




Cengiz 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 mahsus-
tur. Salat ve selam O’nun âlemlere rahmet olarak 
gönderdiği, daima mağdur ve mazlumların yar-
dımına koşan Hz. Muhammed Mustafa (sav)‘e, 
O’nun pak ehli beytine, yıldızlar misali sahabe-
lerine ve ümmetin derdi ile dertlenen tüm Müslü-
manlara selam olsun. 

Yetim, mazlum ve muhtaçların insanca yaşa-
yabilecekleri imkânları oluşturmaya, toplumda-
ki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayırseverler ile 
muhtaçlar arasında umut olmaya, temel hak ve 
hürriyetlerin önündeki engelleri kaldırmak ama-
cıyla durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2020 yılı tüm dünyada ve ülkemizde doğal afet-
lerin yaşandığı sıkıntıların olduğu ve tüm dünyayı 
etkisi altına alıp tüm dengeleri alt üst eden Ko-
vid-19 virüsü nedeni ile insanlık çok farklı sıkıntı-
lar ile karşı karşıya kaldı. Ülkemizde mart ayı ile 
başlayan pandemi süreci ile Umut Kervanı olarak 
sahada yer alarak yetim mağdur ve bu süreçten 
dolayı işsiz kalan ve yaşlılarımıza sahip çıkarak 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Halen bu konu-

da çeşitli projelerimiz ile halkımızın yanında yer 
alarak imkanlarımız dahilinde sıkıntılarına çare 
olmaya devam ediyoruz.

Yurtiçi ve yurtdışı yardım çalışmalarımız yıl 
boyunca devam etti. Özellikle ülkemizde yaşadı-
ğımız iki deprem acısı ile ülke olarak kenetlenerek 
yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneğini 
pratikte sergiledik. 2020 yılının başlangıcında 24 
Ocak’ta Elazığ’da yaşanan 6,8 şiddetindeki dep-
remde Umut Kervanı olarak hemen ilk saatlerde 
enkaz bölgesine ulaşarak yardım çalışmalarımıza 
başladık ve halen depremzedelere yönelik yardım 
çalışmalarımız devam ediyor. Yine 31 Ekim’de 
İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem-
de yine kardeşlerimizin yardımına koştuk ve ya-
ralarının sarılması için çalışmalarımızı başlattık. 
Rabbim Elazığ ve İzmir başta olmak üzere tüm 
ülkemizi deprem felaketinden muhafaza etsin. Yıl 
boyunca ülkemizin dört bir yanında her türlü in-
sani yardımı yapmak için üye ve gönüllülerimiz ile 
gece gündüz çalışarak mağduriyetleri gidermeye 
çalıştık.

Vakfımız yurtiçinde olduğu gibi yurt dışında 
da ülkelerindeki 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 
yürekleri dağlayan manzaralar karşısında üm-
met olma bilinciyle hayırseverlerimiz bu zulme 
ve çaresizliğe sessiz kalmayarak ellerinden ge-
len her türlü imkânlarını kardeşleri için seferber 
ettiler ve bizlerde Umut Kervanı olarak yardım-
ları 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, tıb-
bi malzemeler, hijyen ve temizlik malzemesi, Mev-
lid ve Düğün Yemekleri, Kur’an-ı Kerim Hediyesi, 
Canlı Süt Keçisi dağıtımı, Kırtasiye yardımı, su 
kuyuları, katarakt ameliyatları, kurban çalışma-
sı, adak ve akika kurbanlarının kesilip ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılması ve diğer insani yardımları 
ulaştırdık ve ulaştırmaya devam edeceğiz.

Umut Kervanı ailesi olarak her zaman ihtiyaç 
sahiplerinin yanında olacağız. Bu sebeple bugüne 
kadar yaptığımız çalışmalarımızda hayra vesile 
olan hayırseverlerimize ve hayırseverlerimizden 
gelen yardımlarıda fedakârlık ve ihlâsla muhtaç-
lara ulaştıran tüm üye ve gönüllü bacı ve kardeşle-
rimize teşekkür eder Rabbimizden kendilerine kat 
kat ecir vermesini dilerim.

Gelin hep birlikte fakir ile zengin arasında gö-
nül köprüleri inşa edelim.

İYİLİK KERVANI OLARAK UMUDU YEŞER-
TEN KERVAN OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ…

Selam ve dua ile…
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Vizyonumuz

Misyonumuz

Yardımlaşma alanında sivil toplum kuruluşlarına öncülük ederek, ku-
rumlar arasındaki iş birliğini geliştirip ortak hareket bilincini oluşturmak 
suretiyle yardım faaliyetlerini güçlü, zamanında, en verimli yapan etkin 
kurum olmak.

Allah'a hakkıyla kul olabilmek ve evrensel kardeşlik bilinciyle, dünyanın 
her yerinde hak ve hakikatin; adalet ve iyiliğin; insanca yaşamanın önün-
deki engelleri kaldırmak için, din, dil, ırk ve mezhebine bakmaksızın her 
nerede olursa olsun zulme uğramış yada başka sebeple muhtaç duruma 
düşmüş insanlara ihtiyaç duydukları iyilik ve insani yardımı ulaştırmak.
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Kışın sığınacak sıcak bir yuvadan mahrum olanlar, sokakta kalan-

lar, baraka ve gecekondular da yaşayanlar zor şartlar altında hayat 
mücadelesi veren kardeşlerimize el uzatarak gönüllerini ısıtalım. Bu 
nedenle zor durumda olan kardeşlerimize destek vererek yardımcı 
olmak için sizleri “KIŞLARI BAHARA ÇEVİRELİM” kampanya-

mıza destek olmaya soba, yakacak, battaniye, bot, mont, atkı, bere, 
eldiven v.b yardımlara sponsor olmaya davet ediyoruz.

Kışları Bahara
Çevirelim
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Afrika’nın çeşitli ülkelerinde geçim sıkıntısı çe-
ken ailelere dağıttığımız biri dişi diğeri erkek keçi 
ile günlük ihtiyaçlarını karşılayarak geçim sıkın-
tılarının giderilmesine ve küçük bir sermayeleri-
nin olmasına vesile oluyoruz. 
“İYİLİK SİZİNLE ÇOĞALSIN” projemiz ile 

siz de bir ailenin geçim sıkıntısını gidererek ona 
balık vermeyi değil balık tutmayı öğreterek ona 
umut olun.

İyilik Sizinle Çoğalsın
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Dünyayı saran pandemi sebebiyle 
toplu olarak bir araya gelememenin 
ızdırabını çekip yemek vermek isteyen 
hayırseverlerimiz Mevlid ve Düğün 
Yemeklerini yıl boyunca Afrika ve 
Asya kıtasındaki ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırabilirler. 

Ayrıca mübarek gün ve gecelerde ve 
de özel günlerinizde adınıza Mevlid 
Yemeği verilerek videosu tarafınıza 
gönderilir.

Mevlid &
Düğün Yemeği
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Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi 
gören UMUT KERVANI Ramazan ayında siz hayırseverle-

rimizin zekât, fitre ve sadakalarını yetim ve ihtiyaç sahi-
bi olan kimselere ulaştırıyoruz.

Ramazan ayında zenginlerin yolunu gözleyen mağdur ve 
muhtaçlara nakdi, ayni, gıda kolisi dağıtıp yetim ve muhtaç-

ları giydirelim.
Ayrıca dünyanın dört bir yanında gönülleri kaynaştıran 

iftar sofraları kurup kardeşlerimizi sofralarımıza ortak ede-

lim.

Vakit
Ramazan
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Yurtiçinde ve yurtdışında Kurban, Adak, Akika ve Şükür kur-
banlarınızı “Kurbanınız Umut Olsun” çağrısı ile ihtiyaç sa-

hiplerine ulaştırıyoruz.
Kurbanlarını vekâlet yoluyla bizlere ulaştıran hayırseverle-

rimizin kurbanlarını keserek kendilerine videolarını gönde-

riyoruz.
Elde edilen kurban etini yetimlere, ihtiyaç sahiplerine ve 

medreselerde ilim tahsil eden talebelere ulaştırarak hayra or-
tak olmanıza aracı oluyoruz. 

Kurbanınız
Umut Olsun
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Afrika'da her gün milyonlarca insan kilometrelerce yol yürüyerek en 
yakındaki su kuyusundan evine su getirmek için bin bir zahmet çekiyor. 
Bazı yerlerde yeteri kadar su kuyusu bulunmadığından kuraklık ve su-

suzluk nedeniyle tifo, kolera ve ishal hastalığı ile günde binlerde ölüm 
yaşanmaktadır. 

Siz de bir su kuyusu açtırarak binlerce insanın bu su kuyusundan ya-

rarlanmasına vesile olabilirsiniz. Bağışlarınız ve desteklerinizle açıla-

cak su kuyularına sizin, ailenizin ya da seçeceğiniz başka bir ismi ve-

rerek ölümden sonra dahi amel defterinize hayırlar yazılmasına vesile 
olmasını sağlayabilirsiniz. Sadaka-i cariye hükmünde olan su kuyusunu 
tek başına açmaya gücü yetmeyen hayırseverler için oluşturduğumuz 
havuz sistemine de katkıda bulunarak hayra ortak olabilirsiniz. Bir su 
kuyusu maliyeti bölgenin durumuna göre değişmektedir.

 (Afrika ve Asya Kıtasının suya ihtiyaç duyulan birçok ülkesinde Su 
Kuyuları açıyoruz.)

Susuzluk Kardeşlerimizin
Kaderi Olmasın
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Savaş, doğal afet, kaza ve hastalık gibi değişik sebeplerle 
annesini, babasını veyahut her ikisini kaybetmiş, kendisine sa-

hip çıkacak yakını bulunmayan, bulunsa dahi yardıma ihtiyacı 
olan yavrularımızı sahiplenmek istemez misiniz?

Gelin dünyanın en güzel sevinci olan yetimlerin başını ok-

şayıp tebessüm etmelerine vesile olalım. 
Siz de bir yetim edinerek onun ihtiyaçlarını karşılayıp elin-

den tutarak ona ailesinin sıcaklığını yaşatın ve şefkat kanatla-

rınızla onu kuşatın.

Yetimlerden 
Bir Kardeşiniz

Olsun
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Projemiz kapsamında Yurtiçi ve yurtdışında yetim ve muhtaçla-

rı Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve özel günlerde giydiri-
yoruz.

Alacakları elbiselerin gönüllerince olması için yetim ve ihtiyaç 
sahibi yavrularımız mağazaya götürülüp istedikleri elbiseyi seç-

me imkânı sağlanarak mutluluklarına sizde ortak olunuz.

Bin Bayramlık
Gülümseme
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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 sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin umutları-
nı yeşertecek, yüzlerindeki tebessüm ve mutluluğu arttıracak 
bu güzel tabloya sizleri şahit ve ortak etmek istiyoruz.

İnsan yaşamını sürdürecek temel gıda ve temizlik madde-

lerini; muhtaç ailelere ulaştırmamıza bir katkıda bulunmaya 
ve onları tekrar yaşama bağlamak için bir gıda paketi ile 
yüzlerindeki tebessüme umut olmaya var mısınız?

Kardeşin
Seni Bekliyor
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Eğitime destek projemiz ile Yetim ve ihtiyaç sahibi öğren-

cilerimize yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıcında kır-
tasiye yardımı yaparak eğitimlerine eksiksiz başlamalarına 
destek oluyoruz.

Sizlerde geleceğimiz olan öğrencilerimize sahip çıkın ve 

onların kırtasiye malzemelerini karşılayarak tebessüm et-
melerine vesile olun.

Geleceğine
Sahip Çık!
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Katarakt, göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağla-

yan merceğin saydamlığını kaybederek matlaşmasıdır. Bu süreç 
yavaşça başlayıp, göz merceğinin tamamını kaplayabilir. Böyle 
durumlarda görme yetisi giderek azalarak, buğulu bir camın ar-
dından bakıyormuş hissi yaratıp hastanın dünyasını karartıyor. 

Başta Afrika kıtası olmak üzere yetersiz beslenme, uzun süre 
şiddetli ışığa maruz kalma, göz travmaları gibi yerel sebeplerle 
yaygın biçimde görülüyor.

Tıbbi ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle milyonlarca Afrikalı 
ameliyat olamadığı için görme yeteneğini kaybediyor ve yaşa-

mını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürüyor. Katarakt kam-

panyası ile sizde bir insana ışık olabilirsiniz. 
Sizi de özellikle Afrika kıtasında devam eden Katarakt ame-

liyatı çalışmalarımızla katarakt hastalarına umut olmaya, on-

ların gören gözü olmaya ve dünyalarını aydınlatmaya davet 
ediyoruz.

Göz Gözü Görünce
AYDINLANIR
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Afrika’da medreselerde talebeler ders yapacakları ve 
hafızlıkları için bir Kur’an-ı Kerim’leri olmadığı için 
Luh denilen tahta levhalar üzerine yazılan ayetleri ez-

berleyinceye kadar silmeden bekletirler; ezber tamam-

lanınca levha silinir ve yeni ayet levhaya yazılır.

Her öğrencinin ezber yapacağı bir Kur’an-ı Kerim’i 
olmadığı için bu sistem halk tarafından geliştirilmiştir.

Siz de “HEDİYEM KUR’AN OLSUN” projemize 
destek vererek mazlum coğrafyanın medrese talebeleri-
ne Kur’an-ı Kerim hediyenizi ulaştırabilirsiniz.

Hediyem
Kur'an Olsun.
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Süphesiz, âlimler Peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler 
ne dinar ne dirhem miras bırakmışlardır, onların mirası ilimdir. 
O ilimden nasibini alan insan, büyük bir bereket ve hayır kay-

nağına ulaşmış olur. (Hadis-i Şerif)

İlim yuvası medreselerimize ve orada ilim tahsil eden talebele-

re siz de destek olun ve orada yapılan tüm hayırlara ortak olun.

Talebe Bursu
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Kardeş aile projemizin amacı; bakacak kimsesi olmayan, yar-
dıma muhtaç durumdaki aileler ile yardımsever aileler arasında 
bağ kurarak kardeşlik hukuku çerçevesinde hem yereldeki aile-

lerimizi hem de muhacir olup ülkemize sığınmak zorunda kalmış 
ailelerimizi buluşturup kaynaştırarak maddi ve manevi sıkıntı-
larını gidermektir. 

Proje kapsamında sizde kardeş aile edinerek bir ailenin sı-
kıntısını giderin.

Kardeş Aile İle
Gönül Köprünü

Kur
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Dünya genelinde açlık sınırın-
da olan 842 milyon insanın önem-
li bir bölümü Afrika ülkelerinden. 
Dünya Bankası’nın verilerine göre 
Afrika’da yaşayan 380 milyon insan 
günde 1.25 doların altında bir gelire 
sahip ve bu da açlık sınırının altında 
yaşamak anlamına geliyor. Yine aynı 
rakamlara göre açlık sınırının altında 
olan 240 milyon Afrikalı kronik ola-
rak yoksullukla yüzyüze. Yani günde 
1800 kalorinin altında gıda tüketiyor. 
Bugün açlığın pençesine düşmüş Afri-
ka aslında geniş arazileri, zengin top-
rakları, yeterli işgücü ve doğal kay-
naklarıyla kendisini besleyebilecek 
düzeyde. Ne var ki teknolojik yeter-
sizlik, eğitimsizlik, kapitalist ülkeler-
deki tekellerin ülke ekonomilerini is-
tediği gibi yönlendirmeleri, yolsuzluk 
ve rüşvet gibi nedenler milyonlarca 
Afrikalının yoksul kalmasına neden 
olmuş durumda.

AFRİKA
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İşgalci rejim tarafından yıllardır iş-
gal altında bulunan Gazze halkı işgal 
ve ambargonun yanında covid-19 ile 
de mücadele etmek zorunda kalıyor. 
Bu yıl Ağustos ayında ilk defa halk 
arasında bir ailede korona vakası 
tespit edilmesiyle beraber hükümet 
dışarı çıkma yasağı ilan etti. Yetkili-
ler, Korona vakası hızla yayıldığını ve 
daha da artacağını söylüyor.

İsrail ambargosuna maruz kalan 
Gazze halkı, yıllardır açlık ve elekt-
rik sıkıntısı ile mücadele ediyor. 

Bu günlerde Gazze’ye 4 saat elekt-
rik olması sağlık ve su sıkıntısını ya-
nına getiriyor. 

Halk yıllardır işsizlik ve açlık ile 
mücadele ederken bir de virüsün ya-
yılması ile büyük felaketlere yol aça-
bilir.

GAZZE / FİLİSTİN
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Yemen’deki savaşın yol açtığı siyasi yıkımın 
yanı sıra sivil nüfus üzerindeki etkisi de felaket 
boyutlarına ulaşmış durumundadır. Savaş sebe-

biyle ülkenin zaten zayıf olan altyapısı tamamen 
yıkılmış, insani yardım amaçlı müdahaleler iyi-
ce imkânsız hâle gelmiştir. Yıllardır süren sa-

vaş ülke genelinde ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaç 
maddeleri konusunda ciddi sorunlar yaşanma-

sına, milyonlarca insanın açlıkla veya yetersiz 
beslenme sorunuyla karşı karşıya kalmasına yol 
açmıştır. Öyle ki BM’ye göre bugün dünyanın en 
kötü insani krizi Yemen’de yaşanmaktadır. Ülke-

de son altı yılda binlerce sivilin öldüğü ve çok sa-

yıda insan hakkı ihlali yaşandığı belirtilmektedir. 
Hava bombardımanları, abluka ve çatımalar hal-
kın %80’ini insani yardıma ve korunmaya muh-

taç hâle getirmiştir; ayrıca haziran ve ağustos 
aylarında yaşanan sellerin de son derece yıkıcı 
etkileri olmuştur. BM verilerine göre Yemen’in 
çeşitli şehirlerinde sellerden toplam 62.128 aile 
etkilenmiştir. Barajların ve su kaynakların taş-

ması, zaten kötü durumda olan altyapının iyice 
tahrip olmasına sebep olmuş, birçok ev ve barı-
nak yıkılmış, yollar kullanılamaz hâle gelmiştir.

YEMEN

34 UMUT KERVANI İNSANİ YARDIM VAKFI umutkervani.org.tr



Suriye'de kriz  2011 Mart'ında Arap Bahar'ın 
etkisiyle küçük gösteriler halinde başladı, geniş 
çaplı gösteriler ise 15 Mart 2011 tarihinde gü-

ney şehri Dera'da ortaya çıktı. Bu iç savaş bir 
anda dünya gündeminin bir numaralı konusu 
oldu. BM'nin üç özel temsilci değiştirmesine, çok 
sayıda uluslararası konferans düzenlenmesine ve 
çözüm planları ortaya sürülmesine rağmen Suri-
ye'deki iç savaş şekil ve öncelik değiştirerek hala 
devam ediyor. Sivil kayıpların yüz binlerle ifade 
edildiği savaşta, 5 milyon 684 bin sivil zorla ye-
rinden edildi. BM Mülteciler Yüksek Komiserli-
ğine göre, bu kişilerin 3 milyon 644 binine Tür-
kiye tek başına ev sahipliği yapıyor. Suriyelilerin 
946 bini Lübnan'da, 670 bini Ürdün'de, 253 bini 
Irak'ta, 133 bini Mısır'da barınıyor.

6 milyon 600 bin sivil ise, ülke içinde yerinden 
edildi.

Suriye'de 2 milyon 980 bin sivil ulaşılması zor 
bölgelerde ya da kuşatma altında yaşıyor.

İnsani kriz ise günden güne büyüyor.

SURİYE
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