
ARAKAN iÇiN
KALICI PROJELER

YAPIYORUZ
Siz de yapacağınız bağışlarla birçok çocuk ve yetime sahip çıkabilir, 

onların hayata umutla bakmasını sağlayabilirsiniz.

Yaşamlarını mülteci kamplarında sürdürmeye çalışan 
Arakanlı kardeşlerimiz, kampların yetersiz ve
bakımsız olması nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi 
karşılayamaz bir duruma gelmiştir. Temel gıda, barınma, 
ısınma, eğitim, sağlık gibi temel insani ihtiyaçlardan bile 
mahrum kalan Arakanlı Müslümanlar, ölüme 
davetiye çıkartan bu uygunsuz şartlarda 
yaşam mücadelesi vermektedir.

Sadakataşı Derneği olarak, sürgündeki 
Arakanlı kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderebilmek için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Bu güne kadar 
bir yandan temel gıda ve hijyen yardımları yaparken 
bir yandan da barınaklar, okullar ve su kuyuları açarak 
Arakanlı mültecilerin hayatlarını kolaştırıcı 
kalıcı yardımlar yapıyoruz.



Myanmar’da yaşanan katliamdan kaçıp Bangladeş’e 
sığınan Arakanlı Müslümanlar, mülteci kamplarında kötü 
şartlar altında yaşamlarını sürdürmektedir. 

Mültecilerin çoğu sadece muşambadan çadırlarda 
kalmaktadır. Bu çadırlar geçici bir barınma alanı olsa da 
hem dayanıklılık hem de sıcaklık konusunda 
problemler oluşturmaktadır. 

Dernek olarak inşa edeceğimiz bambu evler 
mültecilere hem daha kalıcı hem de daha rahat 
bir yaşam alanı sağlayacaktır.

Siz de bağışlarınızla birçok aileye destek olabilir 
onlara kalacakları sıcak bir yuva ortamı oluşturabilirsiniz.

BiR iYiLiK;
BiR SICAK YUVA!

Yapı Özellikleri:
• Çatı çift katlı branda

• Etrafı örme bambu kaplama
• Güneş enerjisi ile elektrik imkanı

• Yemek pişirmek için ocak

Ebat: 20 m² Maliyet: 600 €

Mülteciler İçin 
Ev Projesi



Myanmar’da yaşanan katliamlardan kaçıp Bangladeş’e 
sığınan Arakanlı Müslümanlar, mülteci kamplarında 
kötü şartlar altında yaşamlarını sürdürmektedir. 
Barınma, hijyen-temizlik, sağlık, eğitim, beslenme gibi 
en temel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadırlar.

Dernek olarak kurulduğumuz tarihten itibaren bölgede 
birçok alanda faaliyet gerçekleştirerek Arakanlılara 
yardımlarda bulunduk. Mültecilerin yaşadığı en büyük 
ve en temel sorunlardan olan Eğitim için çalışmalarımızı 
Cox’s Bazar’daki kamplarda kurduğumuz okullarla 
Arakanlılara eğitim imkânı sağlıyoruz.

EĞiTiM TEMEL HAKTIR! 
BiR ÇOCUK, BiR HAYATTIR!

Siz de bağışlarınızla birçok Arakanlı çocuğa sahip çıkabilir,
onların eğitim görmelerini sağlayarak topluma kazandırabilirsiniz.

Proje dâhilinde inşaat masrafları, su kuyusu, 2 adet lavabo, öğretmen maaşları, kırtasiyelik 
ve öğrenci ihtiyaçları 1 yıl süreyle karşılanacaktır.

Kapasite: 50 Çocuk / 100 m²Maliyet: 8.500 €

Okul Projesi

İşletme Süresi: 1 yıl



Arakanlı mültecilerin sığındıkları Bangladeş; 
dünyanın en fakir ve gelişmemiş ülkeleri arasında 
yer almaktadır. 180 milyonun üzerinde nüfusa 
sahip olan ülke ekonomik kaynakların yetersizliği 
sebebi ile yoksulluk çekmektedir.

Arakanlı mülteciler hiçbir teknik imkânı ve 
altyapısı olmayan kamplarda ve boş arazilerde 
yaşamlarını sürdürmektedir. 

Bölge yoğun yağış almasına rağmen; 
yer üstü sularının kirli olmasından dolayı 
insanlar temiz suya ulaşamamaktadır. 
Kamplarda açılacak tulumba ve şadırvanlar 
mültecilerin her türlü su ihtiyacının karşılanması 
bakımından hayati bir öneme sahiptir.

Siz de Arakanlıların yaşamış olduğu kamplarda açacağınız su kuyuları ile 
mültecilerin salgın hastalıklar yaşamasını engelleyerek 
temiz ve içilebilir suya kavuşmasını sağlayabilirsiniz.

iHTiYACI OLANA,
SU KUYUSU CAN OLUR

Su Kuyusu Projesi

Ülke: Bangladeş

Su Kuyusu Derinliği: 120 - 150 Metre

Garanti Süresi: 3 yılMaliyet: 1.500 €



Myanmar’da 25 Ağustos tarihinde başlayan olaylar 
sonrası yaklaşık 1,2 milyon insan komşu ülke 
Bangladeş’e göç etmiş,  yaşanan katliamlarda 
42.000 civarında Arakanlı çocuk yetim kalmıştır. 

Arakan’da yaşanan katliamlarda ailelerini kaybeden 
sahipsiz ve korumasız kalan yetimler, insan kaçakçıları 
ve organ mafyasının hedefi olmaktadır. Dernek olarak 
mülteci kamplarında zor şartlar ve sağlıksız koşullarda, 
yaşamlarını sürdüren yetimlere özel önem vermekteyiz.

Siz de Arakanlı bir yetimi sahiplenerek eğitim, sağlık, gıda, 
kıyafet, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilir; 

onları hayata hazırlayabilirsiniz.

YETiME 
YÜREĞiNi AÇ!

Aylık Maliyet: 100 ₺ Yıllık Maliyet: 1.200 ₺

Yetim Projesi


