
Deniz Feneri Derneği'nin, orta okul ve liselerde okuyan gençlere 
iyiliği sevdirmek, onlara iyilik bilinci kazandırmak, dünyadan 
iyilik örnekleri vererek gençleri aktif birer iyilik gönüllüsü 
yapmak, onlara paylaşmayı ve diğerkamlığı aşılamak için 
5 yıldır yürüttüğü projenin adıdır İYİLİK OKULU.

İşte bu güzel işleri geliştirmek, yaygınlaştırmak, iyiliğin 
güçlenmesini sağlamak amacıyla da 4 yıldır iyiliksever yürekleri 

ödüllendiriyor, onların, diğer arkadaşlarının da birer iyilik elçisi 
olma yolunda örnek kişi olmalarını sağlıyoruz.

Ankara Şubemiz’in öncülüğünde yapılan “İmam Hatipler ve Özel 
Eğitim Kurumları İyilikte Yarışıyor, Uygulamalı İyilik Ödülleri”nin 
bu yıl 4.sü düzenlendi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da  
Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Şura Salonu’nda icra edilen tören; 
başta ödül alan okulların öğrencileri ve Ankara’dan katılan öğrenciler, 
eğitimciler, protokol ve basının katılımıyla coşku içinde geçti.

UYGULAMALI
iYiLiK PROJESi YARIŞMASI
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HEDiYELERiN EN GÜZELi
KUR’AN-I KERİM

www.denizfeneri.org.tr
0212 414 60 60
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Özellikle Afrika gibi bir çok konuda bizden yardım bekleyen 
bölgelerde en önemli eksiklerden biri de kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’dir. Etiyopya, Sudan, Somali gibi dünyanın en fakir 
ülkelerinde maalesef Müslüman öğrenciler yeterli mushafa sahip 
olamadıklarından Kur’an eğitimini bulabildikleri tahta parçalarına 
yazarak alıyorlar.

Bizler de her yıl bölgede dağıtılmak üzere “Hediyelerin En Güzeli 
Kur’an-ı Kerim” projesiyle kardeşlerimizi kitabımızla 
buluşturuyoruz. 2019’da Etiyopya, Somali ve Tanzanya’da 
5.705 adet Kur’an-ı Kerim hediye ettik.

5.705
adet

Kur’an-ı
Kerim



SURiYE
YARDIMLARIMIZ
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Suriye savaşının başladığı günden beri gerek Suriye’de gerekse de 
ülkemize iltica etmiş muhacir kardeşlerimize yardıma devam 
ediyoruz. 

2011 yılından bugüne kadar 150 binden fazla aileye gıdadan giyime, 
eşya yardımından sağlık desteklerine, barınmadan eğitim 
malzemelerine kadar bir çok kalemde 155 milyon TL’lik ayni ve nakdi 
yardım yaptık.

Azez’deki Ehl-i Şam ve Harameyn kamplarımıza desteğe devam 
ettik. Suriyeli sığınmacılara “ensar” anlayışı ile insani yardım ve 
yaşam desteğe sağlamayı sürdüreceğiz.

1 milyondan
fazla insana

155 milyon
TL yardım



İç savaşın pençesindeki Yemen’de insani kriz 2019’da da artarak 
devam etti. Ülkede 7 milyondan fazla insan açlık ve kıtlıkla 
baş başa. BM, Yemen’i dünya üzerinde en acil müdahale edilmesi 
gereken yer olarak ilan etti. Açlıkla beraber su kıtlığı da özellikle 
anne ve bebek ölümlerini artırmış durumda. Ülkede binlerce bebek 
yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle maalesef ölüyor.

Yemen krizinde dernek olarak biz de elimizi uzattık ve 
kardeşlerimize 873.500 TL değerinde gıda, un, battaniye gibi 
insani yardım malzemeleri ulaştırdık.

873.500
TL

insani
yardım

YEMEN
YARDIMLARIMIZ

www.denizfeneri.org.tr
0212 414 60 60
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2019 yılı ağustos ayında başlayan aşırı yağışlar nedeniyle Sudan 
sellere teslim oldu. İç savaş, yoksulluk ve kıtlık gibi problemlerle 
mücadele eden Sudanlılar bir de sel nedeniyle büyük bir felaket 
yaşadılar. Ülkede yetersiz alt yapı sorunları nedeniyle 65 binden 
fazla aile, 350 binden fazla kişi selden etkilendi ve evlerini terk 
etmek zorunda kaldı.

161.000 TL değerinde ayni yardımı bölgeye ulaştırıp selden 
etkilenen kardeşlerimize dağıttık.

161.000
TL

insani
yardım

SUDAN’DA
SEL FELAKETi
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Burs, yetim, şehit ailelerine destek, gıda alımı, acil destek gibi 
kalemlerde Benin, Filistin, Gana, Lübnan, Romanya, Somali ve 
Tanzanya’daki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize toplamda
137.000 TL’lik nakdi destekte bulunduk.

Gana Wa bölgesindeki mescit ve Kumasi’deki okulumuza; 
Bangladeş, Benin, Kamerun’daki mescitlerimize ve Kur’an 
Kurslarımıza, Tayland Patani’deki 15 Temmuz Okulumuza, 
Endonezya Açe’deki ev projemize yıl içerisinde nakdi desteklerle 
devam ettik. Toplamda 1.173.800 TL’lik yardımlarımızla bölgede 
ihtiyaç duyulan projeler faaliyetlerine devam etti.

13
ülke

1.173.800
TL yardım

YURTDIŞI
ÇEŞiTLi PROJELER

www.denizfeneri.org.tr
0212 414 60 60
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AKEM
AFRiKA EĞiTiM VE

KOORDiNASYON MERKEZi

2019
Faaliyet Raporu

Ülkemizde üniversite okuyan Afrikalı gençleri bünyesinde 
bulunduran Afrika Eğitim ve Koordinasyon Merkezi (AKEM)
bu yıl da eğitim ve kültür faaliyetlerine devam etti.

Sene başında Çadlı öğrencilerin uluslararası buluşma 
organizasyonu ülkemizde yapıldı ve biz de bu güzel faaliyet 
içinde yer alarak Çadlı misafirlerimize destek olduk. Mayıs 
ayında ise Malili öğrencilerin Türkiye’deki buluşmasına ev 
sahipliği yaptık.

 

21 Ekim-12 Kasım 2019 tarihleri arasında ise Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Başkanlığı/YTB öncülüğünde “Afrika 
Medya Temsilcileri Eğitimi Programı”nı Afrika Araştırmacıları 
Derneği/AFAM ile beraber AKEM organize etti. 12 Afrika 
ülkesinden 22 gazeteci, İstanbul ve Ankara’da başta Anadolu 
Ajansı ve TRT olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarında ve 
AKEM’in da bulunduğu Gevherhan Sultan Medresesi’nde 
seminerler ve eğitimler aldı.

AKEM’in araştırmacıları tüm Afrika kıtasını ve ülkelerini 
inceleyen “ülke raporları” kaleme aldılar ve yakında 
kitaplaştırılması için çalışmalara başladılar.
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Afrika’da su kuyusu, mescit, Ku’an kursları yaptırdığımız gibi 
eğitim faaliyetlerine de devam ettik. 

İETT çalışanlarının destekleriyle Benin’in Natitingou şehrinde bir 
Kadın Eğitim Merkezi açtık. 

Merkezde Beninli kadınlar için hem okuma yazma kursları hem de 
el işi beceriler için eğitimler verilecek.

BENiN iETT ÇALIŞANLARI
KADIN EĞiTiM MERKEZi

www.denizfeneri.org.tr
0212 414 60 60
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Afrika’da eğitim çalışmalarımız okul açılışlarıyla devam etti. 
Gana’da Wa ve Kumasi bölgelerinde okul açılışlarımız oldu. 

Bağışçılarımızın destekleriyle açtığımız okullarımız bölge halkının 
ve çocuklarının eğitimleri için hizmet verecek. Wa’da Deniz Feneri 
Nihat Karataş okulu 6 derslik ve 80 öğrenci, Kumasi’de ise Deniz 
Feneri Emin Üstün okulumuz da 12 derslik ve 120 öğrenci ile 
eğitim hayatına başladı.

GANA
DENiZ FENERi OKULLARI
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Benin’de açılışlarımız Kur’an kursu ve mescitle sürdü. 2018 yılında 
yapımına başladığımız mescidimizi 2019’da açtık.

Hayırsever Tamer Halidun Bey’in bağışlarıyla bir Kur’an kursu ve bir 
mescidi Müslümanların hizmetine sunduk. Bölge halkının da 
büyük teveccühü ile güzel bir açılış gerçekleştirdik.

BENiN TAMER HALiDUN
KUR’AN KURSU VE MESCiDi

www.denizfeneri.org.tr
0212 414 60 60
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Yine Benin’de bağışçılarımız İlhami ve Kadriye Gün’ün destekleriyle 
bir mescit daha açtık. Mescitler bölge halkının hem ibadet hem de 
eğitim ihtiyaçlarını karşılaması açısından büyük önem 
taşımaktadır.

“Deniz Feneri Mescit” projemize yapıcağınız bağışlarla Afrika’da 
bir çok kardeşimizin hayır duasını alabilirsiniz.

Benin’de 100 m2 olarak inşa ettiğimiz mescitlerimiz 13.000 €’dur.

BENiN iLHAMi VE
KADRiYE GÜN MESCiDi
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