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Dolu dolu bir yılı daha
geride bıraktık
“Veren el alan elden daha hayırlıdır” düsturunu ilke edinen Deniz Feneri Derneği olarak 2019 yılında 
da veren ellerden alan ellere köprü vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık.
 
Bu yıl da birçok yoksula, mazluma ve darda kalmışa misafir olduk. Nice dertler dinledik, nice 
yürekler sevindirdik. Bosna’dan Kazakistan’a, Fildişi Sahili’nden Filipinler’e kadar sınırları 
milyonlarca km2 olan gönül coğrafyamızı Ramazan ayında, Kurban döneminde ve daha başka 
sebeplerle dolaştık. 

Ramazan’da Makendonyalı yetim Zeynep’in başını okşarken kurbanda Patanili Ahmed’e iyilik 
hissenizi ulaştırdık. Çadlı Muhammed’le bir su kuyusunun başında susuzluğumuzu giderirken, 
Beninli Ayşe ile eğitim merkezinde buluştuk. Pakistanlı katarakt hastalarının gözlerine ışık olup 
Morolu gençlerin üniversite hayaline ortak olduk…

Açlıktan ölmesinler diye Yemenli yavrulara ekmek götürürken Sudan’da selden etkilenen 
kardeşlerimize koşmaya gayret ettik. Afrika’da, Asya’da, Balkanlar’da mescit, Kur’an kursu, eğitim 
merkezi, su kuyuları, katarakt ameliyatları, kurban ve adak kesimleri, yetim hamiliği gibi güzel işleri 
yürütürken İdlib’ten gelen acı haberlerle biz de kahrolduk. Yüzyılın en büyük dramlarının yaşandığı 
İdlib’te kardeşlerimiz için canla başla mücadele ettik, 2020 yılında da acıların büyümemesi adına 
çalışmaya devam edeceğiz.

2019’da, Ramazan ayında gittiğimiz 28 ülkeden milletimize selam getirdik, 26 ülkede kurban 
emanetlerinizi yerine getirip 7 ülkede 2802 kardeşimize katarakt ameliyatı yaptırdık. Dünyanın 
en büyük dertlerinden biri olan susuzluğa çare olmak amacıyla bu yıl da çalışmalar yaptık ve 
bağışlarınızla 9 ülkede 264 su kuyusu açtık. Bir yanda ülkemizde ve dünyanın 17 farklı ülkesinde 
4160 yetimimize her ay düzenli ödemeler gerçekleştirirken bir yanda ise 61.800 gıda kolisini
ihtiyaç sahiplerine götürdük. Toplamda 950 bin parçadan fazla giyim eşyası yardımında bulunduk. 
Sadece 2019’da 17.332 yeni aileyi sistemimize kaydettik ve toplam 714 bin kayıtlı aile sayısına 
ulaşmış olduk. 

Hülasa iyiliklerle dolu bir yılı daha geride bırakırken yüreklerimizde işlerimizin yorgunluğu değil, 
2020’de ve gelecek nice yıllarda yapacağımız hayırlı faaliyetlerin heyecanı vardı. “Yeryüzünde 
son yoksula ulaşıncaya kadar çalışacağız” sözümüze binaen bu iyilik yolculuğunda bizleri yalnız 
bırakmayan başta bağışçılarımız ve gönüllülerimiz olmak üzere idarecilerimiz ve çalışanlarımıza da 
teşekkür ediyoruz.

2020 yılında 25. Yılını kutlayacak olan Deniz Feneri’nin, nice çeyrek yüzyıllara bağışçıları ve 
gönüllüleri ile ulaşamasını diliyoruz.

Deniz Feneri Derneği 



Derneğimiz 24 yıldır yoksullara, mağdurlara, mazlumlara, yolda 
kalmışlara, yetimlere, hastalara kısacası tüm ihtiyaç sahiplerine el 
uzatıyor. Ayni yardımlar kadar muhtaç bir kişinin o anda ihtiyaç 
duyduğu nakdi yardım da önemlidir. Bu nedenle bizlere bu konuda 
başvuruda bulunan kişileri de gözetiyor ve dertlerini giderecek nakdi 
yardımlarda bulunuyoruz.

Bir Yetim Büyütüyorum, Bir Hayat Kurtar, Bizim Çocuklarımız, Her Güne 
Bir Sadaka gibi projelerimizle yurt içinde; mescit ve yetimhane yapımı, 
su kuyusu açılması, katarakt ameliyatları, yetim harçlıkları gibi 
projelerimizle de yurtdışında nakdi yardımlarda bulunduk. Ülkemiz 
dahil olmak üzere 2019’da dünyanın 35 değişik ülkesinde, çeşitli 
projeler kapsamında toplam 27.921.000 TL’lik nakdi yardımda bulunduk.
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Derneğimizin 24 yıldır kesintisiz olarak yürüttüğü en temel desteklerin 
başında, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırmak geliyor. 2019 yılında 
da 206 binden fazla kişiye 15.744.000 TL değerinde 826.600 parça gıda 
malzemesi ulaştırdık.

Makarnadan salçaya, yağdan helvaya, bakliyattan şekere kadar bir ailenin 
ihtiyacı olan gıda maddelerinden oluşan “Bir Kumanya da Sen Bağışla” 
projemize 150 TL karşılığında sizler de destek verebilirsiniz.

106.500
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Gıda yardımlarımızla beraber giyim yardımları da kesintisiz olarak 
sürdürdüğümüz bir diğer yardım kalemidir. Türkiye’de 7 yerde 
bulunan giyim mağazalarımızdan, ayrıca bizlere ulaşamayan 
kişilere de adreslerine göndererek desteğe devam ediyoruz.

Bir ailenin tüm fertlerinin çoraptan kazağa, pantolondan gömleğe, 
terlikten ayakkabıya kadar onlarca kalemde ihtiyaçlarını karşılıyor, 
bağışçılarımızdan gelen yardımları yoksullara ulaştırıyoruz.

2019 yılında gerek ülkemizde gerekse Suriye başta olmak üzere 
yurtdışındaki ihtiyaç sahiplerine 951.328 parçadan oluşan ve 
toplam değeri 32.960.000 TL’lik giyim yardımında bulunduk.
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Sel, deprem, zelzele ve yangın gibi doğal afetler nedeniyle evleri, 
eşyaları hasar gören vatandaşlarımıza her yıl olduğu bu yıl da desteğe 
devam ettik.

5.647 aileye 2.830.000 TL’lik eşya, tamir-bakım ve inşaat malzemesi 
desteği verdik. Bu yardımlardan toplamda 17.426 kişi yararlanmış oldu.

17.426
kişi

2.380.000
TL yardım
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Gıda malzemelerinin yanında temizlik de bir evin en önemli 
ihtiyacıdır. Bu nedenle ihtiyaç sahibi ailelere temizlik kolileri de 
ulaştırıyoruz.

Bu kapsamda 2019’da 5.000 aileye toz deterjandan beze, fırçadan 
sıvı deterjana 40.000 parçadan oluşan temizlik kolileri ulaştırdık.

5 bin
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796.250
TL yardım
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Hastalığı için acil paraya ihtiyaç duyan yada sigorta primi için 
nakde sıkışan yaşlılar, tekerlekli sandalye alma imkanı olmayan 
engelli kardeşlerimiz, evi yanmış hasar görmüş ve dışarda yatan 
garibanlar… Yıllardır Bir Hayat Kurtar projemizle bu ve buna 
benzer bir çok dertli insanı düze çıkarıyor, ihtiyaç duyup bir yerden 
bulamadıkları yüksek miktarda nakdi onlar için temin ediyoruz.

Bu yıl da bağışçılarımız sayesinde 34 kişiye toplamda
180.430 TL’lik nakdi destekte bulunup, onların dertlerine
bir nebze derman olduk.

34
ihtiyaç sahibi

180.430
TL yardım
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Deniz Feneri olarak sağlık hizmetleri kapsamında katarakt 
ameliyatlarına önem veriyor ve her yıl binlerce hastayı ameliyat 
ettiriyoruz. Asya ve Afrika’da milyonlarca katarakt hastası var. 

500 TL’lik bir maliyet ve 15-20 dakikalık bir operasyonla bu 
insanlar yeniden ışığa kavuşuyorlar. Örneğin Etiyopya’nın nüfusu 
100 milyondan fazla ancak ülkede sadece 14 göz doktoru var. 

2019’da 7 ülkede 2.802 hastanın gözünün açılmasını sağladık.
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Yetimler, Allah’ın tüm toplum üzerine emanet olarak verdiği kimselerdir. 
Derneğimiz de bunun bilincinde olarak yıllardır sürdürdüğü yetim 
çalışmalarına hız kesmeden 2019’da da devam etti.

Türkiye dahil 16 ülkede toplam 4.160 yetimimize, bağışçılarımız 
sayesinde nakdi yardımlarımızı ulaştırdık. Ayrıca Ramazan ve Kurban 
dönemlerinde de birçoğuyla ülkelerinde buluştuk, onlarla hasbihal ettik. 
Oyuncaktan kırtasiyeye, giyimden bayram harçlıklarına kadar 
yetimlerimize birçok hediyeler verdik.
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4.160
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YETiM www.denizfeneri.org.tr
0212 414 60 60

9



Dünyanın en önemli sorunlarından biri de susuzluk ve temiz suya 
erişim sıkıntısı. BM verilerine göre günümüzde yaklaşık 2 milyar 
insan temiz ve içilebilir sudan mahrum durumda. Her 90 sn’de bir 
çocuk, kirli suya bağlı olarak yaşamını yitiriyor. Afrika’da bir insan 
temiz su için ortalama olarak 6 km yürüyor.

Bu veriler ışığında Asya ve Afrika’da su kuyusu açmaya devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 1.600’den fazla su kuyusu açtık.

2019’da ise 9 ülkede 264 su kuyusu açarak insanlığın bu büyük 
problemine biz de çare olmaya devam ettik.
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Bu Ramazan’da da ekiplerimiz ve gönüllülerimizle 3 kıtada 
35 ülkeye gidip kardeşlerimize misafir olduk. Binlerce Müslümanla 
Ramazan’ın sevincini birlikte yaşadık. Yetimlerimizle buluştuk, 
iftar ve sahur sofralarının bereketine ortak olduk.

22 binden fazla kardeşimize iftar verdik, 2.300 yetimimize 
bayram harçlığı dağıttık. 5.815 gıda paketini değişik ülkelerdeki 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

3
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35
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15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde ülkemizde ve gittiğimiz 
yerlerde yetimlerimizle bir araya geldik. Onları harçlıklar, 
bayramlık kıyafetler ve çeşitli hediyelerle sevindirdik.

Bosna Hersek’ten Filistin’e, Patani’den Sudan’a kadar bir çok 
ülkede ve ülkemizde Genel Merkezimiz, şube ve temsilciliklerimizin 
olduğu illerde yetimlerimizle iftar sofralarında buluştuk.

22.000 kişiyle iftar yaparak 5.185 koli Ramazan kumanyası 
dağıttık. Çok şükür bu Ramazan’ı da dolu dolu geçirdik.

22 bin
kişiye iftar

RAMAZAN www.denizfeneri.org.tr
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Bir kurbanı daha evlerimizden uzakta ama gönülden kardeş 
olduğumuz Müslümanlarla birlikte yaşadık. Balkanlar’dan 
Orta Asya’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar Türkiye dahil olmak 
üzere 26 ülkede kurban kesim faaliyetlerinde bulunduk. 
Bağışçılarımızın 9.300 hisse kurban emanetini hakkıyla yerine 
getirip ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

Ayrıca bayramı vesile kılıp bölgedeki yetimlere, yoksullara 
harçlıklar verdik ve mazlumları sevindirdik. Ülkemizden uzakta 
ama kardeşlerimizin yanında bir Kurban Bayramı yaşadık bu yıl da.

26
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Kurban faaliyetlerimizin yanında yıl içinde adak kesimlerini de 
organize ediyoruz. Yurtiçinde Ankara Şubemiz’de, Suriye’deki 
kamplarda ya da yurtdışında yoksul bir ülkede adak kesimleri 
yapıyoruz.

Ayrıca bu yıl günü birlik olarak Somali’de kesimlere başladık. 
Bağışçımız adak, akika ya da şükür kurbanını bize verdiği andan 
itibaren 24 saat içinde Somali’de kurbanları kesiyor ve dağıtımını 
gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da 26 ülkede 2.801 hisse adak, akika ve 
şükür kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.

26
ülke

2.801
hisse
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Ankara Şubemiz’in uhdesinde bulunan Ankara Altındağ’daki aşevimiz ve 
misafirhanemiz her gün ihtiyaç sahibi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

2019’da aşevimizden 82.734 kişi yararlandı. Evlerinden çıkma imkanı 
olmayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerine kadar gidip yemek 
ikramlarımız da devam etti.

Özellikle Ankara’daki hastanelere gelen, şehirde bir yakını bulunmayan
veya otelde yatma imkanı bulamayan hastalar ve hasta yakınlarına hizmet 
veren bir de misafirhanemiz bulunmaktadır. Bu yıl misafirhanemizden 
3.990 kişi faydalandı. Aşevimiz ve misafirhanemizde toplam 1.153.875 TL’lik 
yardımda bulunduk.

82.734
kişi

1.153.875
TL yardım
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Derneğimizin 2003 yılından beri kesintisiz olarak yürüttüğü iyilik 
projelerinden biri de çocuklarımızı hediyelerle sevindirdiğimiz
1001 Çocuk 1001 Dilek’tir. Köy çocuklarından engellilere, şehit 
çocuklarından mülteci kardeşlerimize kadar 17 yılda onbinlerce 
çocuğumuzu bu vesileyle sevindirdik.

17. yılında projeyi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve
Genç İyilik’in hayırsever gençleri üstlendiler ve 6 ildeki
Deniz Feneri Köy Okulları’nda okuyan kardeşlerine 
1001 hediye ulaştırdılar.

6
ilde

1001
hediye

1001 ÇOCUK
1001 DiLEK
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Üniversitede okuyan gençleri iyilik halkasında buluşturup onlarla 
beraber iyiliği, paylaşmayı, yardımlaşmayı gerçekleştirdiğimiz Genç 
İyilik birimimiz 2019’da da büyümesini sürdürdü. 21 üniversitede 
yapılanmasını tamamlayan Genç İyilik, 4.000’i aşan gönüllüleri ile 
kitap paylaşımından yetim çocuklarla ilgili programlara, yaşlı 
bakım ve huzurevi ziyaretlerinden gönüllü buluşmalarına kadar 
birçok faaliyette bulundu.

Ayrıca 21 farklı üniversiteden 200 gönüllü arkadaşımızla, Genç 
İyilik, Darıca Diriliş Kampı’nda “1. Hanımlar Bölge Buluşması” 
organizasyonunda bir araya gelerek hem birbirleriyle tanışma 
fırsatı buldular hem de Deniz Feneri, AFAD, Kızılay gibi 
kurumlarımızdan iyilik çalışmaları hakkında bilgi aldılar.

21
üniversite

4.200
genç gönüllü

GENÇ iYiLiK
2019
Faaliyet Raporu

18



5. yılını dolduran İyilik Okulumuz faaliyetlerine bu yıl da tüm 
Türkiye’de devam etti. Orta öğretim ve liselerde okuyan 
gençlerimize iyiliği, paylaşmayı, diğerkamlığı, veren el olmanın 
önemini, hayırda yarışmanın bereketini anlatan İyilik Okulu,
“bir kere girildiğinde mezun olunmayan okul” anlayışı ile 
çalışmalarını sürdürdü.

506 okulda 71.200 öğrenciye ulaşıp onlara dünyada yaptığımız 
iyilik çalışmalarını anlattık. Bu güzel işlerden etkilenen öğrenci 
kardeşlerimiz 2019’da 69 su kuyusunun açılmasına, 695 katarakt 
ameliyatına vesile oldular. Ayrıca Afrikalı kardeşlerine bugüne 
kadar 3.750 adet de Kur’an-ı Kerim hediye ettiler. 

506
okul

71.200
öğrenci

iYiLiK OKULU www.denizfeneri.org.tr
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