




“Yüzyılın İyilik hareketi” yeryüzünde son yoksula ulaşıncaya kadar 
çalışma azmiyle 2018 yılında da çok çalıştı.

Sosyal incelemesini yaptığımız ihtiyaç sahibi ailelerimizden gıda 
ihtiyacı olana gıda, nakit ihtiyacı olana nakit, eşya ihtiyacı olana eşya 
verdik. Kimine eğitim desteği, kimine sağlık yardımı, kimine barınma... 
Öyleleri de vardı ki onlar, her türlü yardımın
yapılmasıyla ancak hayata tutunabildi… 

Sonra dünyanın en yoksul ülkelerinde yaşayan kardeşlerimize
taşıdık iyiliklerimizi. 

Yemen’de yaşanan iç savaş nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetti. 
Yemen nüfusunun yarısı, sağlıklı beslenemiyor ve aç. Özellikle açlık 
problemi ve hijyen eksikliklerinden kaynaklı hastalıklar nedeniyle 6 
binden fazla çocuk öldü. Hasta, yaşlı ve çocuklar açlıktan ölmeye 
devam ediyor.

Yemen’e yardıma koştuk. Yemenli kardeşlerimize gıda desteğinde 
bulunduk. 

Yurtdışında bu yıl da Ramazan’da iftar olduk, gıda olduk; bütün İslam 
coğrafyasında… Kurban bayramında Kurban olduk dünyanın dört bir 
yanında. 

Mescid olduk Etiyopya’da, 
Ev olduk Arakan’da.. 
Su olduk, kuyu olduk Afrika’da, Bangladeş’te. 
Yetimlere okul olduk, yetimhane olduk Somali Buhootle’de, 
Etiyopya’da, Kenya’da.

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez” şiarıyla 
damla damla bir araya gelen iyiliklerinizi ulaştırdık dünyanın dört
bir yanına.

Köprü olmaya devam ettik iyiliklerinize.

İşimiz Sadece İyilik.

Biz sadece işimizi yapmaya devam ediyoruz.

Dualarınızla Desteklerinizle…
“Yeryüzünde Son Yoksula Ulaşıncaya kadar” 

DENiZ FENERi iYiLiK HAREKETi 23.YILINDA

Yüzyılın İyilik Hareketi
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NAKİT
YARDIMLARI
İnsanımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 18 yıldır çalışan 
Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi 2018 yılında da 
ihtiyaç sahibi ailelere ihtiyaç durumlarına göre, bir 
seferlik veya periyodik nakit yardımında bulunmaya 
devam etti.

Nakit yardımlarımızda öncelik; yaşlı, hasta, dul 
ve çalışamaz durumda olanların. Özellikle ihtiyaç 
sahiplerinin sabit masraflarını veya kira giderlerini 
karşılayan nakit yardımlarımızı ailelere banka yolu ile 
ulaştırdık.

NAKİT
YARDIMLARI
Yardım Ulaşan
Aile Sayısı:
1.935
Yardım Tutarı:
1.048,345TL

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
İŞİMİZ SADECE İYİLİK
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GİYSİ 
YARDIMLARI
Onlar, yıllardır Pursaklar ve Ulus’ta bulunan giyim 
mağazalarımızda hiçbir ücret ödemeden altı ayda bir 
giyim ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi 2018 yılında da 
alışveriş merkezlerine, mağazalara uğrayamayan;  
ihtiyaç sahibi aileler için bağışlarınızla yepyeni giysiler 
hazırladı, güzel bir mağaza ortamında raflara dizdi. 

Ailelerimiz çoluk çocuk, ailecek istedikleri elbiseye 
baktılar, üzerlerinde denediler. Beğendiklerini aldılar. 

GİYSİ
YARDIMLARI
Yardım Ulaşan
Aile Sayısı:
7.619
Fert Sayısı:
35.239
Yardım Tutarı:
6.257,773TL

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
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GIDA
YARDIMLARI
Yardım kalemlerimizin en başta geleni kuşkusuz gıda yardımları. 

Deniz Feneri, ailelerin bu temel ihtiyacının karşılanması için 
büyük bir titizlikle çalışmakta. Ankara Şubemizin hizmet 
alanına giren illerde gıda ihtiyacı tespit edilen ailelere yardımlar 
ulaştırmaya devam ettik. 

2018 yılında; içinde bulgur, kırmızı mercimek, kuru fasulye, 
makarna, nohut, pirinç, un, salça, sıvı yağ, toz şeker, çay, kahve, 
peynir, reçel ve zeytin bulunan gıda paketlerini ihtiyacı tespit 
edilen ailelere ulaştırdık.

Yüzlerce hayırseverin yardımlarıyla yaptık bu güzel işleri. 
Gördük ki; yaşadığımız dünyada, kalpleri sevgi parıltılarıyla 
dolu, yürekleri şefkat ve merhamet yumağı, iyilik yapmaya 
hazır, hâlâ pek çok güzel insan var.

GIDA
YARDIMLARI
Yardım Ulaşan
Aile Sayısı:
45.393
Yardım Tutarı:
11.624,157TL

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
İŞİMİZ SADECE İYİLİK
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ET
YARDIMLARI
İhtiyaç sahibi ailelerimizin et ihtiyacını karşılama 
çabamız on sekiz yıldır kesintisiz devam ediyor.

Her kurban bayramı döneminde kestiğimiz kurbanlar 
ve yıl içerisinde kestiğimiz adaklar sayesinde çok 
sayıda ailenin evine et yardımı ulaşıyor. 

Bağışladığınız kurban, adak, akika ve şükür 
kurbanlarından elde edilen etler 5 kg. paketler halinde 
gıda yardımlarıyla birlikte ailelerimize teslim edildi.

ET
YARDIMLARI
Yardım Ulaşan
Aile Sayısı:
2.187
Yardım Tutarı:
475.669TL

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
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EŞYA
YARDIMLARI
2018 yılı içerisinde afet, göç ve yangın gibi nedenlerle 
mal kaybına uğramış yüzlerce ailemize yardım eli 
uzattık. Bu yardımlarla onların acılarını bir nebze olsun 
dindirmeye çalıştık.

Ayrıca eşyasını yenileyebilecek imkânlardan yoksun 
olan ve bu nedenle kullanılamaz durumda eşya 
ile yaşamak zorunda kalanlara, evlenen ve yeni ev 
kuran kimsesiz ve fakir gençlere eşya yardımlarımızı 
ulaştırmaya devam ettik.

Suriyeli, Iraklı yüzlerce muhacir kardeşimizin evini
eşya yardımlarıyla derleyip toparladık. 

EŞYA
YARDIMLARI
Yardım Ulaşan
Aile Sayısı:
2.543
Yardım Tutarı:
1.102,885TL

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
İŞİMİZ SADECE İYİLİK



07www.denizfeneri.org.tr

YARDIMCI KAYNAK KİTAP

İŞİMİZ SADECE İYİLİK

Her eğitim ve öğretim yılının başlangıcında ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan
dar gelirli aile çocuklarının kaynak kitap, kırtasiye, çanta ve okul kıyafeti gibi
temel ihtiyaçlarının karşılanması için çaba sarf etmekteyiz.

EĞİTİM YARDIMLARI

EĞİTİM
YARDIMLARI
Yardım Ulaşan
Aile Sayısı:
198
Fert Sayısı:
392
Yardım Tutarı:
147.213TL

İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokul 
öğrencilerinin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla, 
soru bankası ve yardımcı kaynak kitaplarından oluşan 
eğitim malzemeleri okul yönetimlerine teslim ediliyor.
Dağıtılan Yardımcı Kaynak Kitap Sayısı: 2.838
Yardım Tutarı: 70.493TL

EĞİTİM BURSU
Deniz Feneri, maddi imkânlardan yoksun başarılı 
üniversite öğrencilerine, öğrenimlerini sürdürebilmeleri 
amacıyla burs vererek eğitime destek olmaya devam 
etmektedir.
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TEMİZLİK
YARDIMLARI
Hayırseverlerce sağlıklı yaşamın ön koşulu olan 
temizliği kolaylıkla sağlayabilmeleri için bağışlanan 
temizlik malzemeleri, belirli aralıklarla ihtiyaç sahibi 
ailelere gıda yardımları ile birlikte ulaştırıldı.    

Temizlik malzemesi kolileri; sıvı deterjan, toz deterjan,  
şampuan, sabun, bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri,
yer ve lavabo temizleyiciden oluşmakta.

TEMİZLİK
YARDIMLARI
Yardım Ulaşan
Aile Sayısı:
34.368
Yardım Tutarı:
849.936TL

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
İŞİMİZ SADECE İYİLİK
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HOŞ GELDİN BEBEK

İŞİMİZ SADECE İYİLİK

Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi olarak ihtiyaç sahiplerine Sağlık Yardımı kapsamında; 
medikal malzeme, ilaç yardımı yapmaya devam etti. 

Ayrıca özürlü vatandaşlarımızın tıbbi ihtiyaçlarını da imkânlarımız ölçüsünde karşılamaya 
çalıştı. Bunların yanı sıra Hastalara moral desteği de verdik. Biliyoruz ki yoksulluğun 
hüküm sürdüğü yerlerde her türlü kötülük ve hastalık kol gezer. Kötülükler ancak yapılan 
iyiliklerle yok olur. Cömertlik çok vermekle değil, zamanında vermekle ölçülür.

Bu anlayışla hizmet vermeye devam eden Deniz Feneri Ankara Şubesi yoksul insanımızın 
sağlık güvencesi olmaya devam ediyor. 

SAĞLIK YARDIMLARI

SAĞLIK
YARDIMLARI
Yardım Ulaşan
Aile Sayısı:
22
Yardım Tutarı:
188.535TL

Deniz Feneri, ihtiyaç sahibi ailelerin sevinçlerini 
paylaşmak için, dünyaya yeni gözlerini açmış 
bebeklerin ihtiyaçlarını “Hoş Geldin Bebek” setleri ile 
karşılamaya devam ediyor.

DİYALİZ
HASTALARINA SİMİT
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi İskitler Ek Binası 
Diyaliz Ünitesi’nde, günde 2 kez gerçekleştirilen 
dağıtımlarda hastalara aylık ortalama 2.500 simit 
dağıtılıyor. 
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AŞEVİ / SICAK 
YEMEK YARDIMLARI
Ankara Altındağ´da bulunan aşevimiz de her gün 
ihtiyaç sahipleri için yemek pişiriliyor.

Altındağ’da bulunan aşevimizde üretilen sıcak 
yemekler her gün evinde yemek pişirecek imkânı 
olmayan hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç ailelere 
ulaştırılıyor.

Pişirilen sıcak yemekleri aşevine gelen ihtiyaç 
sahiplerine ve Deniz Feneri misafirhanesinde kalan 
misafirlere ikram ediyoruz.

Bir Porsiyon Yemek Bedeli: 15TL

AŞEVİ
Yardım Ulaşan
Fert Sayısı:
74.786
Yardım Tutarı:
762.025TL

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
İŞİMİZ SADECE İYİLİK
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ADAK, AKİKA
ŞÜKÜR
KURBANLARI

İŞİMİZ SADECE İYİLİK

Deniz Feneri Derneği misafirhanesi; hastalık sebebiyle Ankara’ya tedavi amacıyla gelip, 
kalacak yer bulamayan, sıcak yemek ve çay parası olmayan, hastane köşelerindeki nice 
garipleri barındırmaya devam ediyor.

Misafirlerimiz burada akşamları rahatça yemeklerini yiyip
çaylarını yudumluyorlar. Ramazanda iftarlarını yapıp
gönül rahatlığıyla sahura kalkabiliyorlar. Evleri kadar
sıcak ve samimi bir ortam oluşturmaya devam
ediyoruz onlar için.   Bir Gecelik Konaklama Bedeli: 30TL

MİSAFİRHANE

Bağışçılarımız; adak, akika ve şükür kurbanlarını, 
ağılımızdaki hayvanlardan seçerek ve başında 
bulunarak ya da vekâletle kesimhanemizde kestirdi.  
Kesilen adak akika ve şükür kurbanlarını yıl boyunca 
yurt içinde ve dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

Yurt İçi Kurban Bedeli: 1.100TL
Yurt Dışı Kurban Bedeli: 660TL

MİSAFİRHANE
Yardım Ulaşan
Fert Sayısı:
4.720
Yardım Tutarı:
99.700TL

KURBAN
YARDIMLARI
Yardım Ulaşan
Aile Sayısı:
2.187
Yardım Tutarı:
475.669TL
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BİR YETİM
BÜYÜTÜYORUM
Deniz Feneri 2018 yılında Bir Yetim Büyütüyorum 
Projesi ile yetimlere destek olmaya devam etti. 
Proje ile yetimler, masraflarını bir yıl boyunca 
üstlenecek hamilerine kavuştu.

Yetimlerin, kendilerine verilen destekle anne ve 
babasızlığın yüreklerinde açtığı yaraları bir nebze olsun 
sarılmış oldu.

Türkiye’de ve dünyada binlerce yetim ailesine destek 
verildi. Aylık 125 TL ayırarak siz de bir yetime sahip 
çıkabilir, onların yüreklerinde oluşacak sevinçle, 
başınızı yastığa huzurla koyabilirsiniz.

YETİM
HAMİLİĞİ
2018 Yılı Aylık 
Ödeme
Yapılan Yetim 
Sayısı:
1.707

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
İŞİMİZ SADECE İYİLİK
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Bir yetimin eğitimine destek vererek onu topluma kazandırmak, iş ve meslek sahibi 
olmasına vesile olmak, ailesine ve milletine faydalı bir fert olarak yetiştirebilmek. 

Yani yaşadığımız sürece ve sonrasında hiç tükenmeyen bir hazineye sahip olmak.
Bundan öte saadet var mı? 

Maddi  imkânlardan yoksun yetim öğrencilere, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla 
destek oluyoruz.

YETİM BURSU

YETİMLERE BİSİKLET
Yetim çocuklara yönelik düzenlediğimiz kampanya ile 
imkânsızlıklar nedeniyle bisiklet hayaline kavuşamayan 
çocuklarımızı hayallerine kavuşturduk.

Kampanya süresince 408 yetim çocuğumuza 
bisikletlerini teslim ederek yüzlerindeki tebessüme 
ortak olduk.

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
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İŞİMİZ SADECE İYİLİK
İŞİMİZ SADECE İYİLİK

RAMAZAN
YARDIMLARI
Ramazan ayında yoksul ailelerin dertleriyle dertlenen, 
sofralarını kendi sofraları gibi şenlendirmek isteyen 
bağışçılarımız, “Bir Kumanya da Sen Bağışla”
projesine katkı sağladı.

2018 yılı Ramazan ayında; yoksulluğun, açlığın ve 
susuzluğun kol gezdiği yeryüzünün dört bir yanında, 
ihtiyaç sahiplerine binlerce erzak kolisi teslim ettik.

Her yıl Ramazan ayında binlerce 
aileye kumanya paketi ulaştırılır, 

fitre ve zekâtlar nakit olarak verilir, 
aşevimizde iftar yemekleri yenilir, 

gelemeyenlere sefer taslarıyla 
evlerine kadar götürülür. 

İftar saatinde evine ulaşamamış, 
yolda olanlara iftariyelik dağıtılır. 
Ramazan ayı ayrı bir önem taşır 

yoksul için de varlıklı için de. 
Yardımlaşma duygularının zirveye 

çıktığı kutlu bir zaman dilimidir.
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FİDYE, FİTRE VE ZEKÂT

İŞİMİZ SADECE İYİLİK

Aşevimiz Ramazanda kapasitesini en üst düzeye çıkararak evinde yemek pişirecek imkânı 
olmayan yardıma muhtaç ailelere, gönüllülerimizin desteğiyle her gün sıcak yemek 
ulaştırdı.

Deniz Feneri; aşevinde yoksullara her akşam iftarlar verdi, gelemeyene gitti, dışarı 
çıkamayacak durumda olan yaşlılara ve hastalara yemeklerini götürdü.

SICAK YEMEK
GELEMEYENE GİDİYORUZ

Derneğimize bağışlamak suretiyle verdiğiniz fitre ve 
zekâtlarınız her Ramazan olduğu gibi bu Ramazanda 
da ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Siz de gönül rahatlığıyla vazifenizi yerine getirmiş 
oldunuz. Deniz Feneri, zekâtlarınızı ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

SICAK YEMEK 
YARDIMLARI
Yardım Ulaşan
Fert Sayısı:
14.160
Yardım Tutarı:
141.600TL
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BAYRAMLIK GİYSİ
Gülen yüzler projesiyle bayramlık giysi 
dağıtımı yaptık yine bu yıl.  Yep yeni bir 
ayakkabı. Tam da istedikleri gibi. Yanında 
çamaşırı, pijaması, pantolon-etek, kazak
ve gömleğiyle…

Bayramlarda yoksul çocukların yeni elbise 
ve ayakkabılara kavuşmasını amaçlayan 
proje ile binlerce çocuğa mont, ayakkabı, 
kazak, pantolon, etek, iç çamaşırı
ve çorap verildi.

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
İŞİMİZ SADECE İYİLİK

BAYRAM HARÇLIĞI
Deniz Feneri’nin yetimler için uyguladığı 
özel projelerden biri Bayram Harçlığı. 

Kendisine bayram sabahlarında bayram 
harçlığı verebilecek bir babası ya da 
annesi olmayan, ihtiyaç sahibi yetimler 
faydalanabiliyor bu projeden.

GÖNÜLLÜ
FAALİYETLERİ
Deniz Feneri Ankara Şubesi, il bazındaki 
gönüllü toplantılarıyla beraber bölgesel 
toplantılarla da gönüllüleri ile buluşuyor.

YETİM İFTARLARI
Türkiye’de ve dünyanın farklı 
coğrafyalarında olduğu gibi “İslam 
Dünyası Yetimler Günü” olarak kabul 
edilen Ramazan’ın 15.günü yetim sofraları 
kururarak yetimlerle bir araya geldik.
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İŞİMİZ SADECE İYİLİK

KURBAN YARDIMLARI
Kurban Organizasyonu’nda, yapılan yardımlarla 
Türkiye ve Dünyanın farklı ülkelerinde yüzbinlerce 
insana yalnız olmadıkları hatırlatılıp, bayramda çifte 
sevinç yaşamalarını sağlamaya çalıştık.

Kurbanlarınız, yurtiçi ve yurtdışında Deniz Feneri 
tarafından İslami kurallara uygun olarak kesilip,
gerçek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

2018 yılında kurban kesimi yapılan ülkeler; 
Afganistan, Arnavutluk, Bangladeş, Benin. Bosna Hersek, 
Burkina Faso, Burkina Faso, Burundi, Çad, Endonezya 
(Açe), Etiyopya, Fildişi Sahili, Filipinler (Moro), Filistin, 
Gana, Gürcistan, Kamerun, Karadağ, Kazakistan, Kenya, 
Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Mali, Moritanya, 
Nepal, Nijer, Pakistan, Somali, Sri Lanka, Sudan, Suriye
Tanzanya, Tayland (Patani), Türkiye, Uganda, Yemen.          

Ramazan ayı nasıl beklenen 
zamanlardansa kurban da öyle 

beklenir yoksullarca.

Bayram sevincini, sırtında 
bayramlık giysileri, ceplerinde 
bayram harçlıkları, sofralarında 
kavurma yemekleriyle yaşamak 

isteyen çocukların bayramı.

Yıl boyunca, kokusu burunlarda 
tüten, ete hasret bedenlerin 

bayramı.
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İŞİMİZ SADECE İYİLİK
İŞİMİZ SADECE İYİLİK

İYİLİK OKULU
Deniz Feneri Derneği tarafından organize edilen ve MEB Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü iş birliği ile Türkiye’deki tüm imam hatip okullarında 
uygulanan “İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor” sloganıyla uygulanan 
“imam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liseleri uygulamalı 
iyilik projesi yarışması” ile iyiliği tanıtmak, iyiliği sevdirmek ve iyiliği 
yaygınlaştırmayı amaçladık. Bu yıl iyilik yarışmamıza özel liseler de 
katıldı. 

Çocuklarımız iyiliği hissetsinler diye “Uygulamalı İyilik Projeleri” 
yaptırdık ve yarıştırdık. Düzenlediğimiz “İyilik Okulu Ödülleri 2018” 
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 kalıcı hâle gelmesini sağlamak amacıyla “İyilik 
Okulu Ödülleri Projeleri - 2018” kitapçığı hazırladık.

2017 - 2018 eğitim öğretim yılında şubemize bağlı illerdeki imam 
hatip okulları ve özel okulları ziyaret ederek iyilik okulu projemizi 
anlattık.
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YURT DIŞI
YARDIMLARI
Deniz Feneri, Türk milletinin yardımseverliği; 
hamiyetperverliği, yüce gönlü sayesinde bayrağımızı 
Etiyopya’ya, Nijer’e, Kenya’ya, Somali’ye, Arakan’a ve 
daha pek çok ülkeye taşıdı.

Deniz Feneri’nin yurt dışı çalışmaları çeşitli nedenlerle 
ihtiyaç sahibi haline gelmiş düşkünlerin,
kimsesizlerin ve gariplerin duasını aldı. Deniz Feneri 
Derneği, milletimizin destekleriyle yurt dışında büyük 
projelerin bir kısmını başarıyla tamamladı. Bazı 
projelerin inşası devam ederken, yeni projelerin de 
hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

YURT DIŞI
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BANGLADEŞ/
ARAKAN YARDIMLARI 
KONUT PROJESİ
Deniz Feneri Derneği, 2006 yılından itibaren Arakanlı 
kardeşlerimizin kanayan yaraların sarılmasına destek 
oluyor.

Deniz Feneri Derneği, Budist zulmünden kaçarak 
Bangladeş’e hicret etmek zorunda kalan ve derme 
çatma çadırlarda yaşamaya çalışan Arakanlı
mülteci kardeşlerimiz için konut projesine
devam ediyor.

KONUT
YARDIMLARI
Teslim Edilen
Konut Sayısı:
1.600
Konut Bedeli:
800 DOLAR
600 DOLAR

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
İŞİMİZ SADECE İYİLİK
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SU
KUYULARI
Deniz Feneri Bangladeş’te, temiz ve
içilebilir suya muhtaç bölge halkı için su
kuyuları açıyor. Açılan kuyular aracılığıyla
bölge halkı temiz ve sağlıklı içme suyuna
kavuşturuluyor.

KURBAN
YARDIMLARI
Arakanlı Müslüman kardeşlerimize 12 yıldır 
Kurban, Adak-Akika ve Şükür kurbanı olmak 
üzere küçükbaş ve büyükbaş kurbanlar 
kesilerek et dağıtımları yapılıyor.

RAMAZAN YARDIMLARI
/ KARDEŞ SOFRALARI
Arakanlı kardeşlerimize gıda yardımlarında 
bulunduk. Türkiye’de ve dünyanın farklı 
coğrafyalarında olduğu gibi “İslam
Dünyası Yetimler Günü” olarak kabul
edilen Ramazan’ın 15.günü Bangladeş 
kamplarında da yetim ve kardeşlik
sofraları kurduk. 

MESCİD
MEDRESE
Arakanlı Müslümanların ibadethane
ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz.
2018 yılında Arakanlı kardeşlerimiz için 
yaptırılan konutlarla beraber iki adet mescit 
yapılmıştır.
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ETİYOPYA
YARDIMLARI
Etiyopya, İslamın ilk muhacirlerini ülkesinde
ağırlayan ve Mekke müşriklerine teslim etmeyen Habeş 
Kralı Necaşi Asheme’nin, Peygamber Efendimizin 
dadısı Ümmü Eymen’in ve İslamın ilk
müezzini Bilal-i Habeşi’nin ülkesidir.

Deniz Feneri Derneği, Etiyopya’da Müslüman halkın 
istifadesi için eğitim külliyesi, mescit, su kuyusu gibi 
kalıcı eserlerin yanında muhtelif insani yardımlarda da 
bulunmaktadır.
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EĞİTİM KÜLLİYELERİ
UMUDUM SENSİN
YETİM EĞİTİM
KÜLLİYESİ / HADİYA
2016-2017 eğitim öğretim yılında Ankara’daki İmam 
Hatiplilerle birlikte başlattığımız “Umudum Sensin 
İmam Hatipler Umut Oluyor” projesi kapsamında 
yetim eğitim külliyesinin temelini attık. Proje 
tamamlandığında 270 yetim kapasiteli bir eğitim 
külliyesi olarak bölgenin eğitim ihtiyacına katkı 
sağlanacak.
Külliyenin inşaatı devam ediyor.

PROJENİN
MALİYETİ
250.000
DOLAR

GONDER / ENFRAZ
EĞİTİM KÜLLİYESİ VE 
CAMİSİ
Yakın zamana kadar Müslümanların varlığından 
habersiz olunan bir bölge Gonder/Enfraz. Her türlü 
baskıya rağmen, Müslüman kimliklerini korumuşlar.
Yerel halk kendilerine uzanacak bir iyilik eli 
bekliyorlar. Deniz Feneri’nin Gonder/Enfraz 
Müslümanları için yaptırdığı eğitim külliyesinin 
inşaatı desteklerinizi bekliyor. 
Külliyenin inşaatı devam ediyor.

PROJENİN
MALİYETİ
255.000
DOLAR

YUNUS VE SATI USLU
YETİM EĞİTİM KÜLLİYESİ
/ LİSANA
Etiyopya’nın Lisana bölgesinde temelini 
attığımız külliyenin inşaası devam ediyor.
Proje tamamlandığında 120 yetim kapasiteli bir 
eğitim külliyesi olarak bölgenin eğitim ihtiyacına 
katkı sağlanacak.
Külliyenin inşaatı devam ediyor.

PROJENİN
MALİYETİ
157.970
DOLAR
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YETİMHANELER
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR
YETİMHANESİ / AFAR
Müslümanların ilk hicret yurdu Etiyopya’nın Afar bölgesinde yapımı tamamlanan
ve açılışı yapılan Şehit Ömer Halisdemir Yetimhanesi’nden 60 yetim istifade ediyor.

Deniz Feneri Habeşistan’ın farklı bölgelerinde yetimhaneler inşa ediyor.
Bu yetimhaneler çocukların bilinçli ve inançlı birer Müslüman olarak yetişmelerine
vesile oluyor.

AYSEL ARMAN VE GÜLİSTAN ÖZTÜRK
YETİMHANESİ / KAREYU BÖLGESİ
Etiyopya’nın Addis Ababa Kereyu bölgesinde  yapımı tamamlanan ve açılışı
yapılan Aysel Arman ve Gülistan Öztürk yetimhanesi’nde 60 yetimin barınma ve
eğitim ihtiyacı karşılanıyor.

FAALİYETE
GEÇTİ

FAALİYETE
GEÇTİ
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VEFA MESCİTLERİ

MERHUM SÜLEYMAN İZCİ 
VEFA MESCİDİ
Etiyopya’nın Hadiya bölgesinde bulunan 
%40’ı Müslüman olan Bedewacho köyünde 
yapımı devam eden Merhum Süleyman İzci 
Vefa Mescidi tamamlandığında köydeki 
Müslümanların ibadet ihtiyacını karşılayacak.

ŞEHİT
ÖMER BİLAL AKPINAR
VEFA MESCİDİ /  AFAR
Etiyopya’nın Afar bölgesinde Afrin şehiti 
Ömer Bilal Akpınar adına yaptırılan mescitten 
bölge halkının yanı sıra Şehit Ömer Halisdemir 
Yetimhane’sindeki öğrenciler de ibadet 
ihtiyaçlarını karşılıyor.
Faaliyete geçti.

MUHAMMED RESULULLAH
VEFA MESCİDİ / OROMİYA
Etiyopya’nın Enemorebostana bölgesinde 
bulunan %80’i Müslüman olan Bortana köyünde 
yapımına başlanan Muhammed Resulullah Vefa 
Mescid’i tamamlandığında Müslüman yöre 
halkının ibadet ihtiyacını karşılayacak.

PROJENİN
MALİYETİ
20.000
DOLAR

HALİLURRAHMAN
VEFA MESCİDİ / OROMİYA
Etiyopya’nın Oromiya bölgesinde bulunan 
%50’si Müslüman olan Wasarbi köyündeki 
Müslüman halkın mescid taleplerini yerine 
getirmek için yapımına başlanan Halilurrahman 
Vefa Mescid’i tamamlandığında köydeki 
Müslümanların ibadet ihtiyacını karşılayacak.

PROJENİN
MALİYETİ
20.000
DOLAR

PROJENİN
MALİYETİ
20.000
DOLAR



DENİZ FENERİ ANKARA ŞUBESİ FAALİYET RAPORU / 201826

İŞİMİZ SADECE İYİLİK
İŞİMİZ SADECE İYİLİK

Dünyanın en büyük mülteci kamplarından biri olan 
Dadaab’da yapımı tamamlanan ve açılışı yapılan 256 
yetim çocuğun eğitim gördüğü külliye, bölgenin en büyük 
yetim eğitim merkezi özelliğini taşıyor. Bu külliyede orta 
öğrenimini tamamlayan yetim çocuklar üniversite eğitimini 
de tamamlayarak, bölgenin istikbalinin değişimine katkı 
sağlayacaklar. Deniz Feneri Derneği, külliyenin yıllık 
işletme giderinide karşılamaktadır. 
Deniz Feneri Derneği, Kenya’da insani yardımlara devam 
etmektedir.

KENYA YARDIMLARI
AYSEL VE ŞERİF FINDIKKAYA
YETİM EĞİTİM KÜLLİYESİ
KENYA/ DADAAB

AYLIK
İŞLETME
GİDERİ
12.500
DOLARFaaliyete geçti.
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AYLIK
İŞLETME
GİDERİ
25.000
DOLAR

Somali’de resmi kayıtlara göre 10 çocuktan sadece 4’ü 
okula gidebiliyor.                                                                 

Somali Buhootle’de yaptırılan ve açılışı yapılarak 
eğitim-öğretime başlanan İsmet ve Fatma Tahiroğlu 
Eğitim Külliyesi’nde 360’si yatılı olmak üzere 720 
öğrenci eğitim görebiliyor. 

Deniz Feneri Derneği, Somali’de insani yardımlara 
devam etmektedir.

SOMALİ YARDIMLARI
İSMET VE FATMA TAHİROĞLU 
EĞİTİM KÜLLİYESİ
SOMALİ/ BHOOTLE

Faaliyete geçti.
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SURİYE
Deniz Feneri Derneği, 8 yıldır devam eden Suriye iç 
savaşında ülkesini terk etmeyip direnen ya da evlerini 
terk etmek zorunda kalmış çaresiz halka kol kanat 
gerdi.

Deniz Feneri Ankara Şubesi iç karışıkların başladığı 
ilk günden beri Türkiye’ye sığınan muhacirlerin ve 
Suriye içlerinde zor şartlarda hayat mücadelesi veren 
mağdurların yanında olmaya devam ediyor. 

Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi olarak Suriyeli 
muhacirlere gıda, giysi, et, eşya, temizlik, sağlık, 
inşaat, eğitim, soba ve yakacak yardımlarında 
bulunduk.

SURİYE
YARDIMLARI
Yardım Ulaşan
Aile Sayısı:
3.897
Yardım Tutarı:
3.468,164TL
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YEMEN
Yemen’de 2015 yılı Mart ayında başlayan iç savaş ve 
çatışmalar bütün şiddetiyle sürerken, milyonlarca insan 
çatışma ve açlıkla boğuşuyor.

21 milyon insanın ciddi anlamda gıdaya ulaşmada 
sıkıntı yaşadığı ve kolera salgını gibi çeşitli hastalıklarla 
mücadele ettiği Yemen’de iç savaştan dolayı şu ana 
kadar 7 bin insan hayatını kaybettmiş durumda.

Başlattığımız “Yemen’e Acil Yardım” kampanyamızla 
açlıkla mücadele eden kardeşlerimize insani yardım 
malzemeleri ulaştırımaya devam ediyoruz.

Acil insani yardım ihtiyacı devam ediyor.
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ÜLKELERE GÖRE
SU KUYUSU FIYATLARI;
BANGLADEŞ:
ÇAD: 2.600EURO
ETIYOPYA: 3.500EURO
GANA: 3.500EURO
MALI: 2.200EURO
SOMALI: 3.100EURO

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

Çoğu zaman asayişin sağlanmasında güçlük çekilen, 
kabilevi yapılanmanın hâkim olduğu, temel altyapı 
hizmetlerinin yerine getirilemediği coğrafyalarda 
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 ülkelerindesu kuyuları açıyor.

AÇILAN
SU KUYUSU
SAYISI
103
ÜLKELERE GÖRE
SU KUYUSU
FİYATLARI
Bangladeş: 700DOLAR
Çad: 2.600EURO
Etiyopya: 3.500 EURO
Gana: 3.500 EURO
Kamerun: 1.500 EURO
Somali: 3.100EURO
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GÜRCİSTAN YARDIMLARI
Gürcistan Müslümanları dini eğitim konusunda 
ciddi sıkıntılar çekiyor.
 
Özellikle dini eğitim alanında çalışmalar yapan 
bir derneğin ihtiyacı olan öğrenci yurdu, 
sosyal faaliyetler için öğrenci salonu ve idari 
büroların bulunduğu bir binanın yıllık kirası 
derneğimiz tarafından karşılanıyor. 

KATARAKT AMELİYATLARI
Katarakt Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın; 
fakir coğrafyalarında yaşayan insanlar için 
hâlâ birer hayati engel teşkil ediyor. İlaçla 
ve gözlük kullanımıyla tedavi edilemeyen bu 
hastalığın tek çaresi ameliyat. 

Deniz Feneri, Afrika’da ve dünyanın buna 
ihtiyacı olan diğer ülkelerinde uyguladığı 
katarakt ameliyatları ile insanların dünyayı 
tekrar net bir şekilde görebilmelerini sağlıyor.

BİR
KATARAKT 
AMELİYATI 
500TL

TÜRKİYE’DE KURULAN AFRİKA VE ASYA DERNEKLERİNE YARDIMLAR

Deniz Feneri Derneği Türkiye’de lisans, yüksek 
lisans ve doktora eğitimi yapan Afrikalı ve 
Asyalı öğrencilere destek oluyor.

Afrikalı ve Asyalı öğrencilerin Türkiye’de 
gördükleri eğitimin yanısıra, ülkemizin sivil 
toplum alanındaki tecrübe ve birikimini 
ülkelerine taşıma konusunda da ortak projeler 
yürütüyor. Bu çerçevede, Ankara’da okuyan 
Afrikave Asya’daki çeşitli ülkelere mensup 
öğrencilerin dernek kurmasına yardımcı 
oluyor ve destekliyoruz.

Ç
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TANZANYA-TÜRKİYE
DOSTLUK VE KALKINMA

İŞ BİRLİĞİ DERNEĞİ

TADI
Kalkınma ve İşbirliği Derneği
Development and Cooperation Association 

Gana Kalkınma ve İş Birliği Derneği
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ment and Cooperation Association

evfiT
Jamciyadda Tawfik ee Hor. Bulshada Soomaaliyeed

Tawfik Somali Social Development Association
UBKID
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2018 YILI YARDIM RAPORU
(ANKARA ŞUBESI) *

Nakit (Yurt içi)

Nakit (Yurt dışı)

Temizlik

Eğitim

Sağlık

Yakacak

Toplam

Barınma / Konaklama

1.935 1.048,345TL
Yurt dışı nakit yardımları
projeler için kullanılan şartlı nakitlerdir. 8.288.572TL

7.619 6.257,773TL

45.393 11.624,157TL

2.187 475.669TL

2.543 1.102,885TL

147.213TL

34.368 849.936TL

188.535TL

19 2.565TL

4.720 99.700TL

18.047TL

94.301 115.137 30.921.146TL

İnşaat 55.724TL

Aşevi / Sıcak Yemek 74.786 762.025TL

392

22

9

8

YARDIM CINSI AILE FERT TUTAR

35.239

198

* Yukarıdaki veriler Deniz Feneri Derneği’nin Ankara Şubesi’ne aittir.






