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Den�z Fener� Derneğ�
Yurt İç� Yardımları / 2021

Ocak - Şubat - Mart Aylarında
Yapılan Yardımlar

Gıda Yardımı
yapılan kişi sayısı

121.193
Giyim Yardımı

yapılan kişi sayısı

51.973

Toplam Yardım
yapılan kişi sayısı

225.787

Nakdi Yardım
yapılan kişi sayısı

10.886

Sağlık Yardımı
yapılan kişi sayısı

12.832
Temizlik Yardımı
yapılan kişi sayısı

13.708
Eşya Yardımı

yapılan kişi sayısı

7.876

Eğitim Yardımı
yapılan kişi sayısı

7.319



5.800
Adet Suriye ve
Yemen’de 
Gıda Yardımı

1.376
Hisse
8 farklı ülkede
Adak, Akika,
Şükür kurbanı

12 Tır

Suriye’ye
İnsani Yardım

5.170
16 ülkedeki
Yetime yardım

1.166
4 Farklı ülkede
Katarakt 
Ameliyatı

272
11 Farklı ülkede
Su Kuyusu

75
Çocuğun
dileği
gerçekleştirildi

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt Dışı Yardımları / 2021
Ocak - Şubat - Mart Aylarında
Yapılan Yardımlar

2.000
Togo ve
Bangladeş’de
Kur’an-ı Kerim
hediye ettik

1 Tır

Yemen’e
Gıda Yardımı

Benin ve 
Somali’de 
Kur’an Kursu 
ve mescit açılışı



İYİLİKLE GEÇEN 3 AY 

“Yeryüzünde son yoksula ulaşıncaya kadar çalışacağız” sözümüze 
bağlı kalarak yardımlarımıza devam ediyoruz. Başta ülkemiz olmak 
üzere; Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya dünyanın 
70 ülkesinde 7 milyon ihtiyaç sahibine iyilik götürdük.

Koronavirüs salgınının bütün dünyada etkisini gösterdiği günlerden 
itibaren Türkiye’de devlet kurumları ve insani yardım kuruluşları salgının 
etkisini en aza indirmek için seferber oldu. Deniz Feneri’nden yıllardır 
yardım alan aileler bu dönemde de derneğimiz tarafından nakit, gıda, 
giyim ve temizlik yardımlarıyla desteklendiler.

2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında binlerce ihtiyaç sahibi kişiye hem 
ülkemizde hem yurt dışında yardım ulaştırmaya devam ettik. Ülkemizde 
211.580 ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdık. Yurt dışında ise; 11 farklı ülkede 
272 Su Kuyusu, 4 farklı ülkede 1.166 Katarakt Ameliyatı ve 16 farklı 
ülkede 5.170 Yetime Yardım ettik ve on binlerce mazlumun umudu 
olduk.

Nakit, gıda, giyim, barınma, eğitim ve sağlık gibi yardımların yanında 
su kuyusu açarak ya da mescit, Kur’an Kursu, çeşme, yetimhane ve 
okul gibi eserlerle de dünyanın pek çok noktasında ihtiyaç sahiplerinin 
yüreğine dokunduk.

 Çalışmalarımızdaki motivasyonumuz, “Veren el, alan elden hayırlıdır” 
düsturunca hareket edip bizleri hiç yalnız bırakmayan bağışçılarımızın 
varlığıdır. Tüm bu hayır faaliyetlerinde desteklerini derneğimizden 
esirgemeyen hayırseverlerimize iyiliğe kavuşan ihtiyaç sahipleri 
adına teşekkür ederiz.

Deniz Feneri Derneği
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NAKDİ YARDIMLAR

 
İnsanların hayatlarını idame ettirmeleri için temel gıda maddelerinin 
yanı sıra nakit yardımları da çok önemlidir. İhtiyaç sahibi ailelerin ev 
kiralarına destek olmak, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ya da 
öğrencilerin okul masraflarını ödemelerine katkıda bulunmak 
için nakdi yardımlar yapıyoruz.  Gelir düzeyi düşük ailelerin 
yapmış olduğu yardım başvuruları titizlikle incelenip sosyal 
incelemeleri yapıldıktan sonra yardıma uygun görülen on 
binlerce insana nakdi yardım ulaştırdık.
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10.886 Kişiye
Nakdi Yardım



GIDA YARDIMLARI

 

121.193 Kişiye
Gıda Yardımı

25 yıl önce bir hayırseverden aldığımız gıda malzemelerini poşetlere 
doldurarak ilk yardımımızı gerçekleştirdik. Derneğimiz kurulduğu 
günden bu yana en çok önem verdiği yardım türü, gıda yardımları 
oldu. İnsan yaşamı için gerekli olan temel gıda maddelerinin yer 
aldığı gıda kolilerimizi her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırıyoruz. Gıda kolilerimizde şeker, sıvı yağ, salça, 
kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, pirinç ve çay gibi 15 
çeşit temel ihtiyaç malzemesi bulunuyor.
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GİYİM YARDIMLARI

 

51.973 Kişiye
Giyim Yardımı

Türkiye’nin 8 bölgesinde bulunan giyim mağazalarımızda ihtiyaç sahibi 
ailelere kıyafet yardımında bulunuyoruz. Bu mağazalarımızda 
ayakkabıdan gömleğe, kemerden monta, pantolondan kazağa 
kadar onlarca kıyafet malzemesini yoksul insanlara dışardaki bir 
giyim mağazasında alış-veriş yapıyormuş gibi renk ve modelini 
seçme imkânı sunarak takdim ediyoruz.
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7.319 Kişiye
Eğitim Yardımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 
Yurdun dört bir yanındaki ilköğretim öğrencileri Deniz Feneri´nin dağıttığı 
içi kırtasiye malzemesi dolu okul çantaları ile eğitim hayatını 
sürdürüyor. Maddi imkânsızlıklar içinde okuyan öğrencilere çanta, 
kalem, defter, ayakkabı vb. malzemelerden oluşan eğitim 
setimizi ulaştırıyoruz. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
zor şartlarda okuyan öğrenci kardeşlerimize yardım 
ediyoruz.
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SAĞLIK, İLAÇ VE 
MEDİKAL MALZEME

 

12.832 Kişiye
Sağlık Yardımı

Sosyal güvencesi bulunmayan ya da maddi durumu yetersiz olan 
ailelere; ilaç, medikal malzeme ve tedavi desteğinde bulunuyoruz. 
Kimi zaman ameliyat olacak bir hastanın ameliyatını kimi zaman ise 
engelli kardeşlerimizin protezini, akülü araba ya da tekerlekli 
sandalye ihtiyacını karşılıyoruz. Salgın döneminde de zor günler 
geçiren ailelere hijyen seti, maske, dezenfektan ve sabun 
yardımında bulunarak destek olamaya devam ediyoruz.
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EŞYA YARDIMI

 

7.876 Kişiye
Eşya Yardımı

Derneğimiz nakdi yardımlar, gıda yardımları ve sağlık yardımlarının yanı 
sıra ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine eşya yardımı yaparak yuvalarını da 
güzelleştiriyor. Derneğimiz gelir durumu zayıf ailelere baza, koltuk 
takımı, halı, ocak, yatak, kanepe, dikiş makinası, beşik, 
buzdolabı ve çamaşır makinası gibi eşya yardımları yapıyor. 
Bazı durumlarda ise maddi imkânsızlıklar içinde yeni 
evlenecek çiftlerin güzel bir yuvaya sahip olması için 
eşyalarını alarak onlara destek oluyor.
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13.708 Kişiye
Temizlik Yardımı

TEMİZLİK YARDIMI

 
Temizlik malzemesi yardımları salgın nedeniyle en çok ihtiyaç 
duyulan hayati öneme sahip olan yardımlardan oldu. Zira “Maske, 
Mesafe, Temizlik” formülünü uygulayabilmek için temizlik 
malzemelerine ihtiyaç var. İhtiyaç sahibi ailelerimizin de “suya 
sabuna dokunabilmeleri” için bu yardımları etkin bir biçimde 
sürdürmemiz gerekiyor. Her dönemde olduğu gibi salgın 
döneminde de ihtiyaç sahibi ailelerin temizlik 
yardımlarını aralıksız olarak sürdürüyoruz.  
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BİR HAYAT KURTAR

 
Derneğimizin olağan nakit yardımlarıyla çözümü mümkün 
olmayan ve bir seferde yüksek miktarda harcama gerektiren 
problemleri yıllardan beri “Bir Hayat Kurtar” kapsamında 
çözüme kavuşturuyor. Sosyal güvencesi olmayan 
vatandaşların ciddi sağlık problemlerinin halledilmesi ya 
da evi tamir edilecek bir ihtiyaç sahibi ailemizin evinin 
tamirini bu proje ile sağlıyoruz. 
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11 Ailenin
Hayatına Dokunuldu



12 Tır
İnsani Yardım

SURİYE YARDIMLARI

İç savaşının başladığı günden beri gerek Suriye’de gerekse ülkemize 
sığınmış muhacir kardeşlerimize yardıma etmeye devam ediyoruz. İç 
savaş sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmış olan Suriyeliler 
hayatta kalma mücadelesi veriyor. Azez’deki ve İdlib’deki çadır 
kamplarımızda yaşayan kardeşlerimize düzenli olarak insani 
yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Suriyeli kardeşlerimize “ensar, 
komşu ve akraba” anlayışı ile insani yardımlarımızı ve 
desteklerimizi sürdürüyoruz.
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SU KUYUSU

11 Farklı Ülkede
272 Su Kuyusu

Dünyada iki milyar insan temiz, içilebilir ve güvenli sudan mahrum olarak 
yaşıyor. Çoğu Afrika ülkelerinde yaşayan bu insanlar sağlığa uygun 
olmayan sulara kavuşmak için bile her gün kilometrelerce yol yürümek 
zorunda kalıyorlar. Su, canlı hayatın devamı için en temel ihtiyaç. 
Afrika’da açlık ve susuzlukla yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz 
için su kuyuları açarak onları temiz suyla buluşturuyor, hayata 
tutunmalarına vesile oluyoruz. Bugüne kadar açtığımız 
2.300’den fazla su kuyusu ile on binlerce mağdur ve 
mazlumu temiz suya kavuşturmanın mutluğunu yaşıyoruz.
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ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBANLARI

 

8 Farklı Ülkede
1.376
Hisse

Kurban bayramı döneminde kurban kesimlerimizin yanında yıl içinde 
adak kesimleri de organize ediyoruz. Adaklarınızı isterseniz yurt içinde 
isterseniz yurt dışında keserek elde edilen eti ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyoruz. Bağışçımız adak, akika ya da şükür kurbanının 
bedelini bize ulaştırdığı andan itibaren İslâmi usullere uygun 
olarak 24 saat içinde kurbanını kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine 
dağıtıyoruz. Kurbanınız kesildikten sonra görüntüleri 
whatsapp yoluyla sizlere ulaştırıyoruz.
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Yurt dışı adaklarınız

24 saat içinde
Kamerun’da
kesilmektedir. 



KATARAKT

 

4 Farklı Ülkede
1.166 Kişiye
Katarakt Ameliyatı

Göz nimetinden mahrum olmayan bir kimsenin, gözleri görmeyen 
insanların halini tam olarak anlayabildiğini söyleyemeyiz. 
Afrika’da, gözlerine perde inmiş ve küçük bir cerrahi 
operasyonla o perdeden kurtulup ışığa kavuşacak ve dünyayı 
yeniden net bir şekilde görebilecek yüzbinlerce insan var. 
Derneğimiz, bağışçılarımızın desteğiyle her yıl binlerce 
insanın katarakt ameliyatını yaptırarak görmeyen 
gözleri yeniden ışığa ve huzura kavuşturuyor.
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HEDİYELERİN EN GÜZELİ
KUR’AN-I KERİM

 

Togo ve Bangladeş’te
2.000 Adet
Kur’anı-ı Kerim

Özellikle Afrika gibi mazlum coğrafyalarda en önemli eksiklerden birisi de 
kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir. Afrika Kıtası’ndaki Müslüman öğrenciler, 
yeteri kadar Kur’an-ı Kerim’e sahip olamadıkları için Kur’an eğitimini, 
tahta parçalarına yazarak alıyorlar. Bizler de her zaman bölgede 
dağıtılmak üzere “Hediyelerin En Güzeli Kur’an-ı Kerim” projesiyle 
kardeşlerimize Kur’an-ı Kerim ulaştırıyoruz.
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BİR YETİM BÜYÜTÜYORUM

 

16 Farklı Ülkede
5.170
Yetime Yardım

Yetimler bize Allah’ın emanetleridir. Savaş, doğal afet, kuraklık ve 
yoksulluk nedeniyle yetim kalan çocuklara destek oluyoruz. "Bir Yetim 
Büyütüyorum" adlı yetim projemiz kapsamında dünyanın farklı 
bölgelerinde binlerce yetimi sürekli takip ediyor ve onlara destek 
oluyoruz. Ayrıca Deniz Feneri, “Yetim Hamiliği” projesi ile 
yetimlerin kendi yaşamlarını rahatlıkla sürdüreceği yaşa 
kadar onlara hamiler bularak hayatlarını kolaylaştırıyor.
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BİR KUMANYA DA SEN BAĞIŞLA

 

2 Farklı Ülkede
5.800 Aileye
Gıda Yardımı

Yurt içinde gıda kolisi bağışı olduğu gibi yurt dışında da kumanya 
bağışlarımızı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz. 
Bu bağışı yapan bir hayırseverimiz 4-5 kişilik bir ailenin en 
temel mutfak ihtiyaçlarının önemli bir kısmına bir ay yetecek 
kadar bir destek vermiş oluyor. Suriye ve Yemen’de 
periyodik olarak kumanya yardımlarımız devam ediyor. 
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1001 ÇOCUK 1001 DİLEK

 

75 
Çocuğun Dileği 
Gerçekleştirildi

“1001 Çocuk 1001 Dilek” projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları 
gerçekleşmesini hayal ettikleri dileklerini mektuplara yazıp bize 
ulaştırıyorlar. Proje ile ilgili internet sitemizde çocukların dileklerini 
gören bağışçılarımız o dileğin maliyetini hesabımıza yatırıyor. Biz de 
bağışçımız adına çocuğumuzun hayalinde olan o hediyeyi satın 
alıp kendisine ulaştırıyoruz. Böylece hayalleri gerçekleşen 
çocuklar geleceğe iyi insanlar olarak hazırlanıyorlar.
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YEMEN YARDIMI

 
İç savaşın pençesindeki Yemen’de insani kriz maalesef giderek 
büyümeye devam ediyor. Ülkede 7 milyondan fazla insan açlık ve 
kıtlıkla mücadele etmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler, Yemen’i 
dünya üzerinde en acil mücadele edilmesi gereken yer olarak 
ilan etti. Açlıkla beraber su kıtlığı da özellikle anne ve bebek 
ölümlerini arttırmış durumda. Ülkede binlerce bebek yetersiz 
beslenme ve susuzluk nedeniyle maalesef ölüyor. Deniz 
Feneri olarak Yemen’e istikrarlı olarak gıda yardımı 
ulaştırmaya devam ediyoruz.
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1 Tır
Gıda Yardımı
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KUR‘AN KURSU VE MESCİT

 

Benin ve Somali’de
Kur’an Kursu ve Mescit Açılışı

Afrika ülkelerinin yoksul mahallelerinde ya da köylerinde hayatın 
merkezine şirin bir ibadet mekânı inşa ediyoruz. O mekânlarda çocuklar 
dini bilgilerle birlikte Kur’an-ı Kerim öğreniyorlar. Beş vakit namaz 
kılınan o mescitler başka dinden olan insanları İslam’la müşerref 
olmasına, ihtidalara vesile oluyor. Bu eğitim ve ibadet mekânları 
bağışçılarımız için de bitmeyen birer hazine, birer sadakayı 
cariye eseri. Hz. Peygamber s.a.s Efendimiz; “Sizden birinizin 
bir insanın İslam’a girmesine, ihtidasına vesile olması yer ve 
gök arasındaki her şeyden hayırlıdır“ buyurmuştur.
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22

KIRMIZI PABUÇLAR

 

Her yaşanmışlık izler bırakır insanın yüreğinin derinliklerinde. Ben de 
böyle bir iz taşıyorum. Çıplak, minik ayaklarıyla küçük bir öğrencim 
basmıştı yıllar önce. 

Bir Nisan öğleden sonrası dersim bitmiş okuldan ayrılıyordum. Bahçede 
6. sınıflardan bir grup öğrenci oynuyordu. Erkekler top peşinde 
koştururken kızlar ip atlamayı tercih etmişlerdi. Bir an durdum, onları 
izledim bir müddet…
Ne bitmez tükenmez bir enerji, biz de böyleydik değil mi? diye geçirirken 
aklımdan gözüm Elif’in ayaklarına takıldı. Elif taşların üzerinde zıp zıp 
zıplıyor ve üstelik bunu çıplak ayaklarla yapıyordu. Şaşırmıştım, 
Seslendim… Geldi Elif.

- Yavrum neden ayakların çıplak, ayakkabın yok mu senin? Daha sorumu 
bitirmemiştim ki Elif koşmaya başladı bir taraftan da “Olmaz olur mu 
öğretmenim, hem de kırmızı!!!” diye bağırıyordu. Elinde bir çift kırmızı 
pabuçla geldi. 
- Bakın babam bayram için aldı üç bayramdır istiyordum. 
- İyi ya yavrum peki neden ayağında değil? Canın yanmıyor mu 
taşlardan?
- Yansın varsın, bayramda yırtık ve eski ayakkabılarla gezmek daha çok 
yakıyor canımı..!

İçimde derin bir acıyla saçlarını okşamaktan başka hiçbir şey 
yapamadım. Ve o gün bu gündür her kırmızı pabuç gördüğümde 
yüreğimde bir yer sızlar.

İçlerinde Elifler olacak mı bilinmez ama bildiğim şu ki yetim, öksüz 
ve ailesinin bayramlık alacak durumu olmayan yavrularımıza 
her ulaşıldığında gülecek yüzleri. Ne ayakları ne de yürekleri 
acıyacak bir daha.

Remzi Gümüş



4 yaşında,
annesini hiç
göremedi.

SADECE 
15 DAKİKADA

ANNESİNİ
GÖREBİLECEK

Afrika’da katarakt nedeniyle yıllarca çocukluğunu yaşayamayan çocuklar var.

212 414 60 60denizfeneri.org.tr
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