


Başkanımız’dan
Dinimiz ve insanlık açısından çok büyük önemi olan yardımlaşma konusu-
na, kendimizi adamış olmanın bilinci ile 2010 yılından beri, sınır ve mekan 
tanımadan faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.Yardım faaliyetlerimizi, gerçekten 
yardıma muhtaç olan kişilere, dinimizin emirleri gereğince menfaat beklemeden 
ulaştırmaktayız. Siz değerli yardımseverlerin katkıları sayesinde, sadece ülke-
miz sınırları içinde değil, dünyanın her bölgesindaki yardıma muhtaç kişilere 
ulaşmanın çabası içindeyiz. Yardım faaliyetlerimizde önceliğimizi, yardımsız ha-
yatlarını devam ettiremeyecek durumda olanlara, yetimlere, öksüzlere ve savaş 
sonucu mağdur olmuş kişilere veriyoruz. Daha fazla mazluma ulaşabilmek için, 
maneviyatı esas alan tüm sivil toplum örgütleriyle koordineli olarak çalışıyoruz. 
Bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin bazıları şunlardır;
•Türkiye de 81 ilde çalışmalarımız kapsamında doğal afet, kış çalışmaları, nak-
di, ayni yardımları ile her ihtiyaç sahibinin yanında olmaya çalışıyoruz.
•Ümmet su kuyuları projemiz ile Asya ve Afrika kıtalarında temiz suya ihtiyaç 
duyan birçok halkı suya kavuşturuyoruz.
•Afrika kıtasındaki her yaştan çok sayıda muhtaç kişinin, katarakt ameliyatlarını 
yaptırarak, dünyayı daha güzel görmelerini sağlıyoruz.
•Afrika’daki din kardeşlerimizin, ibadetlerini yapabilmeleri için cami ve mescitler 
inşa ediyoruz.
•Afrika kıtasında yoksullukla mücadele eden yoksul ailelere, ikişer adet süt keçi-
si ve geçimlerini sağlamaları için en uygun taşıt olan bisikletleri hediye ediyoruz.
•Kirvem olur musun projemiz ile muhtaç din kardeşlerimizin, sünnet törenlerini 
gerçekleştiriyoruz.
•Bu yardımların yanı sıra; Dünya üzerindeki mazlum coğrafyalarda  bulunan 
Filistin Gazze, Yemen, Suriye, Arakan’da insani yardım çalışmalarımıza Devam 
ediyoruz.
Tüm bağışçılarımıza selamlarımızı ve şükranlarımızı iletiyoruz, biz tüm faali-
yetlerimizi sizler sayesinde gerçekleştirdik. Sizlerin şefkatli ellerini tüm dünya-
daki mazlumlara ulaştırdık. Bundan sonrada sizin bağışlarınızla, daha çok kişi-
ye ulaşmayı ümit ediyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanı Recep KARAKAYA

Adres
Kavacık Mahallesi,
Fatih Sultan Mehmet 
Caddesi.
No:38A, 34810 
Beykoz/İstanbul

Tel
(0216) 224 24 50
E-mail
info@sefkatelidernegi.org.tr
Web Site
www.sefkatelidernegi.org.tr

2



İçindekiler

4 

8
6 

10 

13

15

20

17 

24 

26

12 

14

16 

22 

18 

25 

28
30

Ümmet Su Kuyusu

Suriye Yardım

Katarak Ameliyatı

Afrika Yardım

Gazze Yardım

Arakan Yardım

Bisiklet Projesi

Kuran-ı Kerim Hediyesi

Cami Ve Mescit Projesi

Suriye Ekmek Un Yardımı

Yemen Yardım

Gıda Paketi

Afrika Giyim Paketi

Afrikada Süt Veren Keçi

Kurban Çalışmaları

Su Kuyuları

Kirvem Olur musun?

Mobil Uygulamamız

13

19

5

21 3



Ümmet Su Kuyusu

Ümmet Su Kuyuları
Günümüzde pek çok kişi, doğada kolaylıkla bulunan ve birçok kişinin hoyratça 
tasarruf etmeden kullandığı en temel kaynak olan suya, ulaşımı oldukça zor 
olabiliyor. Her ne kadar ileri teknolojinin hâkim olduğu bir çağda yaşasak ta ne 
yazık ki temel besin maddelerine erişim oldukça zor olabiliyor. Özellikle Afrika 
ve Asya kıtasında bulunan ülkelerden pek çoğu hâlâ suya erişim sağlamakta 
büyük sıkıntılar yaşıyor.

Özellikle içilebilecek temiz bir su bulmak bu kıtalarda yer alan ülkelerde 
yaşayan insanlar için imkansız bir durum olarak kabul ediliyor. Doğanın bir 
nimeti olan ve hemen her alanda suya duyulan ihtiyaç sayesinde tüm Dün-
ya genelinde su kullanımı artarak devam ediyor. Su ihtiyacı hiç şüphesiz 
en temel olarak kabul edilen ihtiyaçların başında yer alıyor. Bir canlının su 
tüketmeden geçirebileceği gün sayısı oldukça azdır Biz de Sefkat eli in-
sani yardım derneği olarak tüm bu bilgiler ışığında Asya ve Afrika’da suya 
muhtaç olan insanlara ulaşabilmek için gece gündüz demeden çalışmaya 
devam ediyoruz. Temiz suya hasret yaşayan masum yürekli çocuklara
daha fazla su hizmeti vermek için pek çok farklı konuda çalışmalar yü-
rütmeye devam ediyoruz. 4



Ümmet Su Kuyusu

Afrika’da Susuzluk

Bir Damla İçin Çekilen Eziyet

Yokluk ve gelişmemişlik denildiğinde ilk akla gelen kıta Afrika kıtasıdır. Aslın-
da oldukça verimli yer altı ve yer üstü kaynaklara sahip olmasına rağmen 
sömürgeciliğin etkisiyle ne yazık ki kendi kaynaklarını kullanabilecek du-
rumda değildir. Özellikle çocukların ve bebeklerin suya olan ihtiyacından 
kaynaklı pek çok sağlık sorunu yaşanıyor. Bu nedenle her gün onlarca be-
bek ve çocuk can veriyor. 

Su, her canlı için en temel ve olmazsa olmaz ihtiyaçların başında yer alıyor. 
Ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde suya ulaşmak oldukça kolay olsa 
da özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde bu durum çok farklı ve can sıkıcı bir 
hâl alabiliyor. Bu durumun farkında olan ve sadece kendini düşünmeyen 
pek çok kişiye destek vermek isteyen bir kuruluş olarak su kuyusu açarak 
bu bölgelerde yaşayan canlılara hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Asya ve Afrika’da yer alan pek çok ülkede bırakın suya ulaşmayı temiz suya 
ulaşmak bile neredeyse imkansız bir durumdur. Bizler için birkaç adımlık 
mesafe de olan temiz su, bu coğrafyalarda yaşayan pek çok kişi için 
kilometrelerce mesafe kat edilmsine neden oluyor. 5



Katarak projemize 
bağış yaparak, hasta
bir insanın gözlerinin
görmesini sağlayabilirsiniz.

750 TL
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Katarakt Ameliyatı
Katarak, bir göz hastalığıdır. Göz bebeğinin arka kısmın-
da bulunan görmeyi sağlayan göz merceğinin zamanla 
saydamlığını kaybederek matlaşması sonucunda ortaya 
çıkmaktadır. Kısacası katarakt rahatsızlığı olan bir kişi 
dünyayı kirli bir cam arkasından görüyormuş gibi görür.
Afrika genelinde oldukça yaygın olan bu hastalık için mü-
cadele etmeye devam ediyoruz. Bölgedeki ilkim şartları 
nedeniyle göz travmaları çok yaygın olarak görülüyor. 
Orada yaşayan pek çok kişi yokluktan dünyayı buğulu 
olarak görmeye devam ediyor. Biz sizlerden aldığımız 
bu küçük bağış miktarları ile onlara bir çift göz oluyor, 
dünyayı daha aydınlık görmelerine vesile oluyoruz.

Katarak Ameliyatı



Katarak Ameliyatı

GÖZLERİ
YENİDEN

AYDINLIĞA
KAVUŞTURUYORUZ.

BİR ÇİFT
GÖREN GÖZÜNÜZ 

OLSUN.
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Suriye Yardım

Suriye’de Sizden Yardım 
Bekleyen Yüz Binlerce

İnsan Var.

Suriye Yardım
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İnsani Destek
Savaştan dolayı zor durumda 
olan kardeşlerimize destek ol-
mak boynumuzun borcu, dinimiz-
in emridir. Sonuç olarak onların 
yerinde biz de olabilirdik. Ülkemiz 
savaşta olabilirdi. Çocuklarımız, 
kadınlarımız, savaştan dolayı zor 
durumda olabilirdi. Onlara destek 
vererek kendi vicdanımızın sesini 
dinlememiz şarttır. İnsani destek 
hepimizin yapması gereken bir 
şey. Bu konuda bilinç sahibi ol-
malıyız.

Suriye Yardım
Suriye bölgesinde çıkan iç 
savaştan dolayı kardeşlerim-
ize yardım yapmaktayız. Ora-
da yaşanan zorluklar, insanların 
mülteci olarak başka yerlere göç 
edilmesi, savaşamayacak du-
rumda olan kadınlar ve çocuklar. 
Onları anlamak zorunda olduğu-
muzu düşünüyoruz. İnsan ayırt 
etmeden destek yapılması gere-
kiliyor.Bu bölgede her gün onlar-
ca savaş çıkıyor, çocuklar bom-
baların sesinden uyuyamıyor. 
Alışkın oldukları bir şey olmadığı 
için de bu durumu yadsıyamayız. 
Bizler bulunduğumuz yerde savaş 
sesi ister miyiz? Eğer olacaksa 
da başkasından destek beklemek 
utanılacak bir şey değildir. Onlara 
destek olmak bizim görevimizdir.

Şefkat Eli
Biz bu bölgedeki insanlara Şefkat Eli 
uzatmayı düşünüyoruz siz düşün-
müyor musunuz? Mutlaka her in-
san zor günlerden geçebilir önem-
li olan zorluk yaşamamak değil o 
zorluğu nasıl ve kimler sayesinde 
atlattığımızdır. Çünkü insan kendis-
ine yapılan iyiliği de kötülüğü de 
unutmaz. Bunun karşılığını kendisi 
veremese de Allah verir. O da size 
zor zamanlarınızda destek olur ve 
siz onun sayesinde ancak atlatabil-
irsiniz. Hayatta hiçbir şeyiniz de 
mükemmel olmayabilir, yolunda 
gitmeyebilir. Bizler dil, din, ırk, cin-
siyet fark etmeksizin yardımlarımı-
za sonuna kadar devam edeceğiz. 
Tabi insanların bizlere olan inançları 
sayesinde. Umuyoruz birçok insa-
na yardım edebilir, gerekli desteği 
sağlayabiliriz. Bugün bizi burada 
birleştiren şey hepimizin zor günleri-
nin olması ancak bunları birbirimizin 
sayesinde atlatabileceğimize olan 
inancımız.

Suriye Yardım

Yardım Etmek
İnsanlara onlara kimin yardım ettiğini söylemeden iyilik yapmak güzel bir şeydir. 
Her insana kimin yardım ettiğini söylemek doğru olmaz. Dini değerlerimizce en 
güzel iyilik gösterişsiz yapılan iyiliktir. Biz bunu kendisine felsefe edin- 
miş, bu yolda emek harcamış insanlarız. 9



Afrika Yardım

Afrika Yardım
Birçok medeniyetin doğuşuna ev sa-
hipliği yapan Afrika, sömürücü devletler 
tarafından tüketilen kaynaklarının ar-
dında kaderlerine terkedilmiş irili ufaklı 
birçok ülkeyi barındırıyor. Sömürgeci 
ülkeler, bir yandan insan gücünden yer-
altı kaynaklarına kadar sömürürken,
gittikleri yerlere misyonerler vasıtasıyla 
da etki etme yolunu seçmişler, Müslü- 
man kardeşlerimize karşı yıllarca süren 
ilgisizliğimiz onları bizden az da olsa 
uzaklaştırmıştır. Osmanlı döneminde 
birçok bölgesine yardım elini uzatan
milletimizin, bölgedeki insanlara kardeş- 
liğini gösterme, peygamber efendimiz 
Hz. Muhammed (S.A.V.)’in “Komşu-
su açken tok yatan bizden değildir.” 
düsturunu Afrika’da hayata geçirmek 
için yapılanlara bugüne kadar olduğu 
gibi gönülden destek vereceğini biliy-
oruz. Şefkat eli Afrika’ya uzandığında 
oradaki kardeşlerimizle daha güçlü bir 
Müslüman dünyasına doğru ilerleye-
ceğiz.

Kardeşine Göz Olmak 
istemez misin?
Afrika’da bugün bizler için çok basit 
gelen katarakt ameliyatını olamadığı 
için görmeyen binlerce insan bulunuyo 
Aşırı sıcak hava, gün ışığının etkisi ve 
travmalar sebebiyle çok yoğun olarak 
görülen katarakt rahatsızlığı, ülkem-
izde devletin maliyetini karşıladığı basit 
bir ameliyatla gerçekleştirilirken birçok 
Afrikalı kardeşimiz bu rahatsızlığına 
çözüm bulacak maddi imkanlara sa-
hip olamıyor. Şefkat Eli İnsani Yardım 
Derneği bağışlarınızla Afrika’daki Müs- 
lüman kardeşlerimizin gözlerine nur 
oluyor.

Afrika Yardım Projemize Destek 
Olarak Birçok İnsanın Hayatını 

Kolaylaştırabilirsiniz. Detaylı
Bilgi Almak Ve Bağış Yapmak 
İçin sefkatelidernegi.org.tr

Adresinden Sitemizi
Ziyaret Edebilirsiniz.
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Afrika Yardım

Su Olmadan Yaşanmaz
Afrika kıtası, çoğu insanın bildiğinin ak-
sine yer altı suları bulunan bir bölgedir. 
Ancak, bu suları yüzey çıkararak insan-
ların kullanımına sunmanın bir maliye-
ti bulunuyor. Bu maliyet, bizler için çok 
yüksek olmasa da Afrikalı kardeşlerimiz
abdest alacak temiz suyu, hatta içecek 
suyu bulmakta zorlanıyorlar. Birçok 
köyden kilometrelerce uzaktaki su kay-
nağına yürüyerek giden çocukların vahşi 
hayvan saldırısına uğraması sıradan 
olaylar arasında yer alıyor. Kilometrel-
erce uzaktan getirilen sular hem miktar-
ca yetersiz kalıyor hem de içerisinde 
birçok zararlı mikroorganizma barındır-
arak hastalık saçıyor. Şefkat Eli İnsani 
Yardım Derneği olarak yardımlarınız-
la açtırdığımız kuyularla hem ülkemiz-
in adını duyuruyor hem de kalıcı hayır 
işlerine vesile olmanızı sağlıyoruz.

Kalıcı Çözümler Üretiyoruz 
Derneğimiz, bir yandan ayni ve nak-
di bağış yoluyla elde ettiği malzeme 
ve bağışları ihtiyaç duyan Afrikalı 
kardeşlerine ulaştırırken, diğer yandan 
yardıma muhtaç olmadan yaşayabilm-
eleri için çeşitli projeler de gerçekleştiri-
yor. Su kuyuları ile aynı zamanda tarıma 
da destek olan Şefkat Eli İnsani Yardım 
Derneği, süt keçisi bağışlayarak hay-
vancılık için de kardeşlerimize destek ol-
mayı amaçlıyor. Sizin de din kardeşler-
imize uzanan yardımda katkınız olsun. 
Afrika yardım kampanyası, her zaman-
kinden daha çok Müslüman kardeşler-
imizin desteğine ihtiyaç duyuyor. Haydi, 
hep beraber görmeyene göz, abdest al-
ana su olalım. Birlik olalım.

11



Yemen Yardım

Yemen’e Şefkat Eli
Yemen’de yılardır süregelen çatışmalar yüzünden, ülke nüfusunun neredeyse yarısını 
oluşturan 2 milyon bebek ve çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetme riski 
taşıyor. Şefkat eli derneği olarak yetersiz beslenme yüzünden çeşitli hastalıklarla karşı 
karşıya kalan Yemen halkı için başlattığımız yardım kampanyamız devam ediyor.

Yemen İçin Acil Yardım
Yemen halkı, 2015 yılından beri  
devam eden iç savaş ve şiddetli
çatışmalar yüzünden açlık ve 
hasta lıklarla mücadele ediyor 
tıbbi malzeme konusunda dışa 
bağımlı olan Yemen, yaralıları 
ve hastaları tedavi edemeyecek 
durumda. İnsani krizin yaşandığı 
ülkede 5 yaşın altındaki çocuklar 
kötü ve yetersiz beslenirken,12 
milyondan fazla insan da açlık ve 
susuzluk ile mücadele etmekte-
dir. Yemen halkının acilen gıda 
yardımı, tıbbi malzeme, ilaç, be-
bek maması, bebek bezi, temiz 
içme suyu, giysi vb. ihtiyaçlarının 
karşılanması gerekiyor.

Bir Çocuk da Siz Doyurun
Şefkat Eli yardım derneği olarak Ye-
men için başlattığımız kampanyaya 
sizler de bir katkıda bulunabilirsiniz. 
Yapacağınız küçük bir bağış ihti-
yaç sahibi insanlar için çok büyük 
umutlar barındırabilir. Savaştan 
en çok etkilenen kesim her zaman 
kadın ve çocuklar olmuştur. Anneler 
kendileri yetersiz beslendikleri veya 
beslenemedikleri için çocuklarını da 
emziremiyorlar. Ayrıca temiz içme 
suyu bulamayan milyonlarca insan 
da ya susuzluğun pençesinde ya da 
hastalıklarla boğuşmaktadır.Diğer 
yandan ilaç ve tıbbi malzeme ye-
tersizliğinden dolayı hastalar tedavi 
edilemiyor.

Sizlere Köprü
Oluyoruz
Biz Şefkat Eli İnsa-  
ni Yardım Derneği 
olarak sizler adına 
Yemen’deki insanlık 
krizini bir nebze olsun
hafifletmeye çalışıyor- 
uz. Sizlerden gelen 
yardımları ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıyor-
uz. Sizler adına 
açtığımız su kuyuları 
binlerce insanın temiz
su ihtiyacını karşılıyor.
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Gazze Yardım

Gazze’deki Zulme Sessiz Kalma
Gazze halkı İsrail tarafından yıllardır çeşitli zulümler altında yaşam sürmeye çalışıyor. 
İsrail Filistinlileri topraklarından atmak adına silahlarla vurup öldürüyor aynı zaman-
da da onları evlerinden atıyor. İsrail’in pek çok haklarını ellerinden aldığı Filistinliler 
Gazze’de açlık, susuzluk, barınma ve diğer ihtiyaçları için muhtaçlık çekiyorlar. Bi-
zler şefkat eli insani yardım derneği olarak Gazzeli’lerin aç kalmamaları ve iyi yaşam 
sürebilmeleri amacıyla gerekli yardımları yapmaya çalışıyoruz.

Gazze’ye Yardım Eli
Kanayan yaramız Gazze’de yardıma ihti-
yacı olan dindaşlarımızın yardımına koş-
mak ve onlara yardım elimizi uzatmak için 
sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Gaz-
ze yardım noktasında bizlere vereceğiniz 
destekleri, mazlum coğrafyada yaşayan 
kardeşlerimize doğrudan ulaştırıyor ve 
onların yüzlerinde tebessüm, kalplerinde 
umut oluşturmanıza aracılık ediyoruz. 
Yapacağınız gıda paketi, bağış ya da Kur-
ban gibi yardımlarınızın ihtiyacı olan in-
sanlarla buluşması adına büyük bir özenle 
çalışıyoruz. Amacımız dinimizin emirleri 
gereğince insanlar arasında yardımlaşma-
ya vesile olmak.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in   
Öğüdünü Dinliyoruz
Gazze halkı için yaptığımız yardımlar onların giye-
cek, yiyecek, ısınma ve barınma gibi ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik yardımlar oluyor. Sokakta ka-
lan Gazze halkı için ekmek yardımı yapıyoruz. Bu 
sayede onların açlık sıkıntısından bir nebze kurtul-
malarını sağlıyoruz. Dernek olarak peygamberim-
izin en iyi amelin ihtiyaç sahiplerine iftar ettirmek 
öğüdünü dinleyerek Ramazan aylarında Gazze 
halkı için iftar sofraları kuruyoruz. Böylelikle açlıkla 
ve zulümle savaşan insanların iftar sofralarında bir 
araya gelmelerini sağlıyoruz. Bu yardım sayesinde 
oruç tutan Filistinlilerin oruçlarını karınlarını
doyurarak açabilmelerini sağlıyoruz. 13



Gıda Paketi

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği olarak dinimizin temeli olan yardımlaşmanın önemi-
nin farkında olarak çalışmalar yürütüyoruz. Yaşadıkları savaşlar ve zulümler sebebi-
yle yiyecek gıda bulamayan insanlar için gıda paketi yardımı yapıyoruz. Böylelikle o 
insanların birde açlık sebebiyle hayatlarını kaybetmelerinin önüne geçiyoruz.

Ramazan Ayında Yapılan Gıda Paketi 
Yardımları
Dernek olarak Ramazan ayında yardım-
laşma ve paylaşmanın farkında olarak 
ihtiyaç sahibi olan kişilere gıda pa-
keti yardımı yapıyoruz. Yaptığımız 
yardım sayesinde fakir olan insanların 
iftarlarında sofralarının renklenmesini 
sağlıyoruz. Gıda paketi yardımını yurt 
dışında savaş, açlık ve zulüm altında 
olan ülkeler için gerçekleştiriyoruz. Bu 
ülkeler Afrika, Suriye, Arakan ve Gaz-
ze oluyor. Buralara tırlarımız aracılığıyla 
gıda paketlerini ulaştırarak muhtaç olan 
insanlara tek tek dağıtım yapıyoruz.

Gıda Paketlerini Ulaştırdığımız Yerler
Afrika ve Arakan gibi yerlerde açlık oranı 
çok yüksek olduğundan insanlar yiye-
cek bir parça ekmek bulamıyorlar. Bi-
zler bu insanlara ulaştırdığımız paketler 
sayesinde onların birkaç öğünlerini tok 
geçirmelerini sağlıyoruz. Ayrıca Gazze 
ve Suriye gibi işgal ve savaşın sürdüğü 
yerlerde yaşayan kişilerin yiyecek bul-
ma imkanlarının olmadığının farkında 
olarak onlara da gıda yardımı yapıyoruz. 
Böylelikle insanların boğazlarından bi-
raz olsun sıcak yemek geçmiş
oluyor. 14



Arakan Yardım

Uzun yıllardır insani hak ve özgürlükleri kısıtlanıp baskı altında yaşayan Arakanlı 
Müslümanlar son yıllarda yaşan şiddet olaylarında eklenmesi ile büyük bir zulüm 
yaşamaktadır. Saldırılar ile yerlerinden edilmeye çalışılan Arakanlı Müslümanların 
acılarını bir nebze de olsa dindirmek isteyen derneğimiz Arakan yardım kampany-
aları düzenlemektedir. Büyük bir baskı ve zulüm ortamında yaşamak zorunda kalan 
Arakanlı Müslümanlara gönüllülerimizden gelen bağışlar aracılığı ile dernek olarak 
yardım kampanyaları düzenlemekteyiz. Sizler de yapacağınız bağış aracılığı ile Ara-
kanlı Müslümanlara yardım projemizde bizlere destek olabilirsiniz.

Arakan’a Uzanan Şefkat Eli
İslam kültüründe oldukça önemli yere sahip olan yardım derneği ve vakıfları aracılığı 
ile birçok sosyal yardımlaşma projesi hayata geçirilmektedir. Ülkemizin ve dünyanın 
dört bir tarafındaki mazlumların bitmek bilmeyen yardım çağrılarını büyük bir azim 
ve heves ile dindirmek isteyen derneğimiz 2010 yılından beri bünyesinde bulunan 
gönüllüler ile birçok yardım ve bağış faaliyetinde bulunup yardıma ihtiyacı olanlara 
şefkat eli uzatmıştır. Zalim de olsa mazlum da olsa kardeşine yardım et hadis-i’ni 
ilke edinen şefkat eli derneği gönüllüleri aracılığı kurulduğundan beri birçok
yardım faaliyeti gerçekleştirmiştir. 15



Afrika Giyim Paketi

2014 yılında resmiyet kazanmış olan kurumumuz, sizlerin yardımlarını ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Sizlerle birlikte dünyanın dört bir tarafında 
yaşayan mağdur, yoksul, kimsesiz, yaşam mücadelesi veren Müslümanlar için 
Şefkat Eli Derneği olarak gönüllü şekilde hiçbir çıkar gözetmeksizin çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Amacımız yardımlarınızı doğru yerlere, doğru kişilere ulaştırmak ve 
gelecek nesiller için daha iyi bir ortam oluşturmak. İnsanların hayatlarına beraber 
dokunalım Afrika Yardım kampanyalarımıza sizde dahil olun, birçok hastalıkla mü-
cadele eden, susuzluk çeken bu güzel kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için 
sizde bir adım atın.
Çocukların Gülümsemesine Vesile Olun
Amacımız Afrika’da çok zor şartlar altında yaşamını sürdüren, kardeşlerimize bir 
nebze olsun katkı sağlayarak daha güzel yaşam şartları sunmak. Bu insanların daha 
temiz, daha güzel yaşam sürmeleri, için giyim paketi desteği sağlıyoruz. Sizde bu 
yardıma ortak olmak için bizimle iletişime geçebilir ve bağış yapabilirsiniz. Çok fazla 
ihtiyaçları olan ve zor şartlarda yaşayan kardeşlerimiz sizin sayenizde daha güzel 
bir yaşam sürebilir, onları bu ufacık bağışlarınız ile çok mutlu edebilirsiniz. Düzenle-
diğimiz yardım kampanyaları ile muhtaç kimselerin hayatlarına dokunmak istiyoruz. 
Sizde kampanyalarımıza destek vererek, yetim, öksüz ve yardıma muhtaç kişilere 
giyim desteği sağlayabilirsiniz. Bayrama onlarda mutlu şekilde girebilir, bu
bayramda bir çocuğu sevindirmek çok kolay. 16



Kuran-ı Kerim Hediyesi

KUR’AN HEDİYESİNİN ÖNEMİ
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim Allah Teâlâ Tarafından Peygamber Efendimiz (S.A.V) 
Aracılığıyla insanlara ışık olması amacıyla gönderilmiştir. İslami ve İnsani yardım 
organizasyonları kapsamında Kur’an hediyesini Şefkat Eli olarak hayata geçirmek-
ten gurur duyuyoruz. Bağışlarınız sayesinde daha çok kişinin Kur’an öğrenmesine 
ve Kur’an sayesinde hakikat yoluna ulaşmalarını sağlıyoruz. Yapılan yardımlarla 
Kur’an hafızları yetiştiriliyor ve doğru yolda ilerlemelerini sağlamış oluyoruz.

Yokluk içinde olan Afrika gibi Müslüman ülkelerinde eğitim için hafızların Kur’an 
bulması zor olabiliyor. Afrika’da insanları Kur’an-ı Kerimi öğrenmek için luht denen 
bir üzerine yazarak silerek öğreniyorlar. Siz kıymetli bağışçılarımızın vesilesi ile her 
birine Kur’an-ı kerim hediyelerini ulaştırmayı hedefliyor ve amaçlıyoruz. Şefkat Eli 
İnsani Yardım Derneği olarak, bağışlanan Kur’an-ı Kerim Hediyelerini Afrika ve Ara-
kan gibi ülkelerde dini eğitim verilen kurslar, okullar ve medreselere ulaştırıyoruz.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Buyuruyorlar ki “Kim Kur’an-ı Kerim’den bir harf 
okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı on sevaptır.”
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Kurban Çalışmaları

Adak Kurbanı
Adak kurbanı kişinin Allah-u Teâla’dan istediği bir şeyin gerçekleşmesi
akabinde kesmesi gerek küçük ve büyük baş hayvan olarak adlandırıl-
maktadır. İnsani yardım derneği olarak keseceğiniz kurbanın bizzat ihti-
yaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyoruz. Başta medreseler, ilim ve irfan 
okullarında okuyan talebeler olmak üzere, ihtiyacı olan herkese adak kur-
ban etinizi ulaştırarak ibadetinizi yerine getirmenize ortak oluyoruz. Üze-
rinize vacip yani farz olan ibadetlerinizi her beraber yerine getirebiliriz.

Sadaka Kurbanı
Sadaka dinimizce çok önemli bir kavramdır, biri tokken diğerinin aç ol-
ması kabul görülen bir şey değildir. Bu yüzden yardıma muhtaç kişilere 
sadaka vermek dinimizde hoş karşılanmaktadır, farz değildir çünkü her-
kesin sadaka verecek durumu olmayabilir. Ancak vakti yerinde olanlar aç 
karınları doyurmak için sadaka vermelidir. Sadaka kurbanı da bir çeşit 
sadakadır. Sadaka kurbanı kesilirken, kişi parasını verirken bunu sadece 
Allah rızası için yapmalıdır. Kesilen kurban yoksullara dağıtılmaktadır. 
Kesilen kurbanın kabul olması için sadece Allah rızası düşünülmelidir, 
gösteriş için yapılmamalıdır.

Akika Kurbanı 
Dinimizde Allah’a yakınlık sağlamak için birçok ibadet şekli bulunuyor. 
Dinimizde akika kurbanı olarak adlandırılan akika, çocuk nimetine karşılık 
olarak kesilen şükür kurbanıdır. Akika için kesilen hayvan, kurbanlık hay-
van özellikleri taşımalıdır. Akika kurbanı kesmenin herhangi bir zamanı 
bulunmuyor, kişi istediğini zaman kesebilir. Akika kurbanlarınızı insani 
yardım olarak ulaştırmanıza vesile olabiliriz. Kurbanlarınızı sadece sizin 
bağışlarınız sayesinde et yeme fırsatı bulan yardıma muhtaç kardeşler-
imize ulaştırmayı kendimize amaç edindik.

Şükür Kurbanı
Dinimizde kurban kesmenin yeri çok ayrı. Kurban bayramında gücü ye-
ten Müslümanlar kurban keserek dini vecibelerini yerine getirmektedir. 
Ayrıca herhangi bir vesileyle Allah’a şükretme amacıyla kesilen kurba-
na dinimizde Şükür kurbanı denir. Arzu etiğiniz bir amaca veya nimete 
ulaşmanız halinde Allah için şükür kurbanı kesebilirsiniz. Şükür kurbanı 
kesen kimsenin hiçbir kesme zorunluluğu bulunmuyor. Ancak adak ad-
aması halinde bu kurbanı kesme zorunluluğu bulunmaktadır.

Vacip Kurbanı
Vacip kurbanı, maddi imkanı iyi olan yani dinen zengin sayılan kişilerin 
Zilhicce ayının 10. 11. ve 12. Günü kestiği kurbana verilen isimdir. İmkanı 
olan herkesin kesmesi dini bir vecibedir. Dini olarak vacip kılınmasa da 
ahlaki olarak bizi zora sokmadığı sürece kurban kesmek ya da kurban 
bağışı yapmak çok hayırlı bir davranıştır.
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Kurban Çalışmaları

Kurban Çalışmaları
Kurban dinimizce farz olan bir ibadettir. Belli bir gelir kaynağı 
ve serveti olan herkes kurban kesmelidir. Her sene 1 kere ge-
len kurban bayramında kurbanlar kesilir, üçte biri akrabalara 
üçte biri komşulara üçte biride kesen kişiye kalır. Yada tüm et 
yardıma muhtaç kimselere dağıtılır. Kurban kesmek Hz İbrahim 
ve Hz. İsmail döneminde mucizevi bir olayla beraber farz kılın-
mıştır. Vacip, Adak, Akika, Sadaka ve Şükür kurbanı çeşitleri 
bulunmaktadır.

Kurbanda bizimle olun
Kurban bayramı ve diğer kurban kesimleri için derneğimiz olan 
şefkat eli ile anlaşabilirsiniz. Tüm kesim işlemlerini islami kural-
lara uygun bir şekilde gerçekleştirmekteyiz, daha sonra yardı-
ma muhtaç kimselere dağıtılmaktadır. Bu kimseler yurtiçi veya 
yurtdışı içinden olabilir. Kesimlerde yine aynı şekilde 2 farklı 
yerde gerçekleştirilir. Daha sonra sizin isteğiniz doğrultusunda 
yardıma muhtaç kimselere veya Kuran Medreselerine dağıtılır. 19



Bisiklet Projesi

Afrika’da yardıma muhtaç çok fazla aile bulunuy-
or. Şefkat eli derneği olarak biz yardıma muhtaç 
aileler nerede olursa olsun yardım elini uzatmak. 
Gönüllü çalışan proje arkadaşlarımız ile birlikte 
sizin desteğiniz sayesinde sürekli geçim kaynak-
ları sunuyor ve kimseye muhtaç olamadan ha-
yatlarını iademe ettirmelerine destek oluyoruz. 
Yardım derneği olarak sizin destekleriniz ile yok-
sul, kimsesiz, çaresiz olan Müslüman kardeşler-
imize yardım elini uzatıyor ve her türlü yardımlar 
için farklı projeler üretmeye devam ediyoruz. Tüm 
projelerimizi sayfamızdan takip edebilir projeler-
imize destek sağlayarak yaşamlara dokunabilir-
siniz.

Afrika dünyanın en fakir ülkelerinden biridir. Burada insanların geçimini sağlama-
ları oldukça zor, biz yaptığımız Afrika yardım kampanyası sayesinde ailelere 
sürekli geçim kaynağı sunuyoruz. Afrika’da en büyük ihtiyaçlardan biri taşıt, 
özellikle bisiklet bunlar arasında yer alıyor. Aileler çok uzaklardan bazen kilo-
metrelerce su taşımak zorunda kalıyor. Yardım kampanyamız sayesinde yokluk 
çeken ve muhtaç durumdaki kardeşlerimize bisiklet yardımı yapıyoruz. Aileler 
sağladığımız bisikletler sayesinde hayatlarını daha kolay yaşama fırsatını buluy-
or.

Afrika’da Geçim

Afrika Geçim Kaynağı Bisiklet Projesi
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Bisiklet Projesi

İnsani yardım kuruluşumuz siz değerli bağış severlerin sayesinde yardımlarını 
büyütmeye devam ediyor. Gönüllü çalışan arkadaşlarımız evlerinden kilometrel-
erce uzakta sizin bağışlarınızı doğru yere ulaştırmak için gece gündüz çalışmalarını 
sürdürüyor. Sizde projelerimizi inceleyerek katkı sağlamak istediğiniz projeyi bize 
bildirmeniz yeterli, destekleriniz biçim için çok değerli. Tüm projelerimiz yardıma 
muhtaç ailelerin daha iyi şartlar altında yaşamaları içindir, sizde projeleri-
mize ortak olun.

Afrikalı kardeşlerimiz için bisiklet hayat 
demek. Sizin yardımlarınız ile hediye et-
tiğimiz bisikletler onların eğlence kaynağı 
değil geçim kaynağı haline geliyor. Sizin 
yaptığınız bağış sayesinde ihtiyacı olan 
tüm ailelere bisiklet ulaştırarak yaşadıkları 
zorlukları bir nebze olsun hafifletmeyi 
amaçlıyoruz. Afrika coğrafyasında mas-
rafı en az en değerli araç bisiklettir. Bisiklet 
projesi sayesinde kardeşlerimiz geçim 
kaynaklarını oluşturabiliyor. Sağladığımız 
bisikletler onların geçim kaynağı haline 
geliyor, sizde bu projede yer alabilir on-
ların mutluluğuna ortaklık sağlayabilirsiniz. 
Bisiklet onlar için hayata yeniden başlamak, 
hayata sımsıkı tutunmak demek, sende bir 
bisiklet ile kardeşine hayat ol.

Bisiklet Projesi

Yardımlarımız
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Afrika’da Süt Veren  Keçi

İnsani yardım derneğimiz tüm yardıma 
muhtaç, mazlum, kimsesiz, ihtiyaç sahip-
lerinin yaptığı projeler ile yanında olmaya 
devam ediyor. Bünyemizde gerçekleşen 
farklı projeler ile her gün bir aileye do-
kunmaya çalışıyoruz. Siz bağış severlerin 
desteği sayesinde projelerimizi genişleter-
ek sürekli olarak kalıcı çalışmalar yapma-
ya çalışıyoruz. Özellikle Afrika’da yardıma 
muhtaç çok aile bulunuyor. Bu ailelerin 
ihtiyaçlarını gidermek için kalıcı çözümler 
üretmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın 
arasında Keçi projesi yer alıyor. Süt veren 
keçi projesi ile bir aileye 2 tane süt keçisi 
hediye veriyoruz. Amacımız kendi geçim-
lerini sağlamalarına katkıda bulunmak. 

Afrika’daki kardeşlerimizin geçimlerini 
sağlamaları amacıyla Şefkat eli deneği 
olarak Süt veren Keçi projesini haya-
ta geçirdik. Proje kapsamında ihtiyacı 
olan aileye 2 adet süt veren keçi hedi-
ye diyoruz. Keçiler bir dişi ve bir erkek-
ten oluşuyor. Bu sayede hem sütünden 
yararlanarak geçimlerini sağlıyor, hem de 
doğurganlık olması sebebiyle sürü haline 
gelmelerini amaçlıyoruz. Böylelikle aile 
hayvancılık ya da süt ile geçimini idame 
ettirebiliyor. Kalıcı geçim kaynakları Afri-
ka yardım kampanyalarında çok önemli, 
amacımız yaptığımız yardımların kalıcı 
olması.

Afrika’da Süt Veren Keçi

Keçi Projesi

Derneğimiz İle İletişime Geçin
Yardım derneği olarak yapacağınız tüm yardımlar için bizimle iletişime geçebilir-
siniz. Yapacağınız tüm yardım ve bağışları doğu yere ulaştırarak çalışmalarımızı 
doğru şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bir ailenin, bir çocuğun mutluluğuna ortak 
olun, sizin için küçük olan onalar için çok büyük olabilir. Gönüllü çalışanlarımız sizin-
le daha çok büyüyecek.
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Afrika’da Süt Veren  Keçi

Yardım Kampanyası
Bir ailenin gelirinin sürekli olabilmesi için keçi yardım kampanyası başlattık. 2 adet 
süt veren keçi yardımı yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Süt keçisi hediye 
edeceğimiz aileler arasında yetimler, dullar ve çok fakir aileler yer alıyor. Sizde bir ail-
eye yardım ederek sürekli geçimlerine katkı sağlayabilirsiniz. Hediye ettiğimiz keçil-
er bizzat derneğimiz yetkilileri tarafından teslim edildikten sonra kayıt altına alınır ve 
aileler takip edilir. Süt keçisi verdiğimiz yerlerde keçilerin yeterli şekilde beslenebilm-
eleri için yeterli miktarda otlaklar bulunmaktadır. Projemiz hakkında merak ettiğiniz 
tüm bilgiyi derneğimizden alabilir ve bizimle birlikte umuda ortak olabilirsiniz.
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Cami Mescit Projeleri

2010 yılından beri dünyanın her yerinde mazlum kardeşlerimizi sevindirmeye, 
ihtiyaçlarınız bir nebze olsun gidermeye çalışıyoruz. Gönüllü olarak çalışan ark-
adaşlarımız çıkarsız, her gün daha fazla çalışarak daha çok insanı ulaşmayı 
amaçlıyor. Haksızlığın, adaletsizliğin karşısına dik durmak ve tüm zorluklara 
rağmen çalışmaya devam etmek en büyük hedefimiz. Sizde bizimle bu büyük pro-
jede beraber olabilirsiniz. 
Şefkat Eli mazlum, öksüz, yetim, savaş mağduru, kimsesiz, çaresiz kimselerin tüm 
ihtiyaçlarında yanında olmak için çalışmaya devam ediyor. Sizlerinde desteğiyle 
Afrika’da birçok projeye imza atmaya devam ediyoruz. Afrika’daki kardeşlerimiz 
için Cami projesi gerçekleştiriyoruz, sizde bu projeye ortak olabilirsiniz. Bilgi almak 
ve destek sağlamak için bizimle iletişime geçmeniz yeterli.

Türkiye’den binlerce kilometre uzaklıkta olan Afrika’daki kardeşlerimiz için, yaşadığı 
köylere mescitler, su kuyuları inşa ediyoruz. İslami eğitim ve insani yardım organi-
zasyonlarımız da siz hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile kalıcı eserler yapmaya 
devam ediyoruz. Müslüman kardeşlerimizin ibadetlerini daha iyi şartlara yapabilm-
eleri için Mescit projesi yapıyor, yaşadıkları yeri cennet bahçeleri haline getirerek 
bir nebze olsun mutlu bir yaşam sürmelerini amaçlıyoruz. Allah’ın izni ile sizin de 
desteğiniz sayesinde oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına destek olmaya
 devam edeceğiniz.

Cami Ve Mescid Projeleri

Cami Projemiz
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Cami Mescit Projeleri

İnşa ettiğimiz Mescit ve Camilerin yanı sıra su kuyuları da yaparak ibadetlerini tem-
iz bir şekilde ihya etmelerini sağlıyoruz. Su kuyusu ve mescit maliyetleri her biri 
farklı tutarlara denk gelmektedir. Özellikleri bakımından son derece kullanışlı olan 
yapılarımıza sizde katkı sunarak bir nebze olsun mutluluk katabilirsiniz. İster bir 
metrekare, isterseniz bir tuğla katın, yeter ki eseriniz kalıcı olsun. Arkanızda kalıcı 
bir eser bırakmanın yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yapacağınız bağış ile sıkıntılarını 
gidermeye ortak olun.

İnsanı yardım derneği sizin sayesinde Afrika’daki tüm Müslüman kardeşlerimizin 
tüm ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Yardım gönderilerinizi bizimle doğru yer-
lere, doğru kişilere ulaştırabilirsiniz. Sizde bu zor zamanlarda sizler sayesinde yüzü 
bir nebze olsun gülecek insanlara yardımlarınızı esirgemeyin. Bir projemize sizde 
destek olarak, birlikte daha fazla büyüyerek daha çok kişiye ulaşmanın mutluluğuna 
ortak olun.

Su Kuyuları

Yardım Projelerimiz
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Allah’ın yoksullara ve muhtaçlara yardımda bulunun tebliğine uyarak şefkat eli 
derneğimiz de Suriye’de savaşın hüküm sürdüğü topraklarda Suriyeliler için 
yardımlar sunuyoruz. Bu yardımlar sayesinde savaş sırasında yara almış olan in-
sanların bir nebze olsun mutlu olmasını sağlıyoruz. Aldığımız bağışlar sayesinde 
bu yardımları yaparak sevap işlemiş oluyorsunuz. Ayrıca yaptığımız yardımlar 
sayesinde de Allah’ın emirlerine uygun davranmış oluyoruz.

Savaş mağduru olan Suriyelilerin karınlarını doyurabilmeleri amacıyla günlük 
ekmek yardımı yapıyoruz. Ekmek yardım desteğimiz derneğimize bağışta bulu-
nan hayırseverlerimizin desteğiyle gerçekleşiyor. Hayırseverlerimizin yaptıkları 
bağışları bir araya getirerek tırlarımızla ekmeklerin Suriye’de insanların bulunduğu 
alanlara dağıtıyoruz. Böylelikle Suriyeliler günlerini aç geçirmiyorlar. Ayrım yap-
madan tüm muhtaçlar için ekmek dağıtımını gerçekleştiriyoruz.

20 yıldır hizmet veren ekmek yardımı derneği olarak bağışlar sayesinde yaptığımız 
ekmek dağıtımlarını savaşın ilk zamanlarından beri yapıyoruz. Çadırlarda yaşayan 
Suriyelilerin isimlerine özel hazırlanan paketlerimizi günlük olarak belirlediğimiz 
zamanlarda dağıtarak onların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluy-
oruz. Ekmeklerin üretimini ise derneğimize ait olan fırınlarda gerçekleştiriyoruz.
Suriyeli Müslüman kardeşlerimize ekmek alarak yardım etmek isteyen hayırsever 
insanlarımıza derneğimize ait hesap numarasını sunuyoruz. Böylelikle insanlar 
ekmek adedine bağlı olarak ücret ödeyip bağışta bulunabiliyorlar. Ekmek bağışı 
için bilgi almak isteyenler de derneğimizin 0216 224 2450 nolu telefonumuz üze-
rinden bilgi alabiliyorlar.

Suriye Ekmek Un Ve Ekmek Desteği

Suriye’ye Ekmek Yardımları

Ekmekler İsimlere Özel Dağıtılıyor

Suriye Ekmek Un Desteği
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Suriye için yaptığımız insani yardımlar arasında ekmeklik un yardımı da yer alıyor. 
Unlarımızı çuvallar halinde tırlarımız aracılığıyla Suriye’ye gönderiyoruz. Bu sayede 
fırınlarda unlardan ekmek üretilerek ekmekler Suriye halkına dağıtılıyor. Un yardımı 
bağışında da bulunmak isteyen vatandaşlarımızın katkılarıyla belirli aralıklar-
la yapıyoruz. Böylelikle savaş mağduru olan insanların ekmek yiyebilmeleri için 
unları fırınlara ulaştırıyoruz. Böylelikle unların kullanımıyla ekmekler üretiliyor ve 
muhtaçlara dağıtılıyor.

Suriye yardım için ekmek veya un satın alarak bağışta bulunmak isteyenler için 
bağışların online olarak yapılmasını sağlıyoruz. Bu sayede un veya ekmekle katkı-
da bulunmak isteyenlere web sayfamızda hesap numaralarımızı vererek istedikleri 
miktarlarda bağışta bulunmalarını sağlıyoruz.
Hayırsever vatandaşlarımız un veya ekmek için bağış yaparken ad soyad, tele-
fon numarası, adet ve tutar bilgilerini giriyorlar. Böylelikle yapılan bağışların kimler 
tarafından gerçekleştiğini biliyoruz.

Ekmeklik Un Yardımı Yapıyoruz

Online Bağışta Bulunmak

Suriye Ekmek Un Desteği
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Şefkat Eli derneği olarak yardıma muhtaç ailelerin her türlü desteği ve ihtiyacına 
yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Yardımlarımız sürekli olarak yenileniyor, ihtiya-
ca göre şekillenen yardımları en doğru şekilde ulaştırmayı amaçlıyoruz. Afrika 
Yardım kampanyalarımız sayesinde Afrika’da bulunan Müslümanlara yardımcı 
oluyoruz. Yiyecek, giyecek, geçim, sağlık ve daha birçok yardım projesi ile onlara 
umut ışığı oluyoruz. Projelerimizde gönüllü çalışan arkadaşlarımız ve siz yardım 
severler sayesinde yardıma muhtaç ailelerin umut ışıkları yanmaya devam ediy-
or. Sizde onlara umut ışığı olmak için bir mumda ben yakayım diyorsanız bizimle 
iletişime geçerek, yapmak istediğiniz yardım ve bağışı söylemeniz yeterli.

Yardım derneği olarak çeşitli kampanyalar yürütmeye devam ediyoruz. Tüm 
yardımlarımız ihtiyaç doğrultusunda muhtaç aileler yapılmaktadır. Bu projelerden 
biri olan kirvem olur musun projesi ile Sünnet kampanyaları düzenliyoruz. Bilindiği 
gibi Afrika’da sünnetin önemi oldukça büyük. 
Sömürge altında hayat sürdürmeye devam eden Afrika halkına bir takım insanlar 
gelerek sünnet adı altında kısırlaştırma işlemi yapıyor. Bu kısırlaştırma işlemind-
en kaçan yerli halkın çoğu bu işlemi yaptırmamayı tercih ediyor. 30-40 yaşlarda 
olmasına rağmen sünnet olmamış insanları görmek mümkün.  Bu insanların sün-
net olmama nedeni kısırlaştırmaya maruz kalmamak. Biz insani yardım olarak 
Afrika’da Sünnet kampanyası başlattık. Sizin de sayenizde bizim doktorlarımız 
Afrika’ya giderek buradaki insanları sünnet ediyor, bu sayede sağlıklı bir
nesle  vesile olmayı amaçlıyoruz.

Kirvem Olur musun?

Kirvem Olur musun?

Kirvem Olur Musun?
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Sünnet yapılmasının iki önemli nedeni vardır. Biri dinsel diğeri ise kültüreldir. 
Toplumlarda dini açıdan yapılan sünnetin insan sağlığına büyük yararı olduğu 
tespit edilmiştir. Sünnet olan bir bireyin kansere yakalanma riski daha aza iner. 
Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıkların önüne geçer, hijyen açısından da büyük 
bir öneme sahiptir. Sağlık açısından oldukça faydalı olan bu operasyon ayrıca dini 
açıdan da büyük önem taşır.

Yardım kampanyalarımıza sizde bağış yaparak katkı sağlayabilirsiniz. Bağışlarınız 
sayesinde birçok kişinin ihtiyacı giderilecek ve sayenizde gözünde bir umut ışığı 
canlanacak. Sizde bizimle yardımlarımıza ortak olun, destek sağlayarak Müslüman 
kardeşlerimize dünyada iyiliklerin bitmediğini gösterin.

Sünnet Organizasyonu

Yardım Organizasyonları

Kirvem Olur Musun?
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Şefkat eli insani yardım derneği kuruluşunu tamamladıktan sonra 2014 yılında re-
smi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2014 yılından günümüze kadar, dünyanın 
birçok yerindeki yardıma muhtaç insanlara çeşitli yardımları ulaştırmaya çalışmak-
tadır. Derneğin amacı, sadece Türkiye değil dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerine 
yardımları ulaştırabilmektedir. Dernek sayesinde, yardımlarda bulunmak istey-
enler, dernek sitesi üzerinden online işlemler yaparak yardımlarda bulunabiliyorlar. 
Gelişmiş teknoloji ve sistemlerden faydalanılmak istenildiği içi derneğin web sitesi 
mobil uyumlu olarak tasarlanmıştır.

Şefkat eli yardım derneği hizmetlerini takip etmek ve online yardımlarınızı istediğiniz 
kesimlere ulaştırabilmek için mobil uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Mobil uygula-
mayı kullanmak isteyenler, akıllı cep telefonu ya da tablet gibi mobil cihazların uygu-
lama mağazasından indirme yapabiliyorlar. Şefkat eli insanı yardım derneği mobil 
uygulaması bölümünde yer alan yükle butonunu tıklayanlar, ücretsiz olarak tele-
fonlarına uygulamayı indirebiliyor ve hemen kullanmaya başlayabiliyorlar. Yardım-
larını ihtiyaç sahiplerine hemen ulaştırmak isteyenler, mobil uygulama sayesinde 
seçtikleri yardım türünde bağışlarını hemen yapabiliyorlar.

Mobil Uygulamamız

Mobil Uygulama
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Cep telefonu kullanıcıları, Android işletim sistemleri için şefkat eli insani yardım 
derneği mobil uygulamasını hemen indirebiliyorlar. Uygulama mağazasında, mobil 
uygulama bulunduğunda ve yükle butonu tıklandığında, hızlı bir şekilde telefonu 
iniyor. Uygulamayı açanlar, kayıt oluyor ve giriş bölümünden, kullanıcı hesaplarına 
erişim yapabiliyorlar. Kullanıcı hesabında gösterilen bağış yap butonunu seçen-
ler, hangi ülke ya da olay için yardım yapacağını seçebiliyor. Yardım miktarı mini-
mum olarak belirlenmiştir. İsteyenler yardım miktarlarını kendileri istedikleri oranda 
artırabiliyor.

 
Mobil uygulama üzerinde, birçok menü sekmesi yer alıyor. Örneğin ana sayfada 
derneğimizin güncel olarak dünyada nerelere yardım ulaştırdığı, yardımların nasıl 
dağıtıldığı gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Mobil uygulamayı kullanmaya başlayanlar, 
ana sayfa menüsünü sık sık ziyaret ederek, dünya genelindeki yardıma muhtaç 
insanları ve ne tür yardımların yapılabileceğini görebiliyorlar. Dernek yapılan tüm 
yardım ve bağışların dağıtımı hakkında bilgi vererek, bağışçıların bağışlarının ner-
eye gittiğini göstermeye çalışıyor. Online bağış menüsünün de ise, nereye,
ne kadar bağış yapacaklarını seçtikten sonra bağış yap butonunu tıklaya-
rak işlemlerini hemen yapabiliyorlar.

Uygulamanın İndirilmesi

Genel Kullanım
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