DENiZ FENERi iYiLiK HAREKETi 22. YILINDA
1996 yılı Ramazan ayında “Şehir ve Ramazan” adlı bir televizyon programıyla ilk adımları atılan
iyilik hareketi, 1997 yılından itibaren Deniz Feneri adıyla haftalık bir televizyon programına
dönüştü. Yardım etmek ve yardım almak isteyenlerin güçlü talebiyle 1998 temmuzunda ise Deniz
Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu.
Deniz Feneri bugüne kadar, Türkiye’de ve dünyanın 65 ülkesinde yaklaşık 6 milyon ihtiyaç
sahibine nakit, gıda, giyim, barınma, sağlık, eğitim ve afet yardımları ulaştırmıştır. Deniz Feneri,
yola çıktığı günden beri yardım faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir.
Olağan dönemlerde yıl boyunca ülkemizde ve yurtdışında ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olan
Deniz Feneri, afet sonrası yardımlarla afetzedelerin acil ihtiyaçlarını gidererek hafızalara ve
gönüllere nakşolmuştur.
Deniz Feneri, kurulduğu ilk günden itibaren oluşturduğu sistem ve yardım anlayışıyla sahasında
öncü ve model olmuş, bu yönüyle birçok insani yardım kuruluşu tarafından örnek alınmıştır.
Deniz Feneri, uyguladığı yurt içi ve yurt dışı projeleriyle resmi ve sivil çok sayıda kuruluşa
ilham kaynağı olmuştur. Mesela Deniz Feneri’nin 1001 Çocuk 1001 Dilek projesi 2003 yılından
beri uygulanmakta olup, çocukların dileklerinin gerçekleştirildiği çok sayıda benzer proje, bazı
gönüllü kuruluşlar yanında, kimi valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve emniyet müdürlükleri
tarafından da üretilmiştir. Ülkemizde yardım faaliyeti yapan çok sayıda vakıf ve dernek yetkilisi
Deniz Feneri yardım modelini kendilerine rehber edindiklerini ifade etmişlerdir.
Derneğimiz, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirdiği gıda, eğitim, sağlık ve barınma
alanlarındaki projeleriyle; kurduğu misafirhaneler, aşevleri, giyim mağazaları ve yürüttüğü meslek
edindirme programlarıyla, ihtiyaç sahiplerine en zor zamanlarında umut ışığı olmaya devam
etmektedir.
Deniz Feneri, ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımı hiçbir ayrım gözetmeksizin, bağışın yapıldığı
andan yardımın ihtiyaç sahibine ulaştığı ana kadar en küçük bir ayrıntının dahi kayıt altında
tutulduğu bir sistem ve anlayışla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Deniz Feneri Derneği, 2004 yılından beri Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan ve izin
almadan yardım toplayabilen dernek statüsündedir.
Derneğimiz, 2007 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülü’ne layık görülmüştür.
Deniz Feneri, yardım kuruluşları içerisinde aynî yardımlarda barkod sistemini ilk defa uygulayan
ve ülkemizin ISO 9001 Kalite Sistemini 2002 yılı başından itibaren tatbik etmiş ilk insani yardım
kuruluşudur.
Vizyonumuz;
“Yeryüzündeki son ihtiyaç sahibine ulaşıncaya kadar çalışacağız.”

Genel Merkez, Şube ve Temsilcilikler

TOPLAM KAYITLI AİLE SAYISI
2017 YILI BAŞVURAN AİLE SAYISI
YARDIM ALAN AİLE SAYISI
YARDIM EDİLEN FERT SAYISI
NAKDİ YARDIM (TL)
AYNİ YARDIM (TL)
TOPLAM YARDIM TUTARI (TL)

677.163
29.127
166.320
665.280
12.970.200
58.500.000
71.470.200

KATEGORİLERE GÖRE YARDIMLAR (TL)
Proje Yardımları
9.748.300
Nakit
3.221.900
Gıda
17.215.000
Giysi
33.369.000
Eşya
3.820.000
Eğitim
1.187.300
Temizlik
1.521.000
Sağlık
1.109.500
Barınma/Konaklama
250.200
Diğer
28.000
TOPLAM
71.470.200

Giyim
Yardımları
2017 yılı içerisinde

27.785 aileden
103.100 kişiye
33.369.000 TL

tutarında giyim yardımı
yapılmıştır.

Hayatında hiç alışveriş merkezine
girmemiş, bir mağazadan giysi
seçmemiş insanlar olduğunu,
olabileceğini biliyor muydunuz?
Deniz Feneri onlar için
bağışlarınızla yepyeni giysiler
hazırladı, modern bir mağaza

ortamında raflara dizdi. Çoluk
çocuk, ailecek istedikleri
elbiseye baktılar, üzerlerinde
denediler. Onlar, yıllardır giyim
mağazalarımızda sadece bir imza
karşılığı “müşterilerimiz”.

Gezici Giyim Mağazaları
Yoksulluğun vurduğu bu
insanların da yeni giysiler
giymeye, yeni ayakkabılar
denemeye hakkı olduğunu
düşünen Deniz Feneri, gezici
giyim mağazaları ile ihtiyaç
sahiplerine hizmet veriyor.
Verilecek giyim yardımlarını,
ilgili kişilerin deneyerek,
giyerek, beğenerek alması,
yardımın amacına ulaşması
için hayata geçirilen gezici
giyim mağazaları il il gezerek
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ihtiyaç sahipleri sevindiriliyor.
Mağazalarımızda, derneğimize
yardım başvurusu yapmış
ailelerden araştırması yapılmış ve
yardıma uygun görülmüş olanlar
randevu usulüyle davet edilerek
giydiriliyor.
Aileler giyim eşyalarını görerek,
deneyerek kendi elleriyle
seçiyorlar. Mağazalarımıza
gelemeyenlerin adreslerine
kolilerle, biz teslim ediyoruz
giysilerini.

2017 yılı içerisinde

79.689 aileden
214.827 kişiye
17.215.000TL

değerinde
gıda yardımı yapılmıştır.

Gıda
Yardımları

Türkiye’de ve dünyada birçok
insanın acil gıda desteğine ihtiyaç
duyduğu herkes tarafından
bilinen bir gerçek.
İnsanlığın bu en temel
sorununun bilincinde olarak
hayata geçirilen “Bir Kumanya
da Sen Bağışla” kampanyasıyla
ihtiyacı tespit edilen ailelere
erzak kolisi ulaştırılıyor. Bununla

birlikte aşevlerimizde sıcak
yemek yardımları şeklinde
yıl boyunca gıda yardımları
yapmaya devam ediyoruz.
2017 yılında Ülker’in destek
olduğu 50 bin koli gıda yardımı
dağıtımı da Deniz Feneri
tarafından sosyal incelemesi
yapılmış ihtiyaç sahibi ailelere
ulaştırılmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından
çıkartılan kanuna göre çeşitli
nedenlerle ihtiyaç fazlası gıda,
temizlik, giyecek ve yakacak
maddeleri bulunan kurum veya
kuruluşlar, Gıda Bankacılığı
sistemiyle vergide avantaj
yakalayabilmektedir.
İhtiyaç fazlası maddelerden
oluşan bağışlarınızı, gıda
bankacılığı sistemiyle, yıllık
beyanname ile bildirdiğiniz
kurumlar ve gelir vergisinden

gider olarak düşürebilmektesiniz.
Bir diğer avantajlı husus da bağış
için verilecek faturada KDV’nin
hesaplanmamasıdır.
Vergi mükellefi olan siz, bir
yandan yaşadığınız toplumda
yaşam kalitesinin arzulanan
düzeye gelmesi için üzerinize
düşen kurumsal sorumluluğu
yerine getirirken bir yandan da
vergi muafiyeti avantajından
faydalanabilmektesiniz.

Gıda Bankacılığı
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2017 yılı
içerisinde

8.007 aileden
26.130 kişiye
1.521.000 TL

değerinde
temizlik malzemesi
yardımı yapıldı.

Temizlik
Yardımları
Hayırseverlerce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak
üzere derneğimize bağışlanan temizlik malzemeleri;
sıvı deterjan, toz deterjan, şampuan, sabun,
bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, yer ve lavabo
temizleyiciden oluşan set, belirli aralıklarla ihtiyaç
sahibi ailelere ulaştırılmaktadır.
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2017 yılı içerisinde

7.440 aieden
24.547 kişiye
3.820.000 TL

değerinde eşya
yardımı yapılmıştır.

Eşya
Yardımları
Eşya yardımları; deprem, yangın,
sel ve benzeri sebeplerle eşyasını
kaybedenlere, eşyasını yenileyebilecek imkânlardan yoksun
olan ve bu nedenle çok kötü
durumdaki eşya ile yaşamak
zorunda kalanlara, “Güzel Evim”
projesi kapsamında yeni ev
yaptıranlara, evlenen ve yeni ev
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kuran kimsesiz ve fakir gençlere
ulaştırılmaktadır. İhtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız mobilya ve
benzeri ev eşyalarının çok büyük
bir bölümünü (yeni veya kullanılabilir durumdaki 2. el) bağış
yoluyla temin etmekte, gerekli
hallerde yenileyip tamir ederek
teslim etmekteyiz.

Kızılay’dan Deniz
Feneri’ne Altın Madalya

Kızılaya verdiği
desteklerden
dolayı Deniz Feneri
Derneği’ne de altın
madalya verildi.

Kızılay’ın yurt içi ve yurt dışı
insani yardım operasyonuna
destek veren iş adamları, sanatçılar,
sivil toplum örgütleri, gazeteciler
ve vatandaşlar Kızılay’ın “Büyük
Kalpler Bu Hilalin Altında
Buluşuyor” madalya töreni ve iftar
yemeğinde bir araya geldi. Binlerce
hayırsever ve Kızılay dostunun
bir araya geldiği törende Kızılay
destekçilerine platin ve altın
madalya takdim edildi.
Madalyayı Deniz Feneri Derneği
adına Genel Başkan Av. Mehmet
Cengiz, Aile ve Sosyal Politikalar
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Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın
elinden aldı.
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilen madalya töreni
ve iftar yemeğinin ev sahipliğini
Genel Başkan Dr. Kerem Kınık,
Kızılay yöneticileri yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın
onur konuğu olduğu törene
Başbakan Yardımcıları Veysi
Kaynak ve Numan Kurtulmuş,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ, Kızılay 15
Temmuz şehitlerinin yakınları
ve gazileri, devlet protokolü, iş
adamları, sanatçılar, sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri,
Kızılay’ın ülke geneline yayılmış
olan şubelerinin başkanları katıldı.
Türkiye’nin hemen her kesiminden
insanı bir araya getiren madalya
töreni, her yıl olduğu gibi iftar
programıyla manevi bir atmosfer
de oluşturdu.

İyilik Fotoğraf
Yarışmasında
2’nci kez
iyilik ödülleri
sahiplerini buldu.

İyilik Fotoğraf
Yarışması

Deniz Feneri Derneği ikinci kez
fotoğraf tutkunlarına “İyiliğin
Fotoğrafını Çeker Misin” diye
sordu.
Yurdun dört bir yanından iyiliği,
sevgiyi, paylaşmayı ve yardımı
anlatan binlerce fotoğraf jüri
önünde değerlendirildi.
Deniz Feneri Derneği’nin
organize ettiği Türkiye Fotoğraf
Sanatları Federasyonu’nun onay
verdiği yarışmanın jürisinde;

Ödüllü yarışmada ilk üçe giren
adaylara çeşitli para ödülleri
dağıtıldı. Ayrıca sergide yer alan
bütün fotoğraf sahiplerine de
para ödülü verildi.

Deniz Feneri Derneği Genel
Başkanı Av. Mehmet Cengiz,
Fotoğraf Sanatçıları Murat Gür,
İsmail Hakkı Gurbetçi, Mustafa
Yılmaz ve Nevzat Yıldırım
bulundu.

1-Seyit Konyalı (Konya)
2-Metin İnan (Trabzon)
3-Ramiz Akar (İstanbul)
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İyilik Fotoğraf Yarışması Ödül
Töreni Bağlarbaşı Kültür
Merkezi’nde Avrasya Salonu’nda
gerçekleşen törenle dağıtıldı.
Bu yıl ilk 3’e giren adayların
isimleri şöyle;

2017 Ramazan
ayında dünyanın
43 ülkesinde ve
Türkiye’de Kardeş
Sofraları, Yetim
Sofraları ve Köy
İftarları adıyla
sofralar kurduk.
Toplam 30.225 kişi
ile iftar açtık.

Ramazan
2017
22 yıl önce bir ramazan
ayında atıldı Deniz Feneri
iyilik hareketinin ilk adımları.
Ramazan boyunca her akşam
ekrana gelen “Şehir ve Ramazan”
programı iyiliği, şükrü,
paylaşmayı hatırlattı izleyicilere.
Ramazan sonrası Deniz Feneri
adıyla devam eden ekranların

ilk yardım programında her
hafta hayatın kıyısında kalmış
ailelerin hikâyelerinden gerçek ve
etkileyici kesitler sunuldu.

Bir Kumanya da Sen Bağışla
Bu proje kapsamında Ramazan
öncesinde yurtiçi ve yurtdışında
50.000 aileye gıda kolisi dağıtıldı.
Ramazan boyunca ihtiyaç
sahiplerine ulaştırıldı. Ramazan
bereketini, gıda kolileri ile yoksul
sofralarına taşımak isteyen
hayırseverler, içinde kuru gıda
ve kahvaltılık malzeme bulunan
100 TL’lik 4 kişilik aileye 1
aylık yetecek gıda kolilerinden
bağışlamış oldu.

10.000 kişiye Bayramlık
Hayırseverler, Deniz Feneri’nin
Bayramlık Projesine 150 TL
katkıda bulunarak bayram
öncesinde yoksul ya da yetim
binlerce çocuğu sevindirdi,
onlara bayram günü arkadaşları
gibi yepyeni kıyafetler giymenin
sevincini yaşatttılar. Deniz Feneri
bu Ramazan 10.000 ihtiyaç
sahibine ayakkabıdan eteğe,
pantolondan iç çamaşırına kadar
bayramlık giysi ulaştırdı.
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2017 Ramazan ayında dünyanın
43 ülkesinde ve Türkiye’de Kardeş
Sofraları, Yetim Sofraları ve Köy
İftarları adıyla sofralar kurduk.

İftarda Buluşuyoruz
Deniz Feneri Derneği ailesi farklı illerde ve ülkeler
de düzenlediği iftarlarla bir araya geldi. Deniz Feneri
yöneticileri, çalışanları, gönüllüleri, bağışçıları ve
ihtiyaç sahibi ailelerimiz “İftarda Buluşuyoruz”
projesi kapsamında aynı sofrayı paylaştı. Bu
Ramazanda 5.000 kişi aynı sofrada buluşup iftar
açarak büyük bir aile olmanın mutluluğunu
yaşadılar.
5000 Yetime Bayram Harçlığı
2017 Ramazanında 5.000 yetim çocuk, Deniz
Feneri’nin kendilerine ulaştırdığı 100 TL’lik bayram
harçlığıyla mutluluktan uçtu.

Adak, Akika, Şükür Kurbanı
Deniz Feneri, hayırseverlerin adak, akika ve şükür
kurbanlarını keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim,
öksüz, fakir ve muhtaç ailelere dağıttı. Bu arada Adak
kurban bedeli: yurt içi 740 TL, yurt dışı 380 TL’dir.
Yetim iftarı
Türkiye ve dünyada 41 ülkede yetim iftarları
düzenlendi. Ayrıca derneğimiz “İslam Dünyası
Yetimler günü” olarak kabul edilen Ramazan’ın 15’ci
günü (10 Haziran) 3 kıtada 41 ülkede yetim sofraları
kurup, gıda dağıtımı yaptı. Ayrıca yetimlere bayram
harçlıkları da o gün dağıtıldı.

Suriyeli kardeşlerimize yardım
Suriye ve Türkiye’deki 10.000 Suriyeli aileye gıda
dağıtımı yapıldı. Derneğimizin her türlü ihtiyacını
karşıladığı Suriye’deki Azez bölgesinde 5000 kişinin
barındığı “Deniz Feneri Haremeyn” kampında gıda
ve temizlik maddesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Dünyada Ramazan
Yüzyılın iyilik hareketi yardımlarınızı bu yıl yine
uzak diyarlara ulaştırdı. Afganistan, Bangladeş,
Filistin, Gana, Irak, Karadağ, Lübnan, Makedonya,
Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Yemen’in de
aralarında bulunduğu 41 ülkede yapılan iftarlarla
kardeşlik bağlarımız pekişti.

Dünya yetimlerine bayram harçlığı
Toplamda 41 ülkede iftar yapılırken 25 ülkeye ise
gönüllülerimizin de yer alacağı ekipler gitti ve İslam
dünyası yetimlerine iftar, yetim harçlığı ve gıda +
giyim malzemesi dağıttılar.
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2017 yılında Türkiye’de
ve 34 ülkede 14.005
hisse kurban kesimini
tamamlayarak
öngördüğümüz
şekilde 350 bin
ihtiyaç sahibine
et dağıtımını
gerçekleştirdik.

Kurban
2017
Deniz Feneri kurban kesim
ekipleri, vekâletlerinizi dünyanın
yoksul ülkelerinde yerine getirdi.
Yükü “iyilik” olan gönüllülerimiz
bu kurban bayramını da evlerinde
aileleri ile değil; Balkanlar’dan
Uzak Asya’ya ve Afrika’ya uzanan
gönül coğrafyamızın ülkelerinde
geçirdiler.

Kurban kesim görevlileri
gittikleri ülkelerde, farklı dil ve
coğrafyalardaki kardeşlerimizle
bayram namazında saf tuttular,
ardından vekâlet kurbanları
keserek mazlumlara, mağdurlara,
dullara, yetimlere ve ihtiyaç
sahiplerine ulaştırdılar.

2017’da Kurban Kesimi
Yapılan Ülkeler
Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Bosna-Hersek,
Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Filipinler/Moro, Filistin/
Gazze, Gana, Gürcistan, Irak, Karadağ, Kamerun,
Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Makedonya,
Moğolistan, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali,
Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tayland/Patani, Togo,
Türkiye, Uganda, Yemen, Zimbabwe
SAYFA
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Ekiplerimiz kurban kesiminin yanı
sıra bulundukları ülkelerde farklı
hayırlar için de çalışmalar yaptı.
Kurban vesilesi ile gidilen,
kıtlığın ve yoksulluğun yaşandığı
topraklarda kalıcı projeler
için görüşmeler yapılıyor ve

girişimlerde bulunuluyor. Açılan ve
açılacak olan su kuyuları, mescitler,
yetimhaneler, sağlık ocakları vb.
projeler ile bölge halkına kendi
hayatlarını idame edebilme katkısı
da sağlanmaya çalışılıyor.
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Adak, Akika,
Şükür Kurbanı

2017 yılı içerisinde

3.006
21 ülkede kesilerek
69.138 kişiye

hisse
adak akika şükür kurbanı

Hayırseverler tarafından vekaleti verilerek Deniz Feneri’ne bağışlanan
adak, akika ve şükür kurbanları yıl boyunca dünyanın çeşitli
ülkelerinde ve Türkiye’de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu yıl 3.006
hisse adak, akika ve şükür kurbanını 21 ülkede keserek 69.138 kişiye et
dağıtımı yaptık.

et yardımı ulaştırılmıştır.

2017’da Adak, Akika, Şükür
Kurbanı Kestiğimiz Ülkeler
BANGLADEŞ-BENİN-BOSNA HERSEK-ÇAD-ETİYOPYA-FİLDİŞİ
SAHİLİ-FİLİPİNLER-FİLİSTİN-GANA-KAMERUN-KENYA-MALİMAKEDONYA-MORİTANYA-NİJER-PAKİSTAN-SOMALİ-SRİ LANKASURİYE-TOGO-YEMEN-TÜRKİYE
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Bir Hayat Kurtar
projesi kapsamında
2017 yılında

41 kişiye
158.900TL
yardım
ulaştırılmıştır.

Bir Hayat
Kurtar
Hayata güçlükle tutunan
ihtiyaç sahibi kişilerin sağlık
harcamaların ve sosyal güvence
için gerekli borçlanmalarının
karşılandığı, insanlara umut ışığı
olduğumuz projede 41 kişiye
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sağlık, protez, emeklilik için eksik
prim borcu ödemesi, ev yapımı
gibi konularda maddi destek
kapsamında 158.900 TL nakit
yardım ulaştırıldı.

“1001 Çocuk 1001
Dilek Projesi”
kapsamında
1.001
çocuğun dileği
gerçekleştirildi

1001 Çocuk 1001 Dilek Projesi
kapsamında her yıl binlerce
çocuğun dileklerini gerçekleştiren
Deniz Feneri bu yıl “Savaşın
Çocuklarının” dilekleri
gerçekleştirdi. Bu yıl 1001 Çocuk
1001 Dilek Projesiyle Filistin,
Irak ve Suriye’de yaşayan ve
savaştan kaçıp ülkemize sığınan
Suriyeli çocukların dilekleri
gerçekleştirdik.
Ayrıca kendi çocuklarımızı
da unutmadık; Kütahya ve
Antalya’daki köy okullarındaki
111 öğrencinin dileklerini gerçeğe
dönüştürdük.
Böylelikle 2017 yılında toplam
da 1001 çocuğun hayallerini
gerçekleştirmeye çalıştık.
15 yıldır devam eden 1001 Çocuk
1001 Dilek projesi ile şimdiye
kadar 30.000 çocuğun dileğini
gerçekleştirdik. Uzun yıllardır
savaş bölgesinde yaşamakta olan
yahut savaş nedeniyle ülkesini terk
etmiş çocuklara ulaşarak; “iyilik ve
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mutluluk ne demektir?”, “en büyük
hayalin nedir?”, “paran olsa ne
alırdın?”, “sana bir hediye paketi
gelse içinden ne çıksın isterdin?”,
“savaşın resmini çizer misin?”
diye sorduk. Onlar da en içten
duyguları ile resmedip soruları
cevaplandırdılar.
1001 Çocuk 1001 Dilek 2017
yılı projesine bu yıl Zeytinburnu
Abay İmam Hatip Ortaokulu ve
Sultangazi Mimar Sinan İmam
Hatip Ortaokulu öğrencileri
de katkı sağladı. İmam Hatip
Ortaokul Öğrencileri savaş
travması yaşayan ve ülkemize
sığınmış kardeşlerini unutmadılar.
Harçlıklarını biriktirerek, Deniz
Feneri Derneği bahçesinde
bir araya gelip kardeşlerinin
hayallerine kavuşmasına vesile
oldular.
Filistin, Irak ve Suriye’de yaşayan
çocuklarımıza hediyelerini şenlik
eşliğinde teslim ederek bir nebze
de olsa onları mutlu etmeye
çalıştık.

Parçalanmış aile
sayısını en
aza indirmeyi
amaçlayan bu
projeye destek
olarak çocuk
yuvaları, yetiştirme
yurtları ve muhtelif
merkezlere
yerleştirilen
çocukları, anne
ve babalarının
sevgisine
ve şefkatine
kavuşturuyoruz.

“Sıcak Yuvam”
Dağılmış Aileleri Topluyor

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile imzaladığımız
işbirliği protokolü ile ekonomik
yoksunluktan dolayı dağılmış
aileleri ayni-nakdi destek
sağlayarak bir araya getiriyoruz.
Ayrıca proje ile mevcut “Çocuk
Evleri”nin fiziki şartlarına da
katkı sağlanıyor.
Projeye uygun aileler, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı
İl Müdürlükleri’nce Deniz
Feneri Derneği’ne bildiriliyor.
Belirlenen dağılmış aile fertleri
aynı çatı altında toplanarak,

sosyo-ekonomik anlamda yeterli
duruma gelene kadar yardıma
devam ediliyor.
Projede Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı ile yapılan protokol
çerçevesinde her üç ayda bir
gerekli şartları oluşan ve eve
yerleştirilmek üzere eşya desteği
bekleyen 10 aile Deniz Feneri’ne
bildiriliyor. Bu aileler bir araya
getirilerek yuvaların yeniden
şenlendirilmesi için aile başına
4500 lira yardım yapılarak aileye
destek olunuyor.

Bu proje kapsamında 35 aileye
33.671 TL tutarında nakdi destek
sağlanmıştır.
SAYFA
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İyilik Okulu
İyilik Okulu Projesi
geleceğimizin
teminatı
çocuklarımızda
iyilik,
yardımlaşma,
dayanışma ve
paylaşma bilinci
oluşturma
hedefini
taşımaktadır.

İyilik Okulu Projesi, içinde çocuk
cıvıltıları, iyilik kumbaraları,
iyilik günlükleri olan bir proje.
İçine çocuk neşesi katılmış bir
proje olduğu da söylenebilir.
Bu eğitim-öğretim yılının başı
itibariyle İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü’yle karşılıklı imzalanan
protokol çerçevesinde amacımız
ilköğretim ve ortaöğretim
öğrencilerine iyiliği anlatmaktı.
Türkiye çapında uygulanması
öngörülen projenin ilk uygulama
yeri İstanbul olarak belirlendi.
İstanbul’daki her ilçede, ilçe milli
eğitim müdürlükleri tarafından
belirlenen birer okul projenin
uygulandığı şanslı okul oldu.
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2017 yılında kapsamın
genişletilmesi için proje
konseptinde yapılması planlanan
değişikliğin temelleri atıldı.
Projeyi yürütecek öğretmenlere
bir eğitim programı düzenlenerek
İyilik Okulu’na verecekleri destek
konusunda bilgilendirme yapıldı.
2017 yılında Milli Eğitim Bakanlığı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
ve ÖNDER İmam Hatipliler
Derneği’nin de destekleri ile
İstanbul geneline yayılan olan
proje yaklaşık 300 İmam Hatip
Okulu’nda gönüllü öğretmenlerin
de destekleriyle uygulanmaya
devam ediyor.

İyilik Okulu 2017
Faaliyetleri

Müdürlerine ve okul müdürlerine İyilik Okulu
projesini anlattık. Okullarda öğrencilere proje ile
ilgili sunumlar yaparak iyiliği yaymaya devam ettik.

UMUDUM SENSİN –

Deniz Feneri Derneği tarafından organize edilen
ve “İyilik Okulu” projesi çerçevesinde, MEB Din
Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Önder- İmam
Hatipliler Derneği iş birliği ile Türkiye’deki
tüm Anadolu İmam Hatip Liselerinin gönüllü
katılımıyla uygulanan “Anadolu İmam Hatip
Liseleri Uygulamalı İyilik Projesi Yarışması”
ile iyili tanıtmak, iyiliği sevdirmek ve iyiliği
yaygınlaştırmayı amaçladık. Çocuklarımız iyiliği
hissetsinler diye “uygulamalı iyilik projeleri”
yaptırdık ve yarıştırdık.

İMAM HATİPLER UMUT
OLUYOR

Türkiye genelinde 68 ilden 200 okul yarışmamıza
katıldı. Projeye katılan okullarımızda birbirinden
değerli 400 uygulamalı iyilik projesi yapıldı.
Yıl sonu düzenlediğimiz “İyilik Okulu Ödülleri
2017” ödül töreninde dereceye giren öğrencilerimize
ve okullarımıza ödüllerini takdim ettik.
Dereceye giren projelerle birlikte, ilham verici ve
teşvik edici projelerden bazılarını da bir araya getirip
daha geniş kitlelere tanıtmak ve projenin kalıcı hâle
gelmesini sağlamak amacıyla “İyilik Okulu Ödülleri
Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik
Projeleri 2017” kitapçığı hazırladık.
Türkiye genelinde İl ve İlçe Milli Eğitim

2016-2017 eğitim öğretim yılında MEB Ankara İl
Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Ankara’daki
İmam Hatip Okulları’nda başlattığımız “Umudum
Sensin İmam Hatipler Umut Oluyor” projesi
kapsamında Etiyopya’da 270 yetim öğrenci kapasiteli
bir yetim eğitim külliyesi yaptırmak için çalışmalara
başladık ve aynı yılın sonunda temelini attık.
Proje tamamlandığında 110 yetim öğrencinin yatılı
olarak devam edeceği bir eğitim külliyesi olarak
bölgenin eğitim ihtiyacına katkı sağlayacak.
Projenin tanıtımı için 2017 eğitim öğretim yılında
100 imam hatip okulunda projenin sunumu yapılmış
ve 30 bin öğrenciye iyilik, yardımlaşma ve paylaşma
kavramları anlatılmış ve sevdirilmeye çalışılmıştır.
Proje, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İyilik Okulu
kapsamında yürütülmekte ve MEB Din Öğretimi
Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak Ankara’daki
İmam Hatip Okulları’nda uygulanmaya devam
edilmektedir.

Misafirhane
2017 yılında da ülkemizin
dört bir yanından
ve dünyanın çeşitli
ülkelerinden gelen

5.432

konuklara
misafirhane hizmeti
sağlanmıştır.

Deniz Feneri misafirhanesi 2017
yılında da ülkemizin dört bir
yanından ve dünyanın çeşitli
ülkelerinden gelen konukları
ağırladı.
Memleketlerinden çeşitli sebeple
Ankara’ya gelen ve kendi

imkanlarıyla kalacak yer temin
edemeyen misafirler Deniz Feneri
Misafirhanesi’nde sıcak bir yatak,
sıcak yemek ve samimi bir ortam
ile karşılandılar. Misafirlerden
giyim ihtiyacı olanlara kıyafet
desteği de verildi.

Ankara Altındağ´da bulunan
aşevimizde;
Doktor Sami Ulus Çocuk
Hastanesi ve Dışkapı SGK
Hastanesi´nde yatan hastaların
maddi durumları kötü olan,
dışarıda yemek yemeye güçleri
olmayan refakatçilerine her gün
sıcak yemek veriliyor.
Evinden kilometrelerce uzakta,
hastane kapısında bekleyen
muhtaç hasta yakınları, bir
yürüyüş mesafesindeki aşevimize

gelerek hiçbir ücret ödemeden
sizin bağışlarınız sayesinde
yemeklerini yiyebiliyorlar.
Yolu aşevimizin yakınlarından
geçen tüm ihtiaç sahipleri
aşevimizde sıcak bir yemek
yiyebiliyor.
Aşevimiz birçok okulda
öğrencilere sıcak yemek imkanı
da sunuyor.
Aşevimizde 2017 yılı içerisinde
93.726 öğün sıcak yemek hizmeti
verilmiştir.

Aşevi
İhtiyaç sahibi kişilere
hizmet veren aşevimizde
yıl boyunca

93.726

öğün
sıcak yemek yardımı
yapılmıştır.
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Dünyada Deniz Feneri

Katarakt
Projesi

2017 yılında
katarakt projesi
kapsamında

3 ülkede
1.000 kişi

Bu kapsamda 2017 yılında
Katarakt operasyonları yapmaya
başlayan Deniz Feneri, Nijerya’da
100, Etiyopya’da 460, Somali’de
440 ameliyat gerçekleştirmiştir.
Sizlerin destekleriyle Katarakt
Projesi sürmektedir.

katarakt ameliyatı
yapılmıştır.
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Katarakt, 300 TL maliyeti
olan yarım saatlik bir
ameliyat sonunda kolayca
giderilebiliyorken birçok insan bu
parayı biriktiremediği için ömür
boyu kör olarak yaşamaktadır.

Deniz Feneri Derneği, 7
yıldır devam eden
Suriye iç savaşı
karşısında ülkesini
terk etmeyip
direnen ya da
evlerini terk etmek
zorunda kalmış
çaresiz halka kol
kanat gerdi.

Suriye
Yardımları

Deniz Feneri, Suriye’de evlerini
terk etmek zorunda kalmış
ve ölüm kalım mücadelesi
veren Suriyelilere ve ülkemize
sığınmış olan savaş mağduru
Suriyeli muhacirlerden toplam

50 bin aileye 5 yıldır temel
insani yardımlar ulaştırıyor.
2017 yılında Türkiye’de ve
Suriye’de onbinlerce Suriyeli
aileye temel insani yardım
ulaştırdık.

Harameyn Kampı

1.000 çadırdan oluşan ve
yaklaşık 6.000 Suriyeli
mültecinin yaşadığı Harameyn
Kampı’nın bütün giderleri 2017
yılında Deniz Feneri tarafınan
karşılandı.
Kampta yaşam mücadelesi
veren savaş mağduru
kardeşlerimize gıda, giyim,
temizlik, yakacak yardımları
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Deniz Feneri tarafından
karşılanmaya devam ediyor.
Azez’de bulunan Harameyn
Kampının giderlerinin yanı
sıra 2018 yılında çadırlarda
zemin iyileştirme ve ısıtma
konusundaki soruna çözüm
olacak soba yardımları da
yapılacak.

Açlığın ve salgın
hastalıkların
artmasına sebep
olan kuraklığın
etkisini aza
indirmek için
binlerce kişinin
istifade edeceği su
kuyuları açıyoruz.

Su Kuyuları
Hayat Kurtarıyor
Çoğu zaman asayişin
sağlanmasında güçlük çekilen,
kabilevi yapılanmanın
hâkim olduğu, temel
altyapı hizmetlerinin yerine
getirilemediği Afrika
ülkelerindeki insanların
eksikliğini duyduğu şeylerden
biri temiz su.
Temiz suyun olmaması ise
çeşitli bulaşıcı hastalıklara sebep
oluyor. Kişi ve toplum sağlığını
sarsacak güçte etkiliyor. Bu
vahim durumun bilincinde olan
Deniz Feneri Derneği Afrika
ülkelerinde su kuyuları açıyor.

olarak su ihtiyacının Afrika’da
yaşanmasına karşın Asya’nın
mazlum müslümanları olan
zulüm altındaki Arakanlı
mülteciler için de su kuyusu
açıyoruz. Myanmar’da zulüm
altındaki Arakanlılar için ve
buradan iltica ederek Banladeş’e
gelen 500.000 dolayında
Arakanlı Müslüman mülteci için
de su kuyuları açıyoruz.
Bölgede yağış bol, ne var
ki temiz su sıkıntısı kendi
yaptıkları barakalarda yaşayan
Arakanlı Müslümanlar için de
söz konusu.

Bangladeş, Benin, Çad,
Etiyopya, Gana, Mali, Myanmar,
Somali, Kamerun. Ağırlıklı

Deniz Feneri Derneği sözü
edilen coğrafyalarda 2017 yılı
içerisinde 275 kuyu açılmasına
vesile oldu.

Su kuyusu çalışması yapılan
ülkelerden başlıcaları
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da
2017 Yılın detleri
kuyu a
z
ı
m
ı
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ı
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İnsan vücudunun yüzde 70’i su.
Dünyanın yüzde 70’i su.
Su hayat demek, can demek.

Dünyada milyonlarca
insan temiz, içilebilir
ve kullanılabilir sudan
mahrum.

Temiz suyun bulunamadığı ülke ve
bölgelerde hastalıklar kol geziyor.

Çeşitli Ülkelerde Su
Kuyusu Açma Bedeli
Ülke

Kuyu

Benin

1.500 Dolar

Mali

2.500 Dolar

Çad

3.000 Dolar

Somali

3.500 Dolar

Gana

4.000 Dolar

Etiyopya

4.500 Dolar

Kamerun

2.500 Dolar
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Bir Yetim
Büyütüyorum
2017 yılında
Bir Yetim
Büyütüyorum
Projesi kapsamında

21 ülkede
6.000 yetim

çocuğa aylık destek
sağlanmaktadır.

Deniz Feneri 2017 yılında Bir Yetim
Büyütüyorum Projesi ile yetimlere
destek olmaya devam etti. Proje ile
yetimler, masraflarını 1 yıl boyunca
üstlenecek hamilerine kavuştu.
Yetimlerin, kendilerine verilen
destekle anne ve babasızlığın
yüreklerinde açtığı yaraları bir nebze
olsun sarılmış oldu. Türkiye’de de
binlerce yetim ailesine destek verildi.
Aylık 100 TL ayırarak siz de bir yetime
sahip çıkabilir, onların yüreklerinde
oluşacak sevinçle, başınızı yastığa
huzurla koyabilirsiniz.
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Yetim Projesinin
Uygulandığı Ülkeler
AFGANİSTAN
BENİN
BOSNA HERSEK
ENDONEZYA
FİLİPİNLER
FİLİSTİN
FİLDİŞİ SAHİLİ
ETİYOPYA
GANA
IRAK
KENYA
LÜBNAN
MOĞOLİSTAN
SOMALİ
SRİ LANKA
SURİYE
TAYLAND
TÜRKİYE
YEMEN
KAMERUN
TOGO

Gıda, giyim, su gibi
acil ihtiyaçların
yanı sıra 1.000
adet konut yapımı
tamamlandı.
İnşası devam
eden konutların
2.000 adete
tamamlanması için
çalışmalar sürüyor.

Arakan
Yardımları
Deniz Feneri Derneği, Arakan’da
krizin başladığı 2017 tarihinden
yılında on binlerce Arakanlı’ya
yardım malzemesi ulaştırdı.

nispeten azalmış olsa da hala
sürüyor. Yıllardır devam eden
baskı ve saldırılar sonucunda 1
milyonu aşan Arakanlı Bangladeş’e
göç etmiş durumda.
Myanmar hükümetinin Arakanlı Gıda, giyim, su gibi acil
Müslümanlara uyguladığı zalimce ihtiyaçların yanı sıra 2017 yılı
baskı ve soykırım devam ediyor.
sonlarına doğru başlatılan Arakan
Katliamdan kaçarak nehirleri ve
Konut Projesi kapsamında 1.000
dağları aşmayı başaran Arakanlılar adet konut yapımı tamamlandı.
Bangladeş’e sığınıyor ve hayata
İnşası devam eden konutların
tutunmaya çalışıyor. Katliamların 2.000 adete tamamlanması için
başladığı günden bu yana göçler
çalışmalar sürüyor.
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Kalıcı Projeler

Dünyanın çeşitli
bölgelerinde kalıcı
projeleri hayata
geçirmeye devam
ediyoruz.

Deniz Feneri Derneği acil temel
ihtiyaçların yanı sıra yetimhane,
mescit, okul ve eğitim külliyeleri
gibi yapılar inşa ederek dünyanın
çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç
sahiplerine destek vermeye devam
ediyor.
Benin’de Bir Kur’an Kursu ve bir
de mescit yapımı tamamlandı.
Gana, Wa bölgesinde bir
anaokulunun yapım işleri devam
ediyor. Bangladeş, Kutupalong
kampında Arakanlı muhacirler
için konut projesine başlandı.
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Hedef 1000 ailenin daha iyi
şartlarda barınmasını sağlamak.
Filipinler-Moro’da bir eğitim
külliyesi için çalışmalara başlandı.
Arsası satın alınan külliyenin
temel atma töreni için şubat ayı
belirlendi. Bu proje Deniz Feneri
Derneği, Dost Eli Derneği, İnsan
Vakfı ve Sasa Vakfı’nın ortak
çalışması olacak. Gana’da nisan
ayında bir okula tefrişat desteği
verildi. Makedonya’da biri erkek
diğer kız öğrenci yurduna maddi
destek verildi.

