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BİZ KİMİZ ?

KURUMSAL KİMLİK

Yeryüzünde yaşayan milyarlarca insandan birkaçıyız
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derneğimize iletilmiştir.

onaylanarak

sadece. Gündelik telâşelerin peşinden koşan, böyle
tasarlanmış

bir

hayatın

çarklarında

oradan

oraya

savrulan, yanından geçtiğimiz hayatlara dokunamayan,
çoğu zaman farkında bile olmayan, bir hengâmede
kaybolan milyarlarca insandan birileriyiz aslında…
Birgün kafamızı kaldırdık kumdan ve elimizden kayıp
giden hayatlar gördük. Dünyayı paylaştıklarımızla, aslında paylaşmadığımızı gördük. Dönüp bakmadıklarımıza,
burun kıvırdıklarımıza can atan, “bir kişiye tam dokuz
pul” düşerken, dokuz kişiye düşen “bir” pul ile yetinmeye
çalışan, mağdur ama yürekleri mağrur, küskün bakan
gözler gördük. Vicdanlarımızı örseleyen, sakat bırakan
gülümsemeler gördük. Yeryüzündeki her dil ile, her renk
ile, her inanç ile sorduk kendimize : Bu mudur hayat?
Ve bu mudur bize düşen? Diğerkâmlığı unutmuş,
camdan fanuslarda ya da

ﬁldişi kulelerde, nefsimize

adanmış bir ömür mü?
Değildi elbette…. Yeryüzündeki bütün yaraları

sara-

mayacaktık, bu değildi zaten bize düşen. Değiştiremeyecektik birçok şeyi. Ama yarasını sardığımız bir yürek için
belki herşey değişecekti. Her insan bir dünya; sardığımız
her yarada dünya değişecekti. Değiştikçe dünya, “Altın
Oran”a bir adım daha yaklaşacak ve her şey biraz daha
güzelleşecekti. Durmamalıydık, elimizden, yüreğimizden,
dilimizden ne geliyorsa, seferber etmeliydik.
Besmelemizi çektik, yüreklerimizi birleştirdik. Birleşen
yüreklerimizin yanında, binlerce yüreklik yerler de
açtık ; “ben ne yapabilirimki ?” diyenler için. “Ah ne
olurdu, ben de bir ateşi söndürebilsem, ben de bir deniz
yıldızını suyla buluşturabilsem, ben de bir yüreğin
yüzünü güldürebilsem, karıncanın taşıdığı bir tutam su
olsam, iyiliğin tarafında olsam diyenler için.
O halde, biz burdayız, yüreklerimiz burda. Vizyonumuza
“ortak aklı” koyduk. Her türlü sınıfsal, siyasi, ﬁkri taassubu elimizin tersi ile ittik. Misyonumuza “ayrım gözetmeksizin insana hizmeti” koyduk. Sessizce oturmak yerine,
harekete geçmeyi seçtik.
Şimdi
Yüreklerimizin yanına yürekler
Yangına beraberce su taşıyacağımız
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karıncalar bekliyoruz.

MİSYONUMUZ
VİZYONUMUZ
"İnsan insanın kurdu değil, yurdudur."
Bu veciz söz, bize neşideler neşidesi Anadolu medeniyet
havzasının mirasıdır. Bu güzide topraklar, insanlığın her
zaman son adası olmuş, aşk estetiği, engin bilgeliği,

İLKELERİMİZ

hikmet geleneği, irfânî derinliği ve tüm insanlığı kuşatan
semavî dinlere sinedârlık yapan metaﬁziği ile Anadolu,
gerek

jeopolitik

olarak,

gerek

jeostratejik

olarak,

- İnsan onuruna yakışır bir dünyada/ülkede adil ve

gerekse tarihsel olarak daima dünyanın başkenti ve de

paylaşımcı

insanlığın kalbi olmuştur. Anadolunun öyküsü,insanın,

varlığıyla çaba harcamak.

insanlığın öyküsüdür.

- Unutulanların umudu olmak, ertelenenlerin bugünü

yaşamaya

katkıda

bulunmak

için

tüm

yarını olmak.
Bu topraklarda, ‘insan ve dostluk’, ‘insan ve erdem’,

- Her türlü olumsuzluğun ve ağır koşulların yaşandığı

‘insan ve asalet’, ‘insan ve cesaret’, ‘insan ve zerafet’,

sosyoekonomik olarak dezavantajlı bölgelerimizde yaşlı,

‘insan ve merhamet’ hep birlikte anıla gelmiştir.

kadın, çocuk, hasta, engelli insanlarımızın hayata ümitle

Kısacası, Anadolu erdemliler yurdu olmuş, erdemlilerin

bakışını kaybetmemeleri için, onların ekmeği, çadırı,

imecesiyle sınıf, dil, din, etnisite ve de cinsiyet ayrımı

ilacı, tedavisi ve de eğitimi olmak.

yapmadan tüm insanlığa kucak açmış, ismini dahi

-Kalıcı projelerle kalıcı çözümler üretmek.

kadim anaçlığına işaret eden bir estetik ile dişil bir

-Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlan-

addan almıştır: ANADOLU…

masına katkı sağlamak.

Bir medeniyetin olgunluğunu bünyesinde barındırdığı
insanlara verdiği değerden anlayabiliriz belki, ama en
çok da bu insanlar arasından; sosyoekonomik olarak
dezavantajlı durumda olan, engelli olan, yetim veya dul
kalmış olan, açlık sınırında yaşayan, doğduğu toprakları
terk etmek zorunda kalan, yaşlılık demlerinde kimsesiz,
sahipsiz ve korunmasız kalan insanlara verdiği

-Tarihi

bir

misyon

üstlenerek

değişen

dünyada,

değişmeyen değerlerimizin yaşatılmasını sağlamak.
Açıklanan hedeﬂer ve yöntemler doğrultusunda çalışan
yardım ve dayanışma derneğimiz; tüm proje ve yardımlarında din, ırk, etnik köken, politik adiyet, dünya
görüşü, ötekiler, marjinaller gibi ayrıştırıcılara asla itibar
etmemekte, tüm bu ayrıştırıcı etiketleri ve klişeleri

değerden anlayabiliriz!

topyekün reddetmekte; dahası, resmi veya gayri resmi

Evet, ALTINORAN DERNEĞİ’nin kurucuları ve yönetim
kurulu olarak bizler, en başta Anadolunun sevgi,

olarak hiçbir kurum, camia veya kuruluşa bağlı olmadan
bağımsız olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

merhamet ve kardeşlik dilini konuşarak hafızamızı
tazelemeyi önümüze hedef olarak koyduk. Sonra o sevgi
ve iyilik diliyle gönüllerden gönüle giden gizli yolun siz
erdemli

yolcularıyla

buluşarak

birlikte

yol

Bu merhamet seferberliğine, bu erdemliler neferliğine

sizlerin de katılmanızı bekliyoruz…

almayı

kendimize şiar ve ilke edindik. Nihai olarak ise,
Anadolunun asaletini, hikmet geleneğini ve merhamet
seferberliğini yeniden tescil etmek adına, toplumumuzun ve dahi dünyamızın kanayan yarası olan ve
gözardı edilen tüm dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza

ulaşarak,

toplum

katmanları

arasındaki

‘’altın oran’’ı yeniden tesis etmeyi idealimiz olarak
benimsedik.
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“SOMA’DAN
MİSAFİRLERİMİZ VARDI’’
2014

yılı

Ramazan

Bayramında

düzenlediğimiz

"SOMA'DAN MİSAFİRLERİMİZ VAR"
Soma

maden

faciasında

şehit

programımızda,
olan

işçilerimizin

yetimlerini ve ailelerini misaﬁr ettik...

GIDA
GİYİM YARDIMLARI
Derneğimiz

kurulduğundan

bugüne

kadar,

gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, ihtiyaç
sahiplerine gıda ve giyecek yardımlarında
bulunmuştur.

Amacımız bu babasız ilk ve en zor bayramlarında
yanlarında olmak, yalnız olmadıklarını göstermek ve

Yurtiçinde; kurulduğumuz

destek olmaktı.

savaştan kaçıp gelen özellikle çocuklu muhacir

yıl

aktif

olarak

Suriyeli ailelere yakacak, gıda ve giyim yardımlarında bulunduk.Ramazan aylarında, ihtiyaç
sahibi ailelerimize kumanya yardımları yaptık.
Ramazan aylarında, ihtiyaç sahibi ailelerimize
kumanya yardımları yaptık.
Çamlıca Tepesi

Sultanahmet Meydanı

2 gün dolu dolu İstanbul'u gezdik, beraber üzüldük ve
beraber güldük... Dertleri paylaştık... Sıcak muhabbetler
ve dostluklar kurduk.... Son gün kalbimiz ve aklımız
onlarda kalarak uğurladık...

Yurtdışında,

her

projemizde,

özellikle

2014-2016 arasında 3 kez gittiğimiz Tanzanya’da, ilave olarak mutlaka gittğimiz bölgedeki
ihtiyaç sahiplerini tespit ederek zengin kumanya yardımlarında bulunduk.Son olarak Mayıs
2018’de Ramazan’ın hemen öncesinde su kuyuAyasofya Camii

ları için gittiğimiz Gana’nın en fakir bölgesi olan
Walewale’de yaşayan Müslümanlara 18 büyükbaş kurban keserek dağıttık.
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TERÖRE LANET
MEHMETÇİK’E DESTEK

YETİMHANE
YARDIMLARI

Bildiğiniz üzere, kısa süre önce ülkemizin güney-

Özellikle yurtdışında projelerimizin olduğu bölgelerdeki

doğusunda,

yaşanmıştı.

yetimhanelere elimiz boş gitmedik ve her defasında Anado-

Halkıyla devletiyle tek yürek olan Türkiye, bu terörist

lu insanının uzak coğrafyalardaki yetimlere gönderdiği

faaliyetlere

hediyeleri yerlerine ulaştırdık. Üç kez proje yaptığımız

azdırılan
gereken

terör
cevabı

faaliyetleri
hep

birlikte

vermişti.

Tanzanya Darusselam ve Zanzibar adasında, her seferinde
yetimhaneleri ziyaret ederek, tüm çocuklara bayramlık
kıyafetler ve yiyecek malzemeleri yanında oyuncaklar
hediye ettik.

Bu süreç içinde bizler de, karınca kararınca, cephede
cansiperane mücadele eden askerlerimize, dualarımızda
olduklarını, yanlarında olduğumuzu bildirmek adına,
hediyeler gönderdik.

2017 yılının Ramazan bayramında ise, Bosna-Hersek’in
Zenica şehrindeki bir yetimhanemizde yaşayan çocuklarımıza ve gençlerimize, kişisel tüketim malzemelerinden oluşan bayram hediyelerimizi ulaştırdık 5-18 yaş
arası 84 yetim kardeşimize, cinsiyet ve yaş gruplarına
göre ihtiyaç duyacakları farklı hediye paketlerini, Altın
Oran Derneği'nin Bosna'da yaşayan gönüllüleri teslim
ettiler.
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SU KUYULARI
Hayatın kaynağıdır su. Kara kıta Afrika’nın ise en büyük
problemlerinden biridir. Arﬁka’nın birçok mağduriyet
bölgesinde, içilebilir temiz suyun olmayışı ciddi sağlık
sorunlarına da kapı aralamaktadır. Aslında zengin
yeraltı su kaynaklarına sahiptir Afrika. Ancak onu
kullanıma sunacak imkanlar, yok denecek kadar da
kısıtlıdır. Susuzluğun ne anlama geldiğini herkes bilir
aslında ancak, Afrika’yı görmeyen biraz eksik bilir.

2018 ylının Mayıs ayında ise, su kuyuları ağırlıklı Gana
Projemiz’de ise toplam 7 adet su kuyusunu hizmete
açarak, Gana’nın Müslümanların yaşadığı ve maalesef en
mahrum bölgesi olan Walewale bölgesinde 7 köyü temiz
su ile buluşturduk.

İşte bu bakış açısı ile, Anadolu’nun zengin ve engin
yüreğinden, kara kıtaya, sevgiden borular döşeyerek
sular götürdük.İlk olarak 2015 yılında Tanzanya Darusselam Mwinceni kasabasında “Türkiye-Tanzanya Kardeşlik

Musluktan akan suyun değerini, o coğrafyayı görmeyen

Çeşmesi”ni hizmete açtık.

bilemez. Daha su kuyularını hizmete açmadan kuyruğa
giren köylü ablaların, teyzelerin gözlerindeki mutluluğu
görmelisiniz. Bir gün bizimle ya da bizsiz bunu mutlaka
tecrübe etmeniz halinde hayata ve dünyaya bakışınızın
değişeceğinden şüpheniz olmasın.

Bir sonraki yıl gittiğimiz Tanzanya’da bu sefer “Türk
Ortopedistleri Su Kuyusu” ve “Hacı İsmet Kaan Su Kuyusu”nu hizmete açtık.
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YURTDIŞI KURBAN
ORGANİZASYONLARI

HEDİYEMİZ
KUR’AN-I KERİM

Projelerimizin ana gövdesini oluşturan faaliyetler için
uzak coğrafyalara giderken, elimizi hiç boş göndermedi
Anadolu insanı. Hep hediyelerini gönderdi bizimle…

Gittiğimiz coğrafyalarda, en güzel hediyeyi de yanımızda
götürüp,
2018 Mayıs’ında
bölgesine

su kuyuları için Gana’nı Walewale

giderken

de,

Müslüman

kardeşlerimize

hediye

ettik.

Zanzibar’da

medreselere hediye ettiğimiz Kur’an-ı Kerimler.

kardeşlerinin

Ramazan sofralarına hediye olsun diye kurbanlarını
gönderdi bizimle.. Su kuyusu açılan her köyde, ikişer
üçer büyükbaş kurban keserek, suyun yanında köylülere
ikram ettik.

Zanzibar’da bir bayram sabahı, bayram namazı sonrası
en güzel hediye… Ve son olarak, Bosna’da bir Kız-Kur’an
Kursu’na gönderdiğimiz 100 adet Kur’an-ı Kerîm.
Toplam

18

büyükbaş

kurban

eti,

Müslümanların

Ramazan sofralarında nimet oldu. Anadolu insanının
zengin

gönlü

bir

kez

daha

uzak

coğrafyalardaki

kardeşlerinin sofralarını süsledi.

Kumanya dağıtımı için yol alırken, yolda karşılaştığımız
Kur’an talebeleri… Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasına
gidiyorlardı. Arabamızı durdurup , hediyelerimizi verdik.

6

EĞİTİME
DESTEK PROJELERİ

7 Bölge , 7 Okul
“Her türlü olumsuzluğun ve ağır koşulların yaşandığı
sosyoekonomik olarak dezavantajlı bölgelerimizde yaşlı,
kadın, çocuk, hasta, engelli insanlarımızın hayata ümitle
bakışını kaybetmemeleri için, onların ekmeği, çadırı,
ilacı, tedavisi ve de eğitimi olmak” ilkelerimizdendir.

SOMA

HİLVAN
Bu düşünceyle, yedi bölgemizden seçtiğimiz dezavantajlı
yedi okulda okuyan tüm kardeşlerimize, eğitim öğretim
yılı başında hediyeler gönderdik.

PATNOS

Tüm öğrencilere gönderilen hediye paketlerinde, tüm
sene boyunca yetecek kırtasiye malzemeleri ve ayrıca

ÇAĞLAYAN CERİT

okul kütüphaneleri için 100 Temel Eser bulunuyordu.
Her okul için de 10’ar top A4 kağıdı ilave edildi.

TORUL
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BOSNA KARDEŞ OKUL PROJESİ

DİĞER OKULLAR
7 bölgeden ulaştığımız okullar ve öğrencilerle kurduğu-

İstanbul

muz gönül köprüleri, sonraki projelerimiz için başlangıç

İmam-Hatip Lisesi ile ortaklaşa yaptığımız "Saraybosna

adımlarını teşkil ediyordu.

Kardeş Okul Projesi"nde, 55 adet okul sırası, 10 dizüstü

Ardından

İzmir

Kemalpaşa

Bağyurdu

İlköğretim

Okulu’na ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerini gönderdik. Tüm sene yetecek kadar A4 kağıdı, yazıcı toneri, ders
eğitim materyalleri, resim kağıtları, boyaları okulumuza

Avcılar

Şehit

Murat

Kocatürk

Anadolu

bilgisayar, çok sayıda kitap, kırtasiye, eğitim araç gereci
ve okulun boyanmasında kullanılacak malzemeler , Orta
Bosna Kantonu Kacuni Bölgesinde Kacuni Ortaokulu’na
törenle teslim edildi.

ulaştırdık.

Hakkari

Şemdinli

Yavuz

Selim

İlkokulu

Anasınıfı

öğrencilerinin tamamına kışlık bot, kız öğrencilere
oyuncak bebek, erkek öğrencilere oyuncak araba ve
sınıﬂarını ısıtmak için ısıtıcılar gönderdik.

Şırnak’ta

bir

okulumuzun,

Beden

Eğitimi

ders

malzemelerini hediye ettik. Van Birol Emil İlkokulu’na
eğitim -kırtasiye malzemeleri ve okuma kitapları hediye
edildi.
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SAĞLIK PROJELERİ

TIBBİ CİHAZ HİBELERİ
Zanzibar’daki tek hastane olan ve servislerini oda
sistemine tadil ettiğimiz Mnazi Mmoja Hastanesi’nde,
oksijen tüpleri gemilerle 2 saatlik mesafeden taşınırdı.
Çoğu zaman da temin edilemezdi.

HASTANE TADİLATI
Afrika’ya yaptığımız ilk projede, Tanzanya Zanzibar
Adası, Mnazi Mmoja Hastanesi’nde, sağlıksız şartlarda,
her türlü bulaşıcı hastalığa sahip hastanın bir arada
yatmak zorunda kaldığı dahiliye servislerini, koğuş
sisteminden

bölünmüş

kompartmanlar

sistemine

2014 yılnda, Oksijen

Jeneratör Sistemi’ni deniz yolu ile

Zanzibar’a ulaştırıp, adı geçen hastaneye hibe ettik.Yine
Zanzibar Mnazi Mmoja Hastanesi Bebek Yoğun Bakım
Servisi’ne, hasta başı monitörleri, respiratörler (solunum
cihazları) hediye ettik.

geçirdik.

Proje kapsamında, 4 büyük dahiliye koğuşunu tadilattan
geçirerek, oda sistemini oluşturduk, boya-badanasını
yaptık ve hizmete açtık.

Tanzanya Darusselam’daki Muhimbili Üniversitesi Kadın
Hastalıkları ve doğum servisinde kullanılmak üzere,
gelişmiş bir Ultrosonograﬁ cihazını, Türkiye Darusselam
Büyükelçiliği aracılığı ile hastaneye ulaştırıp hizmete
sunduk.
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AMELİYATLAR
Afrika’da hasta olmak hele çocuk hasta olmak zordur.
Çünkü hem sağlık hizmetine ulaşmak zordur,

hem

yeterli donanımda hekimler yoktur hem de gerekli
teçhizat bulunmaz.

Altın Oran Derneği olarak, öncelikle Tanzanya Darusse-

Altın Oran Derneği olarak biz de Türkiye’de Çocuk Orto-

lam Muhimbili Üniversitesi Ortopedi doktorlarından Dr.

pedisi alanında söz sahibi profesörler ve doçentlerden

Bryson Mcharo’ya sponsor olarak ülkemize davet ettik.

oluşan oluşan ekibimizle, TİKA desteği ve Türkiye Darus-

Üç ay boyunca İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp

selam Büyükelçiliği himayesinde, 2 yıl üstüste Muhimbili

Fakültesi Hastanesi Çocuk Ortopedi Kliniği’nde, yeni

üniversitesine

ameliyat teknikleri ağırlıklı eğitim almasını sağladık.

gerçekleştirdik.

giderek

60

çocuğun

ameliyatlarını

Dr. Mcharo ülkesine ve üniversitesine döndükten sonra
bu yeni bilgi ve tekniklerle ameliyatlar yapmaya başladı.
Zor vakalarda, İstanbul Üniversitesi’ndeki hocaları ile
iletişim kurarak sorunları çözdü. Daha zor ve teknik
donanım da isteyen vakalarını ise biriktirdi.

Sadece ameliyatları gerçekleştirmekle kalmayan ekibimiz, interktif katılımlarla tecrübelerini Afrikalı doktorlar
ile paylaştılar. Çok zor şartlarda teknik imkansızlıklarla
çalışan ekibimiz, tıbbi olarak da zor ameliyatları başarı
ile tamamladılar. Bu ameliyatlardan bazıları Tanzanya'da daha önce hiç yapılmamış ameliyatlardı.
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TIP KONGRELERİ
TİKA desteği ve Tanzanya Darusselam Türk Büyükelçiliği
himayesinde kapsamlı bir proje kapsamında gittiğimiz
Tanzanya’da, bir ilki gerçekleştirerek ve iki yıl üstüste
“Çocuk Ortopedisi ve Travmatolojisi” kongrelerini düzenledik.

İkişer gün devam eden bilimsel oturumlarda, Türkiye'den
gelen doktorlar, meslektaşlarına akademik sunumların
yanında

yeni

cerrahi

teknikler

konusunda

bilgilendirmelerde bulundular, tecrübelerini aktardılar.
İnteraktif vaka tartışmaları yaptılar.
Türkiye'nin çeşitli üniversiteleri ve hastanelerinden,
alanlarının en iyileri akademisyen ve doktorlardan
oluşan

toplam
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kişilik

kadro

ile

düzenlenen

kongrelerde, iki gün boyunca, "Çocuk Ortopedisi" alanındaki yeni gelişmeler ve cerrahi teknikler Afrika'nın 6
farklı ülkesinden gelen doktorlarla paylaşıldı.

ENGELSİZ DÜNYAM KİTABI

SON SÖZ
Altın Oran Derneği olarak kurulduğumuz günden bugüne,
özverili çalışan dar bir kadro ve amatör bir ruhla
çalışarak, Anadolu insanının gönlündekini yeryüzündeki
kardeşlerine iletmeyi şiar edindik.

Özellikle belirtmek isteriz ki; derneğimizde bu organizasyonlarda görev alan hiçbir kimse, hiçbir görev için
Altın Oran Derneği’nin sosyal sorumluluk bilinciyle
yayınladığı bir kültür hizmeti ; “ENGELSİZ DÜNYAM”

hiçbir ücret almamaktadır. Tüm organizasyonlarımızda
katılım tamamen “gönüllülük” prensibi ile işlemektedir.

Bu samimiyet ve amatör ruhla çıktığımız yolda, zengin
gönüllü Anadolu insanı, bizi hiç yarı yolda bırakmamış,
güvenini ve desteğini eksik etmemiş ve bizleri hayırlarına
vesile etmiştir.

Özveri ile çalışan Yönetim Kurulumuz’a ve bizleri hiç
yalnız

bırakmayan

bağışçılarımıza,

gönüllülerimize

binlerce teşekkür ederiz.

Derneğimiz bundan sonra da
Özel çocuklarımızın fırçasından çıkmış resimler, kendi
dillerinden

resimlerin

anlamları

resimler hakkındaki yorumları…

ve

öğretmenlerinin

“insan insanın yurdurur” diyerek
sizlerin desteği ve duası ile
insanave yüreğine dokunmaya
iyiliğin tarafında yer almaya devam edecektir.
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