıma 
muhtaç ailelerin umudu olsun.

Yurt içinde ve yurt 
dışında pek çok ülke 
ve bölgede başlattı-
ğımız bu çalışma sa-
yesinde ihtiyaç sahibi 
ailelerin umutlarını ye-
şertecek, yüzlerindeki 
tebessüm ve mutlulu-
ğu arttıracak bu güzel 
tabloya sizleri şahit ve 
ortak etmek istiyoruz.

İnsan yaşamını sür-
dürecek temel gıda ve 
temizlik maddelerini; 
muhtaç ailelere ulaş-
tırmamıza bir katkıda 
bulunmaya ve onları 
tekrar yaşama bağla-
mak için bir gıda pa-
keti ile yüzlerindeki 
tebessüme umut ol-
maya var mısınız?
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Katarakt bir göz hastalığı olup Afrika kıtasında yetersiz 
beslenme, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma, göz trav-
maları gibi yerel sebeplerle yaygın biçimde görülüyor. 

Tıbbi ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca Afrikalı 
ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve ya-
şamını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor.

Katarakt kampanyası ile sizde bir insana ışık olabilirsiniz.
Sizi de Afrika kıtasında devam eden 

çalışmalarımızla katarakt hastala-
rına umut olmaya, onların gören 
gözü olmaya davet ediyoruz.
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Kimi zaman çocuğunuz olduğunda, kimi zaman da şu şöyle olur-
sa deyip söz verdiğinizde ve o söz yerine geldiğinde kurban kes-
mek isteyebilirsiniz. Adak, akika ve şükür kurbanlarınızı ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırabilirsiniz. Kurbanlarını vekâlet yoluyla vakfı-
mıza gönderen hayırseverlerimiz, kurban bedellerini banka hesap 
numaralarına havale, kredi kartı, posta çeki ile 
veya vakıf merkezine bizzat gelerek elden, 
internet üzerinden online bağış veya telefon 
vasıtasıyla ulaştırabilir.

Gelen kurban bedelleri bağışçıların talebi 
doğrultusunda vakfımız tarafından kur-
ban çalışması  yapılacak yerlerin ihtiyaç 
durumuna göre paylaştırılır. Kurbanlık-
lar UMUT KERVANI VAKFI'nın görevli-
lerince çalışma yapılacak bölgelerde 
Kurban ibadeti için gerekli kriterlere 
uygun olarak satın alınır.

Kurban kesimleri tamamlandıktan 
sonra vakfımız, kurban sahiplerine 
kısa mesaj yoluyla kurbanın kesildi-
ğine dair geri bildirimde bulunur 
ve belli bir süre zarfında kurban 
videosu telefona gönderilir.
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Zonguldak
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