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Bizi destekleyerek

daha çok kişiye

ulaşmamızı

sağlayabilirsiniz.





Şener SÖĞÜT

Körfez Belediye Başkanı
Gün Işığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı



Değerli Körfezliler,

Körfez Gün Işığı Derneği; inancımız, kültürümüz ve geleneğimizde var olan yardımlaşma ve dayanışma 

duygusunun somut bir örneği olarak hayat bulmuştur. Kapsamı, hedefleri ve hizmetleriyle kısa sürede 

Körfez'deki önemli bir eksikliğin giderilmesine vesile olmuştur.

Belediyemizin teşvik ve organizasyonu, imkan sahibi hemşehrilerimizin, gönüllülerimizin ve 

kurumlarımızın katkısıyla kurulup gelişen derneğimiz; yediden yetmişe, uzanacak bir el bekleyen 

herkesin yardımına koşan bir umut kapısı olmuştur.

       

Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler ve imkanları ölçüsünde karşılanabilir talebi olan herkese 

kucak açan Gün Işığı Derneği, sadece yardım çalışmaları ve “gönül belediyeciliği”nin sosyal ve 

toplumsal boyutunu en iyi şekilde ortaya koyması yönüyle değil; temel toplumsal dinamiklerimizin 

muhafazası ve yaşatılması  konusunda ki misyonuyla da öne çıkan önemli bir sosyal sorumluluk 

projesidir.

Kıymetli Hemşehrilerim,

Derneğimizin temel amacı, gönülleri birleştirmek, sevgiyi büyütmek ve paylaşmayı çoğaltmaktır. Bir 

çocuğumuzun güldüğünü görmek, bir annenin duasını almak bizim için en büyük mutluluktur. Bu 

mutluluğu hep birlikte paylaşarak, büyüterek  yaşamak dileğiyle hepinize selam ve sevgilerimi 

sunuyorum.
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Çağdaş yaşamın bir gereği olarak belediyecilik tanımı değişiyor ve sosyal belediyecilik anlayışı giderek 

daha fazla ön plana çıkıyor. Körfez Belediyesi olarak biz de klasik belediyecilik anlayışının sınırlarını 

aşmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu anlayışı benimseyerek halkımıza daha iyi bir yaşam sunacak 

projeler üretmekten ve onları geliştirmekten sorumlu hissediyoruz. Belediyemiz tarafından kurulan Gün 

Işığı Derneği sayesinde maddi imkansızlıkları nedeniyle zorlanan birçok ailenin yüzünü sizlerle birlikte 

güldürüyoruz. Dernek için kurduğumuz profesyonel alt yapı ile genç, yaşlı, kadın, erkek, engelli 

kardeşlerimize giyim kuşamdan ev eşyasına kadar uzanan çeşitlilikte yardımlarda bulunuyoruz. Körfez 

Belediyesi olarak sizlerin desteği ile kardeşlerimizin iyi gününde ve kötü gününde her zaman yanında 

oluyoruz.

Nasıl katkıda bulunabilirim?

Kuruluş Amacı

Gelin gönül köprüsünü hep birlikte kuralım...

Gün Işığı Derneği, maddi imkanları elverişli olan vatandaşlarımızın, esnafımızın ve sanayi 

kuruluşlarımızın değerli desteği ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yüzünü güldürüyor. Ayda 400 

vatandaşımız derneğimize katkıda bulunuyor. Bu katkının sonucu olarak bizler de her yıl, 5000 kişiye 

kıyafet, ortalama 100 yeni doğan bebeğe doğum seti, ortalama 250 aileye ev eşyası yardımı yapıyoruz. 

Amacımız sizlerin destekleriyle bu yardımların sayısını arttırmak ve devamlılığını sağlamak. 

Giymediğiniz (temiz ve bakımlı) kıyafetleri, kullanmadığınız eşyaları derneğimize bağışlayarak daha 

fazla insanımızın ihtiyacını hep birlikte karşılayabiliriz. Kullanmadığınız ev eşyalarını bizzat dernek 

binamıza getirebileceğiniz gibi bizler de araçlarımızla gelip alabilmekteyiz. Aynı zamanda nakdi 

yardımlarınızı da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Detaylı bilgi almak için (0262) 526 29 24 

numaralı telefonumuzdan veya  adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 
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Sağlık Yardımı

Sağlığımız en büyük servetimiz.Hepimizin bildiği gibi sağlık 

hizmetinin alınması en temel haklardan biridir. Ekonomik 

sıkıntılar yüzünden tedavi olamayan ve sosyal güvenceden 

yoksun binlerce vatandaşımızın sağlık alanındaki araç 

gereçleri de sizlerin desteği ve derneğimizin aracılığıyla 

karşılanıyor.

Onun da hakkı renkli kalemler, temiz defterler, hayatı 

öğreneceği kitaplar...

Gün Işığı Derneği'ne bağışlayacağınız nakdi yardımlarınız, 

her türlü tekerlekli sandalye, koltuk değneği, yetişkin 

yürüteci veya buna benzer tıbbi araç ve gereçler ile yeni bir 

yaşamın umudu olacak.

İhtiyaç sahibi ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarımız için 

kırtasiye malzemelerinin temini ancak sizlerin sevgi dolu 

destekleriyle gerçekleşebilir. Gelin küçük bir yüreği 

yarınlara umutla ve hevesle taşıyalım. Her çocuk geleceğe 

atılan bir adımdır. Geleceğimize el birliği ile yardım edelim. 

Daha güzel, daha iyi bir gelecek için çocuklarımızı 

unutmayalım!

İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Yardım
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Hayatı 
paylaşmak

için engel yok!

OKUMAK

BENİM DE 

HAKKIM...





Biz her zaman büyük bir aileyiz  

Bağışladığınız her türlü erkek-kadın giyim, ayakkabı ve 

çanta gibi aksesuarlar derneğimiz aracılığıyla ayda 

1.840 kişiye ulaşıyor.

Çeyiz Yardımı

Çocuk Kıyafeti ve Ayakkabı

İki genç insan, bir çok plan ve maalesef sınırlı maddi 

kaynak. Yeni evlenecek bir çifti en çok düşündüren 

konudur çeyiz.Evliliğe adım atarken çeyiz hazırlamakta 

zorlanan geliri sınırlı gençler için siz hayırsever 

vatandaşlarımızın katkısı büyük önem arz ediyor. 

Hayatlarını bir leştirmek isteyen genç ler imizin 

mutluluğuna ortak olmak, bu özel dönemde onları 

gönülden desteklemek için sizlerle onların arasında bir 

köprüyüz. Bağışlarınızla dört duvar yuvaya, o yuvada 

ülkemizin mutlu yarınlarına dönüşecektir.

Bay / Bayan Giyim ve Aksesuar 

Onların her şeye ihtiyacı var; soğuk havada üşüyen 

çocuğa mont ya da yağmurlu bir günde ayakları ıslanan 

çocuğa bot ancak sizin katkılarınızla mümkün.
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Özel Günlerinizde 
Hep Yanınızda...
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Düğün 

Sünnet

Nişan

Erkekliğe ilk adımı atan ihtiyaç sahibi çocuklarımız 

derneğimiz aracılığıyla sünnet kıyafetlerine kavuşuyorlar. 

Gün Işığı Derneği olarak sizlerle birlikte onlara bu güzel 

anları yaşatmak bizim elimizde...

Bembeyaz bir gelinlik, tam istediği gibi bir nişan kıyafeti ve 
erkekliğe ilk adımını atarken bir yıldız gibi parlamak onların 
da hayali. Yardıma muhtaç kardeşlerimizin hayal ettiğin 
düğün, nişan ve sünnetin gerçekleşmesi için Gün Işığı 
Derneği olarak siz hayırsever vatandaşlarımızın desteğini 
bekliyoruz. Dolabınızda bekleyen özel gün ve gece 
kıyafetlerinizi paylaşarak geçmişte yaşadığınız mutluluğu 
bir başka insanın da yaşamasını sağlayabilirsiniz. 
Unutulmamalıdır ki bizi biz ve bir yapan paylaşmaktır. 

Her genç kız evlenmek, anne olmak ve mutlu bir aileye 

sahip olmak ister. İhtiyaç sahibi bir kızımızın yüzünü 

güldürmek,mutluluğuna katkıda bulunmak için, nişan 

kıyafetlerini paylaşmak isteyen hayırsever vatandaşlarımızı 

bekliyoruz. 

Saflığın ve masumiyetin rengi olan beyaz en çok geline; 

yardımlarımızla bir gelinin hayır duasını almak da bizlere 

yakışır. Gelin olduğu günü unutmadığı gibi ona uzanan dost 

elini de hiçbir zaman unutmayacak.
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Eşya yardımıyla sıcak bir yuva...

Çocuk Eşyaları Yardımı

Ev Eşyası Yardımı

 

İhtiyacınız olmayan eşyalar bir başkasını mutlu edebilir. 

Kullanılabilir durumda olan ev eşyalarınızı derneğimize 

bağışlayarak, geliri sınırlı kardeşlerimizin dört duvarlarını 

sıcak bir yuvaya dönüştürebilirsiniz. Kullanmadığınız ev 

eşyalarını evinizden alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.

Küçücük eller, masum bakışlar, tatlı bir gülümseme... 

Çocuklarımız bize Allah'ın emaneti. Bu emaneti en güzel ve 

en sağlıklı şekilde yarınlara taşımak bizlerin görevi. Bir 

yetimin yüzünü güldürmek veya çocuğu için bir şey 

yapamamanın acısını hisseden ihtiyaç sahibi bir ailenin 

gönlünü ferahlatmak ancak paylaşarak mümkün olur.  

Bebek ve çocuklar için her türlü yardımlarınızı ve dost elinizi 

bekliyoruz. Hayırlanızı onlardan esirgemeyin.
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Kıyafet Yardımı

Çocuklar için her oyuncak dünyayı ve hayatı anlamak için 

bir araç. Büyüyen çocuklarınızın oyuncaklarını onlarla 

paylaşarak yepyeni keşifler yapmalarına yardımcı 

olabilirsiniz. 

Her bebek özenle bakılıp büyütülmeyi hak eder. Onlar için 

yapılan her şey az gelir insana ama, söz konusu ihtiyaç 

sahibi bir bebekse en küçük yardım bile dünyalara bedeldir. 

Şükürler olsun ki "yardımseverlik" bizim insanlarımızın en 

önemli özelliği. Muhtaca vermeyi, mutsuz bir yüzü 

gü ldürmeyi, bir gönlü  almayı bi l iyoruz ve bunu 

önemsiyoruz. Bu sebepledir ki; tüketim kültürünün bir 

sonucu olarak ihtiyaçtan fazla alınan onlarca kıyafet artık 

daha fazla dolaplarda kalmasın ve ihtiyaç sahibi 

kardeşlerimize ulaşsın. Derneğimize yapacağız her türlü 

kıyafet yardımı ile ekonomik zorluklar içindeki bir yüz 

gülecek, üşüyen bir insanımız ısınacak ve toplum içinde 

kendini daha iyi hissedecek.

Bebek Bohçası

Oyuncak



Bizim yönetim ilkemiz;

insan onuruna hürmet 

Ayrım gözetmemek

Gönüllülük

Yardımlaşmayı yaymak

Şeffaflık

Emanete sadakat





facebook.com/korfezbel

tw�tter.com/korfezbeled�ye
Körfez Beled�yes�

Körfez Beled�yes�
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