
2 0 1 8
Faaliyet Raporu

2323 
yılyıl



Vakıf Meden�yet�nden Kend�n� İnsanlığa Vakfeden B�r Derneğe

“Vermek, Allah’ın kulunda en sevd�ğ� hasletlerden b�r�d�r” den�nce �y�l�kte 
yarışa g�ren ve tüm malını mülkünü Allah yoluna, yolda kalmışlara, darda olanla-
ra, �ht�yaç sah�pler�ne dağıtan b�r “anlayış” üzer�ne �nşa ed�lm�şt�r b�z�m meden�-
yet�m�z. Bu nedenle İslam aynı zamanda b�r vakıf meden�yet�d�r. 

B�z kıyamete dek sadaka-� câr�ye yan� “kapanmayan b�r hayır defter�” olarak 
görürüz yapılan b�r cam�y�, okulu, çeşmey�, hanı, hamamı, kervansarayı, köprü-
yü… Çünkü b�l�r�z k� o köprüler �k� yakayı değ�l, gönüller� b�rb�r�ne bağlar. 

“Vakıf meden�yet�” temel� üzer�ne b�na ed�len Türk�yem�z �se o varoluş / kur-
tuluş savaşı yıllarında b�le �y�l�ğ�, �hsanı, veren el olmayı bırakmamıştır. Köklü 
kurumlarıyla hem kend� halkına hem ulaşab�ld�ğ� bölge halklarına yardım götür-
müş, dertlere derman olmuş, yaraları sarmış, kaplara aş olmuştur. 

Bu b�l�nc�n� her da�m koruyan ve dünyaya �y�l�ğ�n, vermen�n, �hsanın, �nsan-
lığın en nad�de örnekler�n� sunan Türk�ye, �şte bu nedenled�r k� son yıllarda yar-
dımseverl�kte b�r�nc�l�k �p�n� göğüslemekted�r. 2018 Küresel İnsan� Yardım Ra-
poru’na göre 8,07 m�lyar dolar �le ülkem�z, k�ş� başına düşen m�ll� hasılaya göre 
yapılan ölçümlerde olduğu g�b� toplam yardım m�ktarında da 193 ülke arasında 
b�r�nc� konumdadır. 

İşte Den�z Fener� Derneğ� de bu meden�yet anlayışı üzer�ne kurulmuş ve yola 
çıktığı �lk günden ber� bu m�llete, bu ümmete ve tüm �nsanlığa �y�l�k götürmek-
ted�r. Den�z Fener�, hayırseverlerle �ht�yaç sah�pler� arasında kurulmuş “yüzyılın 
�y�l�k” köprüsüdür. 1996 yılından bu yana ekmek �steyene aş, açıkta kalana ev, 
susuzum d�yene su, eğ�t�m d�yene okul, ezan ses�ne hasret kalmışlara mesc�d, ye-
t�m�m d�yene ham�… kısacası “yardım” d�yene “vardım” ded�k 23 yıldır!

Den�z Fener� 2018 yılında, ülkem�zde ve dünyanın dört b�r yanında 180 b�n 
dosya �ncelemes� yaparak 900 b�n �ht�yaç sah�b�ne 83 m�lyon TL’den fazla ayn� 
ve nakd� yardım ulaştırarak “yer yüzünde son yoksula ulaşıncaya dek çalışa-
cağız” sözünü tutmanın gayret� �ç�nded�r. 

İy�l�k kervanımıza bağışçı, gönüllü, �darec� ve personel olarak destek veren 
herkes� yürekten tebr�k ed�yoruz. 

İy� k� varsınız güzel �nsanlar.

AYNİ YARDIM TUTARI 57.243.500 TL

NAKDİ YARDIMLAR 5.981.500 TL

PROJE YARDIMLARI 20.375.000 TL

2018 YILI TOPLAM YARDIM TUTARI 83.600.000 TL

YOP’TA* KAYITLI TOPLAM DOSYA SAYISI 696.604

2018 YILI YAPILAN BAŞVURU SAYISI 19.441  

2018 YILI YARDIM YAPILAN TOPLAM DOSYA SAYISI 180.194  

2018 YILI YARDIM YAPILAN TOPLAM FERT SAYISI 900.950   

*Yardım Organ�zasyon Programı

2018 YARDIMLARI2018 YARDIMLARI

80.000 Koli
gıda yardımından
520.000 kişi faydalandı.
Toplamda 17.820.000 TL

1.120.000 Parça
giyim yardımından
125.000 kişi faydalandı.
Toplamda 31.500.000 TL

8.800 Parça
temizlik ve sağlık yardımından
33.400 kişi faydalandı.
Toplamda 2.200.000 TL

10.000 Parça
eşya, tamir, inşaat, 
barınma yardımından
32.200 kişi faydalandı.
Toplamda 4.810.000 TL

3.800 Parça
eğitim yardımından
15.000 kişi faydalandı.
Toplamda 913.500 TL
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520 bin kişiye
80 bin gıda kolisi

80.000 80.000 
Gıda Kolisi Gıda Kolisi 
DağıttıkDağıttık
B �r Kumanya da Sen Bağışla projem�zle 

bugüne kadar m�lyonlarca k�ş�ye yurt�-
ç�nde ve yurtdışında kumanyalar dağıtt ık.

2018 yılında da bu faal�yetler�m�ze devam 
ett�k. A�leler dışında bağışçılarımızdan gelen 
şeker, un, yağ, bakl�yat, salça g�b� temel gıda 
maddeler�n�; yurtlar, Kur’an kursları ve ye-
t�mhaneler g�b� yerlere de ulaştırdık. Bu kap-
samda 270.000 lt sıvı yağ dağıtımı yaptık.

Yapılan tüm bağışlarınızı, Gıda Bankacı-
lığı kapsamında değerlend�r�p ayrıca verg� 
avantajı da sağlayab�l�rs�n�z.

Nakdi Bağışlarımız

2018 yılı içinde nakdi yardımlar ve proje 
destekleri kapsamında toplamda 26.356.500 

TL’lik nakit yardımında bulunduk.       

2018 yılında 80.000 gıda kolisi dağıttık 
ve yaklaşık 520 bin kişiye, 17.820.000 TL 

tutarında gıda yardımında bulunduk.

D en�z Fener� Derneğ�’ne başvuran tüm 
k�ş� ve a�leler�n başvuruları kayıt altına 

alınmakta ve �ht�yaçlarının tem�n� �ç�n çalış-
malar yapılmaktadır. Bu kapsamda �ht�yaç 
sah�pler�n�n b�r kısmına ayn� b�r kısmına 
da nakd� destekler�m�z olmaktadır. 

Yolda kalmışlara, eğ�t�m� �ç�n destek �s-
teyenlere, sağlık sorunlarının çözümü �ç�n 
nakde �ht�yacı olanlara, hayatını �dame et-
t�rmek �ç�n borca g�rm�ş ve ödeme sıkıntısı 
çekenlere, yet�mlere ve onlara bakan büyük-
ler�ne… kısacası tüm �ht�yaç sah�pler�ne �m-
kanlar ölçüsünde yardımlar yapıyoruz, tam 
23 yıldır. 

Bunun yanında Ramazan, Kurban, Ye-
t�m, Katarakt, Mesc�d, Su Kuyusu, Yet�m-
hane, Eğ�t�m Merkez� vb. uluslararası çapta 
yürüttüğümüz faal�yetler�m�z �ç�n de kend� 
ülkeler�nde; b�l�n�r, güven�l�r partnerlerle 
çalışıp onlarla �şb�rl�ğ� protokoller� �mza-
lıyor ve yardım faal�yetler�m�z� bu yerel 
STK’larla yürütüyoruz. Projeler�m�z�n de-
vamı ve yen� �ht�yaçların g�der�lmes� �ç�n de 
nakd� yardımlarda bulunuyoruz. 

5.981.500 TL
nakdi yardımlar

20.375.000 TL
proje yardımları
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Eşya, Yakacak, Eşya, Yakacak, 
Barınma, Barınma, 
Tamir ve Bakım Tamir ve Bakım 
YardımlarıYardımları
S el, deprem, zelzele, kar-kış şartları g�b� doğal 

sebepler�n yanında doğal olmayan nedenlerle-
ev�n�, eşyasını kaybetm�ş mağdurlara yıllardır des-
tek oluyoruz. Derneğ�m�z�n kurulduğu günden bu 
güne kadar kes�nt�s�z devam ett �rd�ğ� yardımların 
başında; eşya, yakacak, barınma ve tam�r-bakım 
yardımları gelmekted�r. 

Bu kapsamda 2018 yılında da ülkem�zde ve 
yurtdışındak� b�rçok yerde yaklaşık 10 b�n parça-
lık yardım malzemeler�n� 32.200 k�ş�ye ulaştırıp,
4.810.000 TL’l�k yardım yaptık. 

1.120.000 parçadan oluşan giyim 
malzemelerini 125 bin kişiye
ulaştırarak, 31.500.000 TL’lik 
giyim yardımında bulunduk. 

10 bin parçalık yardım 
malzemelerini 32.200 kişiye 
ulaştırıp, 4.810.000 TL’lik 
yardım yaptık. 

B �r Bot B�r Mont, Çocuklar Üşümes�n
g�b� kampanyalarımızla yen� kıyafet 

alamayan çocuklarımıza destek oluyoruz.

İstanbul Zeyt�nburnu ve Ümran�ye, 
Ankara Ulus, Afyon, Antalya, İzm�r ve Er-
zurum mağazalarımızdan hayatında h�ç 
alışver�ş merkez�ne g�d�p kıyafet alama-
mış a�lelere �sted�kler� g�b� renk, beden, 
numara ve çeş�t beğen�p alma �mkanı 
sağlıyoruz. 

Bu kapsamda 1.120.000 parçadan
oluşan g�y�m malzemeler�n� 125 b�n k�-
ş�ye ulaştırarak, 31.500.000 TL’l�k g�y�m 
yardımında bulunduk. 

1.120.0001.120.000
Parça GiyimParça Giyim
YardımıYardımı

1.120.000 
parça giyim yardımı

125 bin
kişiye

32.200 kişiye

10 bin
yardım malzemesi
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15 bin kişi
913.000 TL
           yardım

EğitimEğitim
YardımlarımızYardımlarımız
O kula g�den çocukların eğ�t�m ve kırtas�ye g�der-

ler� ülkem�zde ve dünyadak� b�r çok a�len�n büt-
çes�n� sarsmaktadır. İht�yaç sah�b� yoksul kes�mler �se 
maalesef bu masrafa katlanamadıklarından dolayı ço-
cuklarını okuldan almak zorunda kalıyor. 

Çanta, kıyafet, ayakkabı, kalem, defter vb. malzeme-
lerden oluşan eğ�t�m setler�m�z� özell�kle ülkem�zdek� 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da zor şartlarda okuyan 
kardeşler�m�ze ulaştırıyoruz. Ayrıca bağışçılarımız-
dan aldığımız desteklerle de yükseköğren�mde oku-
yan gençler�m�ze nakd� eğ�t�m desteğ� sağlıyoruz. 

Ayn� ve nakd� destekler�m�zden bu yıl 15 b�n k�ş�y�
faydalandırıp 913.000 TL’l�k yardımda bulunduk. 

Temizlik veTemizlik ve
SağlıkSağlık
YardımlarıYardımları

2018 yılında temizlik ve sağlık yardımları 
kapsamında toplam 33.400 kişiye, 

2.200.000 TL’lik destekte bulunduk.

Ayni ve nakdi desteklerimizden bu yıl 
15 bin kişiyi faydalandırıp, 

913.000 TL’lik yardımda bulunduk. 

H ayırseverlerce �ht�yaç sah�pler�ne 
ulaştırılmak üzere derneğ�m�ze 

bağışlanan; sıvı ve toz deterjan, şampu-
an, sabun, bulaşık deterjanı, sünger, yer 
ve lavabo tem�zl�k malzemeler�n�, set ha-
l�nde bel�rl� dönemlerde �ht�yaç sah�b� 
a�lelere ulaştırıyoruz.

2018 yılında tem�zl�k ve sağlık yar-
dımları kapsamında toplam 33.400 k�ş�-
ye, 2.200.000 TL’l�k destekte bulunduk.

2.200.000 TL
destek

33.400
kişiye
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Faaliyette bulunduğumuz ülkeler: 

TÜRKİYE, ARNAVUTLUK, BANGLADEŞ, 

BENİN, BOSNA HERSEK, BULGARİSTAN, 

BURUNDİ, ENDONEZYA, ETİYOPYA, 

FİLDİŞİ SAHİLİ, FİLİSTİN, GANA, 

KAMERUN, KARADAĞ, KENYA, 

KOSOVA, LÜBNAN, MAKEDONYA, 

MALAWİ, PAKİSTAN, SİERRA LEONE, 

SUDAN, SURİYE, TANZANYA, 

TAYLAND/PATANİ, YEMEN

R amazan ayında 3 kıtada 27 ülkede, çalı-
şanlarımız ve gönüllüler�m�z �le b�rl�kte 

b�nlerce kardeş�m�zle buluştuk. Bağışçılarımı-
zın emanetler� olan; f�tre, zekat ve sadakaları 
Balkanlar’dan Afr�ka’ya, Ortadoğu’dan Uzak 
Asya’ya dünyanın dört b�r yanına ulaştırdık. 
15 Ramazan Dünya Yet�mler Günü’nde ye-
t�m a�leler� �le �ftar sofralarında buluşup ye-
t�m harçlıkları dağıtt ık. 50 b�n gıda kol�s�n�
yaklaşık 250 b�n �ht�yaç sah�b�ne ulaştırdık. 
1.550.000 TL’l�k nak�t yardımında bulunduk.

1.550.000 TL
nakdi yardım50 bin

gıda kolisi

Yurt�ç�nde 270 b�n l�tre sıvı yağı; 
Kur’an kursu, yurt vb. eğ�t�m kurum-
larına ulaştırdık. Genel Merkez�m�z, 
şube ve tems�lc�l�kler�m�z �le b�nlerce; 
gıda, g�y�m, tem�zl�k malzemes�, barın-
ma ve eşya yardımına devam ett�k.

Ramazan’daRamazan’da
27 Ülkede İftar Açtık27 Ülkede İftar Açtık

nakdi yardım
si
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2400 hisse

21 ülke

Adak, Akika, Adak, Akika, 
ŞükürŞükür
KurbanlarıKurbanları
D oğum, evl�l�k, yen� b�r ev ya da otomob�l 

alma g�b� çeş�tl� ves�lelerle Allah rızası �ç�n 
derneğ�m�ze bağışlamış olduğunuz adak, ak�ka, 
şükür kurbanlarınızı yurt�ç� ve yurtdışında ke-
s�yor, emanetler�n�z� �ht�yaç sah�pler�yle paylaş-
maya devam ed�yoruz. 

2018 yılında da 21 ülkede 2400 h�sse adak 
keserek b�nlerce kardeş�m�z�n et yemes�ne ves�le 
olduk.

37 Ülkede37 Ülkede
Kutladığımız Bayram: Kutladığımız Bayram: 

Kurban Kurban 

KURBAN KESTİĞİMİZ ÜLKELER: 
Afrika: Benin, Burkina Faso, Burundi, 
Çad, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gana, 
Kamerun, Mali, Moritanya, Nijer, Somali, 
Sudan, Tanzanya, Uganda

Asya: Afganistan, Bangladeş, Endonezya 
(Açe), Filipinler (Moro), Filistin, 
Kazakistan,  Kırgızistan, Lübnan, 
Pakistan, Sri Lanka, Suriye, Tayland 
(Patani), Yemen  
Avrupa: Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Gürcistan, Karadağ, Kosova, Makedonya

2018 yılında 21 ülkede 
2400 hisse adak keserek binlerce 
kardeşimizin et yemesine vesile 
olduk.

E k�pler�m�z ve gönüllüler�m�z �le Afr�-
ka’dan Balkanlar’a, Orta Asya’dan Or-

tadoğu’ya kadar 3 kıtada 37 ülkede kur-
ban faal�yet� gerçekleşt�rd�k.

Bağışçılarımızın emanet� 11.300 h�s-
sey�, kurbanlıkların başında b�zzat bulu-
narak, İslâm� usüllere göre kest�rd�k. Kur-
banların kes�m b�lg�ler�n� ve herb�r� �ç�n 
tek tek aldığımız görüntü kaydını SMS �le 
bağışçılarımıza gönderd�k. 

Görevl�ler�m�z kurban etler�n� 
ayırarak o bölgedek� �ht�yaç sah�p-
ler�ne dağıttılar. Ek�pler�m�z sade-

ce kurban et� dağıtımı değ�l 
bölgelerde �ht�yaç duyulan 
başka projeler�n de görüş-

meler�n� yapıyor. 

11.300 hisse37 ülke
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İş insanlarımızdan, bireysel bağışçılardan 
hatta okullarımızdan gelen desteklerle Asya’da 
ve Afrika’nın birçok bölgesinde bugüne kadar 

1300’den fazla su kuyusu açtık ve 
açmaya da devam ediyoruz. 

G ünümüzde 2 m�lyara yakın �nsan te-
m�z ve �ç�leb�l�r sudan mahrum olarak 

yaşıyor. Ağırlıklı olarak Afr�ka, Asya, Orta 
Doğu ve Güney Amer�ka g�b� az gel�şm�ş ve 
nüfusun yoğun olduğu bölgelerde su kıtlığı 
had safh ada. Bu devasa coğrafy anın başını 
�se Afr�ka çek�yor. 

317
su kuyusu

6 ülkede

SuSu
KuyularımızKuyularımız

Tem�z suya ulaşmak �ç�n Afr�ka’da 
�nsanlar her gün ortalama 6 km yol 
kat ed�yorlar. Bu b�l�nçle b�z de yıllar-
dır özel�kle Afr�ka ve Asya ülkeler�n-
de su kuyuları açıyoruz. 

İş �nsanlarımızdan, b�reysel ba-
ğışçılardan hatta okullarımızdan ge-
len desteklerle Asya’da ve Afr�ka’nın 
b�rçok bölges�nde bugüne kadar 
1300’den fazla su kuyusu açtık ve aç-
maya da devam ed�yoruz. 

· Kamerun/1.500 Euro 

· Mal�/2.200 Euro

· Çad/2.600 Euro

· Somal�/3.100 Euro

· Et�yopya/3.500 Euro

· Gana/3.500 Euro

2018 yılında 317 su kuyusu 
açtık. Su kuyusu açtığımız ül-
keler ve fiyatları:
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Derneğimizin yıl boyunca sürdürdüğü projelerden 
biri de katarakt ameliyatlarıdır. Bu amaçla 2018 

yılında Kamerun, Pakistan, Uganda ve Tanzanya’da 
2020 hastaya katarakt ameliyatı gerçekleştirerek 

onları yeniden “ışığa” kavuşturduk. 

K atarakt, görmeye engel olan öneml� b�r göz ku-
surudur. Tedav� ed�lmeyen hastalar tüm ömür 

boyu dünyayı puslu b�r camın arkasından bakar g�b� 
�zlerler. Özell�kle yaşlılık, �kl�m şartları, aşırı sıcak 
ve tozlu ortam bu hastalığı artıran başlıca sebepler-
d�r. Afr�ka g�b� �kl�m şartlarının zor olduğu ve has-

2020 Kardeşimize Işık Olduk:2020 Kardeşimize Işık Olduk:

Katarakt AmeliyatlarıKatarakt Ameliyatları
talıkların kol gezd�ğ� coğrafy alarda yeterl� 
hastane ve doktor sayısının da olmaması 
neden�yle katarakt en sık görülen hastalık-
lardan b�r�d�r. 

İstat�st�klere göre Afr�ka’da 10 m�lyona 
yakın görme engell� var ve bunun neredey-
se yarısı katarakt hastası. 

Bu amaçla 2018 yılında Kamerun, Pa-
k�stan, Uganda ve Tanzanya’da 2020 has-
taya katarakt amel�yatı gerçekleşt�rerek on-
ları yen�den “ışığa” kavuşturduk. 

B�r Katarakt amel�yatı bedel�: 500 TLel�: 500 TL

          2020      ameliyat

4 ülkede
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74.800 kişiye
yemek yardımı

4720 kişiye

konaklama yardımı

Umudunu kaybetmek üzere olan 
birçok insana bağışta bulunup

 tek ihtiyacı “umut” olanlara 
yardım edebilirsiniz. 

Deniz Feneri Misafi rhanesi, hastalık ya da 
başka sebeplerle Ankara’ya yolu düşmüş 
maddi imkanları kısıtlı olan, yatacak 
yeri, bir sıcak çay içmeye parası olmayan 
kişilere yıllardır hizmet veriyor. 

H ayata güçlükle tutunan, geç�m ga�les� neden�yle 
sağlığı bozulmuş ya da herhang� b�r özrü bulunan, 

ac�len amel�yat olması gereken, ev�nde yatacak b�r yata-
ğı b�le bulunmayan… o kadar çok �nsanımız var k�. 

B�r Hayat Kurtar projem�zle b�r seferde �ht�yaç 
duyduğu parayı denkleyemeyen, o parayı başka yerde 
bulamayacak k�ş�lere bağışçılarımız sayes�nde destek 
oluyoruz.

S�zler de umudunu kaybetmek üzere olan b�rçok �nsa-
na bu şek�lde bağışta bulunup tek �ht�yacı “umut” olanla-
ra yardım edeb�l�rs�n�z. 

2018 yılında bu projem�z kapsamında 37 k�ş�ye top-
lamda 280 b�n TL’ye yakın bağışta bulunduk. 

280 bin TL
bağış

37 kişi

Bir HayatBir Hayat
Kurtar’ıyoruzKurtar’ıyoruz A nkara Şubem�z uhdes�nde bulunan ve Anka-

ra ve çevre �llere h�zmet veren Den�z Fener� 
Aşev�’nde her gün onlarca �ht�yaç sah�b� bedava 
yemek h�zmet�nden faydalanıyor. 

Altındağ’da bulunan aşev�m�zde yaşlı, bakı-
ma muhtaç, yoksul ve hastanelerdek� yakınları 
�ç�n gelm�ş yolcular �ç�n ev ortamında yemekler 
p�ş�r�l�yor. 

Aşev�m�zden 2018 yılında 74.800 k�ş�ye,
762.000 TL tutarında yardımda bulunduk. 

Den�z Fener� M�saf�rhanes� �se hastalık ya da 
başka sebeplerle Ankara’ya yolu düşmüş madd� 
�mkanları kısıtlı olan, yatacak yer�, b�r sıcak çay �ç-
meye parası olmayan k�ş�lere h�zmet ver�yor. 

Ankara AşeviAnkara Aşevi
veve

Misafi rhanesiMisafi rhanesi

M�saf�rler�m�z burada h�çb�r ücret ödemeden 
ev sıcaklığında konaklıyor yemekler�n� y�y�p çay-
larını �ç�yorlar. Ramazan ayında �se �ftar ve sa-
hurlarını gönül rahatlığı �le yapab�l�yorlar. 
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“Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. 
De ki: “Hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne-

babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda 
kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, 

Allah onu şüphesiz bilir.” (Bakara Suresi/215)

2018 yılında da “1001 Çocuk 1001 Dilek” 
projesi kapsamında 2000 yetim çocuğumuza 
bisiklet hediye ettik. 

D erneğ�m�z�n en çok önem verd�ğ� proje-
lerden b�r� de yet�m ham�l�ğ�d�r. Korun-

maya muhtaç ve yet�m çocukları, yıllardır 
bağışçılarımızla buluşturuyor ve yet�m ha-
m�l�ğ� s�stem�yle onların hayatlarını �dame 
ett �rmeler�nde kolaylık sağlıyoruz.

S�z de aylık 125 TL vererek b�r yet�m�n ha-
m�l�ğ�n� üstleneb�l�r, ayet ve had�slerle övü-
len k�ş�lerden olab�l�rs�n�z.

     10
        ülke 

3430
yetim

Bir YetimBir Yetim
BüyütüyorumBüyütüyorum D en�z Fener�’n�n 16 yıldır uyguladığı 

projelerden b�r� olan 1001 Çocuk 
1001 D�lek’le bu güne kadar onb�nlerce 
çocuğumuz hayaller�ne kavuştu. 

Derneğ�m�z, her yıl 1001 çocuğa b�r 
mektupla hayal�n� sordu ve bağışçılardan 
bu hayaller� gerçekleşt�rmek �ç�n destek 
�sted�. Böylece bu küçük hayaller büyük 
b�rer umuda ve “�y�l�ğe” dönüştü. 

2018 yılında da “1001 Çocuk 1001 
D�lek” projes� kapsamında 2000 yet�m 
çocuğumuza 15 Ramazan Dünya Yet�m-
ler Günü’nden başlayarak b�s�klet hed�ye-
ler�n� dağıttık.

1001 Çocuk1001 Çocuk
1001 Dilek1001 Dilek

· Afgan�stan
· Bangladeş
· Ben�n 
· Burund�
· Bosna Hersek
· Endonezya
· Et�yopya 
· F�ld�ş� Sah�ller�
· F�l�st�n
· F�l�p�nler/Moro
· Gana

· Gürc�stan 
· Kamerun
· Kenya 
· Lübnan
· Mor�tanya
· Sr� Lanka
· Somal�
· Tayland
· Togo
· Türk�ye
· Yemen

2018YılındaYet�m Projes�n�
Uyguladığımız Ülkeler

2000 yetime
bisiklet

BİR YETİM İÇİN

125
TL

A
yl

ık
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Harameyn ve Ehl-i Şam 

kamplarında kalan 

10 bine yakın mülteciyi

2018 yılında da unutmadık.

S ur�ye’de 8 yıldır süren �ç savaş ne-
den�yle m�lyonlarca �nsan öldü. 

Ülke nüfusunun yarısı (13 m�lyon) �se 
mültec� konumunda.

Yaklaşık 10 b�n �nsanın yaşadı-
ğı bu kamplarda eğ�t�m hayatına da 
destek olduk. Her türlü okul araç ve 
gereçler� de ülkem�zden gönder�len 
yardımlarla mültec� kardeşler�m�ze 
ulaştırıldı. 

250.000 TL
nakti yardım

20 milyon TL
ayni yardım

SuriyeSuriye
YardımlarımızYardımlarımız

Bu bağlamda 2018 yılı �ç�n-
de Sur�ye yardımları kapsamın-
da 20 m�lyon l�raya yakın ayn�, 
250.000 TL nakd� destekte bu-
lunduk. Ayrıca Ramazan ve Kur-
ban dönemler�nde �ftarlar, yet�m 
harçlıkları, gıda kol�s� dağıtımla-
rı, kurban ve adak kes�m faal�yet-
ler�n� de yürüttük. 

Sur�ye/Azez �l�ne bağlı Soran Köyü’nde �se 
savaşta yıkılan �lköğret�m okulunun tam�-
ratını üstlend�k ve 2018 Mayıs ayında çok 
sayıda katılımcı �le “Den�z Fener� Derneğ� 
Soran İlkokulu” �sm�yle açılışını gerçek-
leşt�r�p bölge halkının h�zmet�ne sunduk.
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Yemen veYemen ve
Endonezya’yıEndonezya’yı
UnutmadıkUnutmadık

2 015 yılında başlayan Yemen �ç 
savaşında bugüne kadar onb�n-

lerce �nsan savaşın yanında, açlık ve 
salgın hastalıklar neden�yle hayatını 
kaybett�. 

Yemen’de nüfusun %75’�n� oluştu-
ran 20 m�lyona yakın �nsan açlık sı-
nırının da altında yaşıyor.  “Adına tür-
küler yaktığımız” Yemen’de en temel 
�nsan� �ht�yaçlara ulaşmak neredeyse 
�mkansız; gıda, su, �laç bunların başın-
da gel�yor. 

Derneğ�m�z Yemen �ç savaşında 
mağdur olan mazlumlara sess�z kal-
madı ve başlattığı Yemen’e Ac�l Yar-
dım kampanyasıyla bölgeye ulaştı. Ye-
men/Mağr�p bölges�ndek� kamplarda 
kalan kardeşler�m�ze �lk etapta temel 
gıda maddeler�nden oluşan yardım 
set�m�z� dağıttık. Ayrıca battan�ye yar-
dımının yanında adak kes�m faal�yet-
ler�nde de bulunduk. 

  Arakanlılar’a  Arakanlılar’a
1600 Konut1600 Konut

Arakanlı kardeşlerimiz için 
acil yardım kapsamında toplam 

1600 konutu bitirip 
teslim ettik.

2015 yılında başlayan iç 
savaşta onbinlerce Yemenli 
sivil hayatını kaybetti. Yemen 
nüfusunun yarısı açlık ve 
susuzlukla mücadele ediyor.

500 bin TL  yardım

1600 konut

B ud�st Myanmar devlet�n�n zulmü altında 
yaşayan Arakanlı Müslümanlar 2015-2016 

yılında ş�ddet�n s�stemat�k hale gelmes� neden�y-
le k�tleler hal�nde yurtlarından kaçmak zorunda 
kaldı. Bangladeş, Coxpazar bölges�nde kurduğu 
mültec� kampı �le yaklaşık 1,5 m�lyon sığınmacı-
ya ev sah�pl�ğ� yapıyor. 

Arakanlı kardeşler�m�z�n en büyük �ht�yacı baş-
larını sokab�lecekler� b�r konut. Bu nedenle 2016 
yılında başlattığımız Arakan’a Ac�l Konut Proje-
s� kapsamında, 1000 adetl�k b�r�nc� etap konutu 
2017 Mayıs ayında tesl�m ett�k. Ardından �k�nc� 
etaba başladık ve 600 adetl�k �k�nc� etap konutu 
da 2018 yılında b�t�rd�k. Böylece toplamda 1600 
konut yardımında bulunduk. 

Ayrıca 2018 yılında da bölgeye ulaşıp yakla-
şık 500 b�n TL’l�k gıda ve çeş�tl� yardımlarda 
bulunduk. 

200 bin TL yardım

Endonezya ve Yemen’de toplam

Deprem, sel ve tsunam� felaket�n�n sürekl� 
yaşandığı coğrafyaların başında kardeş ülke En-
donezya gelmekte. 2018 eylül ayında Sulawes� 
Adası’nda meydana gelen 7,5 ş�ddet�ndek� dep-
rem ve ardından yaşanan tsunam�de y�ne b�n-
lerce Endonezyalı hayatını kaybett�. Gıda kol�s� 
ve battan�yeden oluşan yardım set�n� felaketten 
etk�lenen kardeşler�m�ze dağıttık. 

2018 yılında Yemen ve Endonezya’ya 200 b�n 
TL’l�k yardımda bulunduk.  
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   Somali   Somali
 YardımlarıYardımları

  Etiyopya  Etiyopya
YardımlarıYardımları

Derneğimiz Etiyopya’ya gıda 
yardımlarının dışında,

su kuyuları, mescit ve okul gibi 
kalıcı eserler de bırakıyor. 

Bölgede açtığımız su kuyularının yanında Kuran’ı Kerim dağıtımı, kalıcı 
eserler inşa etme gibi faaliyetler de yürütüyoruz. 

D erneğ�m�z; �lk h�cret yurdu Et�yopya’ya 
gıda yardımlarının dışında, su kuyuları, 

mesc�t ve okul g�b� kalıcı eserler de bırakıyor. 

Z aman zaman açlık ve kıtlığın hüküm sür-
düğü, hastalık ve susuzluğun had safhaya 

çıktığı b�r Müslüman coğrafyadır, Somal�. 

Bölgede açtığımız su kuyularının yanında 
Kuran’ı Ker�m dağıtımı, kalıcı eserler �nşa 
etme g�b� faal�yetler de yürütüyoruz. 

Kur’an Dağıtımları: Bölgen�n en büyük �h-
t�yaçlarından b�r� olan Kur’an-ı Ker�m �ç�n b�r 
kampanya başlattık. Mogad�shu’da eylül ayın-
da 1000, kasım ayında �se bu sayıyı 3700’e çı-
karıp Kur’an-ı Ker�m dağıttık.

barınma ve
eğitim yardımı

120 Çocuk
için

Şeh�t Ömer B�lal Akpınar Vefa Mesc�d�/
Afar: Afr�n’de şeh�t düşen merhum “Ömer 
B�lal Akpınar” adına �nşa ett�rd�ğ�m�z mes-
c�tten bölge halkı ve Şeh�t Ömer Hal�sde-
m�r Yet�mhanes�’nde kalan yavrularımız da 
faydalanacak.

İsmet ve Fatma Tah�roğlu Yet�m Küll�ye-
s�/Buhotle: Her 10 çocuktan sadece 4’ünün 
eğ�t�m �mkanı bulab�ld�ğ� bölgede bağışçıla-
rımız İsmet ve Fatma Tah�roğlu adına �nşa 
ed�len yet�mhane ve eğ�t�m küll�yes�n�n açı-
lışını aralık ayında gerçekleşt�rd�k. 360’ı 
yatılı olmak üzere 720 k�ş�l�k eğ�t�m mer-
kez�nde aynı zamanda mesc�t, kütüphane 
ve yemekhane de yer alıyor. 

Aysel Arman ve Gül�stan Öztürk Yet�mha-
nes�/Kareyu: Başkent Add�s Ababa’nın Ka-
reyu bölges�nde yapıp, 2018 yılında tesl�m 
ett�ğ�m�z yet�mhanede 60 çocuğa barınma 
ve eğ�t�m �mkanı sağlanacak.

Şeh�t Ömer Hal�sdem�r Yet�mhanes�/
Afar: Dünyanın en yoksul bölgeler�nden 
b�r� olan Et�yopya Afar’da yapımına ves�le 
olduğumuz ve 15 Temmuz Şeh�d� Merhum 
“Ömer Hal�sdem�r” adına �nşa ett�r�len ye-
t�mhanede 60 çocuğumuz �kamet ed�p eğ�-
t�m görecek. 

3700 Kur’an-ı Kerim

720 kişilik
     eğitim merkezi
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256 yetim çocuğun kalacağı 
ve eğitimlerine devam edeceği 

yetimhanenin aylık masrafl arı da yine 
derneğimizce karşılanmaktadır. 

D ünyanın en büyük mültec� 
kampının bulunduğu Ken-

ya’dak� Dadaab bölges�nde dernek 
olarak yıllardır yardım faal�yetler�n-
de bulunuyoruz. Gıda dağıtımların-
dan başka, su kuyuları da açtığımız 
bölgede son olarak bağışçımız Meh-
met Fındıkkaya tarafından Aysel ve 
Şer�f Fındıkkaya adına yaptırılan 
yet�mhanen�n açılışını gerçekleşt�r-
d�k. 256 yet�m çocuğun kalacağı 
ve eğ�t�mler�ne devam edeceğ� ye-
t�mhanen�n aylık masrafları da y�ne 
derneğ�m�zce karşılanmaktadır. 

  Kenya  Kenya
YardımlarıYardımları

barınma ve
eğitim masrafl arı256 Yetim

çocuğun

AKEM’de, Afrika kıtasının ve kıtada yer alan 
tüm ülkelerin; ekonomik, sosyal, kültürel insani 
varlıkları, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin 
konu edildiği akademik araştırmalar ve 
sunumlar yapılmakta, raporlar hazırlanmaktadır.  

D en�z Fener�’n�n DEYAM g�b� eğ�t�m, kültür 
ve akadem�k dünyamıza b�r başka katkısı 

da bu yıl �ç�nde faal�yete aldığımız AKEM Afr�-
ka Koord�nasyon ve Eğ�t�m Merkez� projem�z 
oldu. 

AFAM Afr�ka Araştırmacıları Derneğ� ve De-
n�z Fener� Derneğ� öncülüğünde hayata geçen 
AKEM, kullanım hakkı derneğ�m�ze devred�lm�ş 
olan tar�h� Gevherhan Sultan Medreses�’nde fa-
al�yetler�ne başladı. Ülkem�zde yüksek l�sans 
ve doktora eğ�t�m� gören 15 Afr�kalı ve Türk öğ-
renc�n�n �st�hdam ed�ld�ğ� AKEM Afr�ka’nın so-
runlarının konuşulduğu, bunların çözümü �ç�n 
projeler�n gel�şt�r�ld�ğ�, sosyal sorunlara duyarlı-
lıkların oluşturulduğu b�r merkez olarak h�zmet 
vermey� temel gaye ed�nm�şt�r. 

AKEM’de, Afr�ka kıtasının ve kıtada yer alan 
tüm ülkeler�n; ekonom�k, sosyal, kültürel, �nsa-
n� varlıkları, yer altı ve yer üstü zeng�nl�kler�n�n 
konu ed�ld�ğ� akadem�k araştırmalar ve sunum-
lar yapılmakta, raporlar hazırlanmaktadır.  

Afrika Hakkında Her Şey:Afrika Hakkında Her Şey:

AKEMAKEM
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ve ÖNDER-
İmam Hatipliler Derneği ile ortaklaşa 

yürüttüğümüz projemizde orta ve lise 
düzeyindeki imam hatip okullarına gidiyor, 
görseller ve video eşliğinde hazırladığımız 

“iyilik” hikayelerini öğrencilerle paylaşıyoruz.  

“İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor” sloganıyla hayata 
geçen yarışmamız İmam Hatip Ortaokulları, 
Anadolu Lisesi ve Özel Liseleri kapsıyor. 

D erneğ�m�z�n, �y�l�k yolunda b�r “farkındalık” 
oluşturma projes� olan İy�l�k Okulu 4. yılında. 

Okullarda gençler�m�z�n yoksul hayatlardan haber-
dar ed�lerek onlar �ç�n �y� şeyler yapmanın b�r �nsan-
lık görev� olduğuna �kna ed�lmes�, heveslend�r�lme-
s� ve teşv�k ed�lmes�d�r İy�l�k Okulu Projes�. 

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın onayı ve ÖNDER
 İmam Hat�pl�ler Derneğ� �le ortaklaşa yü-

rüttüğümüz projem�zde orta ve l�se düzey�n-
dek� �mam hat�p okullarına ve özel öğret�m 

kurumlarına g�d�yor, görseller ve v�deo eşl�ğ�nde hazır-
ladığımız “�y�l�k” h�kayeler�n� öğrenc�lerle paylaşıyoruz.  
Bu kapsamda 2018 yılında 873 okulda yaklaşık 100 b�n öğ-

renc� kardeş�m�zle �y�l�k sunumlarında buluştuk. Onlarca okuldan 
2000’e yakın öğrenc� �le 270 okul �darec�s�n� dernek merkez�m�zde 

ağırladık.  

Bu sunumlar net�ces�nde 119 okulumuz Afr�ka’ya 
su kuyuları projem�ze destek oldu, 148 okul �se kata-
rakt amel�yatları yaptırdı. Ayrıca 43 okul �se Arakanlı 
mültec�ler �ç�n Bangladeş’tek� konut projem�ze destek 
oldu. 

100 bin 
öğrenciyle
buluştuk

873okulda

İyilik İçin İyilik İçin 
Atılan Tohum:Atılan Tohum:

İyilikİyilik
OkuluOkulu

İ YİLİK OKULU projem�z kapsamında her 
yıl “İy�l�k Projeler� Yarışması” düzenl�yo-

ruz. 2018 yılında 3. sünü gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
yarışmada �lk kez özel l�seler de yarışmaya 
dah�l ed�ld�. “İmam Hat�pler İy�l�kte Yarı-
şıyor” sloganıyla hayata geçen yarışmamız 
İmam Hat�p Ortaokulları, Anadolu L�ses� 
ve Özel L�seler� kapsıyor. 

Yarışmaya katılacak okullardan, danışman 
b�r öğretmen gözet�m�nde “�y�l�k takımları” 
kurmaları ve bel�rled�kler� b�r �y�l�k projes�n� 
yıl boyunca sürdürmeler� bunu da görselleş-
t�rmeler� (fotoğraf/v�deo) talep ed�l�yor. 

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, ÖNDER ve Den�z 
Fener� Derneğ�’n� tems�len oluşturulan jür� 
üyeler�nce değerlend�r�len �y�l�k projeler� 
çeş�tl� kategor�lerde ödüllend�r�l�yor. 2018 
yılında toplam 1200 proje �le rekor b�r katılı-
mın olduğu yarışmamızda, Ankara MEB Şura 
Salonu’nda düzenlenen programla toplamda 
15 kategor�de ödüller dağıtıldı.  

İyilikİyilik
YarışmasıYarışması
İmam Hatiplerİmam Hatipler
İyilikte Yarışıyorİyilikte Yarışıyor

1200 Proje
Yüzlerce okuldan
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Deniz Feneri Derneği bünyesinde yer alan Genç İyilik;
üniversitelerin tüm fakülte, yüksekokul, meslek 

yüksekokulu ve enstitülerinde okuyan, yüreği 
iyilik dolu gençlerin ve genç mezunların 

buluştuğu bir gençlik yapılanmasıdır.

GençGenç
İyilikİyilik

G enç İy�l�k; gençler�m�z�n �y�l�k, yardımlaş-
ma, paylaşma ve dayanışma duygularını ta-

nıma ve sevme; �y�l�k b�l�nc�n� gençken kazanma 
ve bu b�l�nc� çevres�ndek�lere de kazandırma; ya-
pacakları �y�l�k ve yardım projeler�yle farkındalık 
oluşturarak çevres�ne, ülkes�ne ve �nsanlığa karşı 
daha duyarlı, erdeml� ve şahs�yetl� b�reyler olarak 
yet�şmes�ne katkıda bulunmak amacıyla oluştu-
rulmuş b�r yapıdır.

 2017 yılında faal�yetler�ne başlayan Genç 
İy�l�k’�n halkası, 2018’de de gen�şlemeye devam 
ett�. Marmara, Harran, B�run�, H�t�t, Akden�z, 
Kocatepe, Karabük, Kastamonu ve İstanbul
ün�vers�teler�nde yapılanmasını kuran Genç İy�-
l�k d�ğer ün�vers�teler�m�zde de faal�yetler�n� sür-
dürmek �ç�n çalışmalar yürütmekted�r.

 Genç İy�l�k üyeler� bu faal�yetler kapsamında 
gerek ün�vers�teler�n bulunduğu bölgelerde ge-
rekse de kampüsler �ç�nde hayra, paylaşmaya ve 
dayanışmaya da�r ne varsa eller�n� uzatıyor. Ba-
zen k�tap alamayan arkadaşları �ç�n bazen de b�r 
köy okulunun boyası �ç�n “b�r” oluyorlar.

24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında 
gerçekleştirdiğimiz Savaş Göç Yoksulluk 
Sempozyumu’na uluslararası düzeyde 
katılım oldu.

Savaş Göç YoksullukSavaş Göç Yoksulluk
SempozyumuSempozyumu

D en�z Fener� Derneğ�, sadece yoksul ke-
s�mlere ayn� ve nakd� yardım yapmakla 

kalmadı yıllar �ç�nde yoksullukla mücadele 
b�l�nc�n�n oluşması �ç�n akadem�k çalışmalar 
da yaptı. Bu kapsamda kend� bünyes�nde kur-
duğu DEYAM-DENİZ FENERİ YOKSULLUK 
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ �le toplumsal 
ve akadem�k hayata da katkılar sundu. 24-25 
Şubat 2018 tar�hler� arasında 4. sünü gerçek-
leşt�rd�ğ�m�z uluslararası Savaş Göç Yoksulluk 
Sempozyumu da bu çalışmalardan b�r� oldu. 
Z�raat Katılım Bankası sponsorluğunda ve Fa-
t�h Sultan Mehmet Vakıf Ün�vers�tes� �le ortak-
laşa hayata geçen konferans aynı ün�vers�ten�n 
Hal�ç Konferans Salonu’nda yapıldı.

Ülkem�zden konuyla alakalı b�rçok akade-
m�syen�n ve öğrenc�n�n katıldığı organ�zasyo-
nun “onur konuğu” �se Hamas Esk� S�yas� Büro 
Şef� Hal�d Meşal’d�. Sur�ye’den, F�l�st�n’den, 
Arakan’dan b�rçok uluslararası m�saf�r�n �lg� 
gösterd�ğ� sempozyuma ülkem�zden STK’lar 
ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, Kızılay, AFAD g�b� 
kurumlar da; başkan, genel müdür ve müsteşar 
düzey�nde katılımda bulundu.  

12 Mayıs 2018 Cumartes� günü, Savaş 
Göç Yoksulluk Sempozyumu’nun devamı 
n�tel�ğ�nde Savaş Göç Yoksulluk Çalışta-
yı organ�ze ett�k. Sempozyumda sunulan 
b�ld�r� ve tebl�ğler�n ele alındığı çalıştay 
Eğ�t�m, İst�hdam, Öncel�kl� Toplumsal 

Gruplar ve Uyum, Sağlık, S�v�l Toplum 
Kuruluşları ve Yerel Yönet�mler olmak 
üzere 6 masadan oluştu. Ülkem�z�n çeş�t-
l� bölgeler�nden ve ün�vers�teler�nden �ş-
t�rak ed�len çalıştay kapanış oturumuyla 
sona erd�.

SAVAŞ GÖÇ YOKSULLUK ÇALIŞTAYI
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Deniz Feneri Derneği Genel Merkez
Adres: 10. Yıl Caddesi Cinoğlu Çıkmazı No:4

Zeytinburnu, İSTANBUL
Tel: 0212 414 60 60

Ankara Şubesi
Adres: Eskiköy Yolu Caddesi No: 23

Pursaklar / Ankara
Tel: 0312 527 30 30

İstanbul Şubesi
Adres: Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok.
No:1 Yukarı Dudullu, Ümraniye / İstanbul
Tel: 0216 527 10 80 

Ege Temsilciliği
Adres: Yunus Emre Mah. 7402. Sok. No:4/A

Pınarbaşı, Bornova / İzmir
Tel: 0232 441 05 00

Doğu Anadolu Temsilciliği
Adres: 200 Evler Mah. Deniz Feneri Cad. 
No: 15 Aziziye / Erzurum
Tel: 0442 327 62 80

Akdeniz Temsilciliği
Adres: Muratpaşa Mah. 575. Sok.

No: 19 / Antalya
Tel: 0242 311 60 88

Kastamonu Temsilciliği
Adres: Hepkebirler Mah. Adalet Cad.
No: 11 / Kastamonu
Tel: 0543 710 19 74

Afyonkarahisar Temsilciliği
Adres: Marulcu Mah. Hacı Felahi Sok. 

No: 9/A Afyonkarahisar
Tel: 0530 323 01 40

Kocaeli Temsilciliği
Adres: Çukurbağ Mah. İnönü Cad. Küçük
Hamam Sk. No:3 Özsev Ap. D:2, Kocaeli
Tel: 0505 215 02 86

Şanlıurfa Temsilciliği
Adres: Hızmalı Mahallesi Muhtarlığı,

Merkez / Şanlıurfa
Tel: 0530 925 08 73

Kolay Bağış Ekranlı Bankalar (Hesap Numarası Gerektirmez)
Ziraat Bankası - Halkbank - VakıfBank - Ziraat Katılım Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası - Albaraka Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası - Vakıf Katılım Bankası

Diğer Bankalar
Garanti Bankası: (TL) TR17 0006 2000 0620 0000 0099 99

Yapı Kredi: (TL) TR52 0006 7010 0000 0001 0099 99
Akbank: (TL) TR27 0004 6001 5288 8000 0099 99

T.C. İş Bankası: (TL) TR89 0006 4000 0011 0620 0099 91

İnternet Bankacılığı
Bankanızın internet şubesindeki “Bağış” başlığı altından

Deniz Feneri Derneği’ni seçerek bağış yapabilirsiniz.

Posta Çeki Hesabı
999 999

Alo Bağış

0212 414 60 60
SMS Bağış

5560 (10TL)

Dünyada Deniz FeneriDünyada Deniz Feneri

2018 Yılında Faaliyet Gösterdiğimiz Ülkeler

Türkiye, Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Benin, Bosna Hersek, Bulgaristan, 

Burkina Faso, Burundi, Çad, Endonezya (Açe), Etiyopya, Fildişi Sahili, Filipinler (Moro), 

Filistin, Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kosova, 

Lübnan, Makedonya, Malawi, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Sierra Leone, Somali, 

Sri Lanka, Sudan, Suriye, Tanzanya, Tayland/Patani, Uganda, Yemen
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10. Yıl Cad. Cinoğlu Çıkmazı No:4 Zeytinburnu / İST.

+90 212 414 6060 www.denizfeneri.org.tr
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