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DOLU DOLU GEÇEN ÜÇ AY

 

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

24 yıl önce bir televizyon programı ile başlayan bu iyilik hareketi 
25. Yılında da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor.

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

Çalışmalarımızdaki motivasyonumuz, “veren el, alan elden 
hayırlıdır” düsturunca hareket edip bizleri hiç yalnız bırakmayan 
hayırsever bağışçılarımızın varlığıdır.

Tüm bu hayır faaliyetlerinde desteklerini derneğimizden 
esirgemeyen bağışçılarımıza iyiliğe kavuşan mazlumlar adına 
teşekkür ederiz.

Deniz Feneri Derneği 
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NAKDİ YARDIMLAR

 
Kurulduğu yıldan bugüne kadar yoksulların, mazlumların ve hastaların 
yaralarını sarmak için faaliyet gösteren Deniz Feneri Derneği, nakdi 
yardımlarla birçok kişinin hayatına umut olmaya devam ediyor. 
Öğrencilere burs vererek, yetim kalmış çocuklara sahip çıkarak, 
yoksul ailelerin geçim sıkıntısını gidererek, ihtiyaç sahiplerinin 
dertlerine derman olmaya devam ediyoruz.
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10.316 Kişiye
Nakdi Yardım



GIDA YARDIMLARI

 

92.006 Kişiye
Gıda Yardımı

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir” Hadis-i Şerifini şiar 
edinerek çıktık yollara. Geçim sıkıntısı çeken binlerce aileye bir aylık 
temel gıda ihtiyacını karşılayan gıda kolileri ulaştırıyoruz. Şeker, un, 
yağ, bakliyat ve salça gibi tüm temel gıda maddelerini, sadece 
ailelere değil; öğrenci yurtlarına, Kur’an kurslarına ve 
yetimhanelere de ulaştırıyoruz.
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GİYİM YARDIMLARI

 

9.523 Kişiye
Giyim Yardımı

Türkiye’nin 7 bölgesinde bulunan giyim mağazalarımızda, sosyal 
incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi ailelere giyim yardımında 
bulunuyoruz. Bu mağazalarımızda ayakkabıdan gömleğe, 
kemerden monta, pantolondan kazağa kadar onlarca kıyafeti, 
yoksul insanlara ücretsiz olarak ve dışardaki bir giyim 
mağazasında alış-veriş yapıyormuş gibi renk ve modelini 
seçme imkânı sunarak takdim ediyoruz.

4



EĞİTİM YARDIMLARI

 
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, MEDİKAL MALZEME,
EŞYA YARDIMLARI

 

1.014 Kişiye
Sağlık Yardımı

Sosyal güvencesi olmayan, bakıma muhtaç, gelir seviyesi düşük olan 
ailelere sağlık hizmeti için yardımda bulunuyoruz. Tedavi olamayan,  
İlaçlarını alamayan, medikal eşya yardımına muhtaç aileler, 
“Bir Hayat Kurtar” projemize başvuru yaparak kendileri için 
toplanan yardımlarla sağlığına kavuşuyor. 
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TEMİZLİK YARDIMLARI

 

2.970 Kişiye
Temizlik Yardımı

Yoksul ailelerin koronavirüs ile mücadelesine destek vermek için temizlik 
malzemesi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. “Temizlik Seti” kolimizde; çamaşır 
ve bulaşık deterjanından yüzey temizleyiciye, şampuandan sıvı ve 
katı sabuna kadar, bir aile için gerekli tüm temizlik malzemeleri 
yer almaktadır. “Temizlik Seti” sayesinde, yoksul aileler salgın 
hastalıklardan korunma hususunda desteklenmiş oluyor. 
Böylece tüm toplumumuzu etkileyen birçok bulaşıcı 
hastalığa karşı onlar da dirençli hale geliyorlar.
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15 Ailenin
Hayatına 
Dokunuldu

BİR HAYAT KURTAR

 
“Bir Hayat Kurtar Projesi” ile umudunu kaybetmiş insanların 
umudu olun. Hayata güçlükle tutunan, geçim sıkıntısı içinde olan, 
sağlığı bozulmuş ya da bir özrü bulunan ve bir seferde yüksek 
miktarda yardım yapılması gereken ihtiyaç sahiplerinin 
problemini çözmek üzere bu projemiz üzerinden kaynak 
oluşturuyoruz. Bir Hayat Kurtar projesi vesilesiyle 
bugüne kadar yüzlerce aileyi darboğazdan çıkardık 
ve onların hayata tutunmasına yardımcı olduk.
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1001 ÇOCUK 1001 DİLEK

 

Kamerun’da
25 Çocuğa
Bisiklet

2003 yılında hayata geçirdiğimiz “1001 Çocuk 1001 Dilek” projesi 
kapsamında her yıl binlerce çocuğun dileğini gerçekleştiren 
derneğimiz, bu yıl da binlerce yoksul çocuğu hayalleriyle 
buluşturdu. Bu kapsamda Kamerun’da 25 çocuğun bisiklet 
dileğini gerçekleştirdik. Yurt içinde ve yurt dışında 
imkânsızlıklar içinde yaşayan çocukların hayallerini 
gerçekleştirerek, onların geleceğe iyi insanlar olarak 
hazırlanmalarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.
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SU KUYUSU

 

10 Farklı Ülkede
203
Su Kuyusu

BM verilerine göre dünyada 2 milyar insan temiz ve içilebilir sudan 
mahrum olarak yaşıyor. Su kıtlığı yaşanan başta Afrika ülkeleri olmak 
üzere dünyanın çeşitli yoksul coğrafyalarında su kuyuları açıyoruz. 
Su kuyusu bağışı yaparak binlerce insanın temiz suya 
kavuşmasını sağlayabilir ve içecek bir yudum suya muhtaç 
insanların çilesine ortak olabilirsiniz.
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KURBAN

 

17 Ülkede
Kurban Dağıtımı

Ekiplerimiz ve gönüllülerimiz ile Afrika’dan Balkanlar’a, Orta Asya’dan 
Ortadoğu’ya, kadar 3 kıtada 17 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirdik. 
Bağışçılarımızın emanetlerini, İslami usullere uygun kestirerek, 
binlerce kardeşimizin et yemesine vesile olduk.
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ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBANLARI

 

8 Farklı Ülkede
968
Hisse

Kurban faaliyetlerimizin yanında yıl içinde adak kesimlerini de organize 
ediyoruz. Bağışçımız adak, akika ya da şükür kurbanını bize verdiği 
andan itibaren İslâmi usullere uygun olarak; 24 saat içinde 
kurbanını kesiyor ve dağıtımını gerçekleştiriyoruz.
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Yurt dışı adaklarınız

24 saat içinde
Benin ve Somali’de

kesilmektedir. 



KATARAKT

 

Kamerun’da
183 Kişiye
Katarakt Ameliyatı

Işığa hasret katarakt hastası bir insanın operasyonun maliyetini 
karşılayarak onun hayatından yeni ve aydınlık bir dönem 
başlatabilirsiniz. Bir katarakt ameliyatı 500 TL. Çoğu Afrika 
ülkelerinde olmak üzere dünyanın yoksul bölgelerinde 
katarakt operasyonlarımıza devam ediyoruz.
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HEDİYELERİN EN GÜZELİ
KUR’AN-I KERİM

 

Somali ve Togo’da
4.000 Adet
Kur’anı-ı Kerim

Özellikle Afrika gibi mazlum coğrafyalarda en önemli eksiklerden birisi 
de kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir. Afrika Kıtası’nda Müslüman öğrenciler, 
yeteri kadar Kur’an-ı Kerim’e sahip olamadıkları için Kur’an 
eğitimini, bulabildikleri 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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EŞYA, BARINMA, TAMİRAT

 

7.562 Kişiye
Yardım

Sel, deprem gibi doğal afetlerde evini ve eşyasını kaybetmiş ailelere, 
evlenip ev kuran kimsesizlere, fakir gençlere eşya yardımında 
bulunuyoruz. Çeşitli doğal afetlerde evinin bir bölümü çökmüş ya da 
tadilata, tamirata ihtiyaç duyulan, kışın çatısı akan evleri onarıyor 
ailelere sıcak yuvalar hazırlıyoruz.
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BİR YETİM BÜYÜTÜYORUM

 

20 Farklı Ülkede
4.790
Yetime Yardım

Savaşlar, kuraklık, yoksulluk ve felaketlerin yaşandığı dünyada yetim 
kalan çocukların sayısı 400 milyona yakın. Derneğimizin en çok önem 
verdiği projelerden biri de yetim hamiliğidir. Korunmaya muhtaç ve 
yetim çocukları, yıllardır bağışçılarımızla buluşturuyor ve yetim 
hamiliği sistemiyle onların hayatlarını idame ettirmelerinde 
kolaylık sağlıyoruz. 
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BİR KUMANYA DA SEN BAĞIŞLA

 

4 Farklı Ülkede
994 Aileye
Gıda Yardımı

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.
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KUR’AN KURSU VE MESCİT

 

Benin’de Kuran Kursu, 
Cibuti’de Mescit Açılışı

Afrika ülkelerinde su kıtlığının yanı sıra, en büyük eksikliklerin başında 
Kur’an Kursu ve mescitlerin olmayışı gelmektedir. Müslüman 
kardeşlerimizin, hem dini vecibelerini yerine getirmeleri hem de 
mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeleri için Afrika’da 
Kur’an Kursu ve mescit açılışlarımız devam ediyor.
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BARINMA, TAMİRAT VE TADİLAT

 

3 Farklı Ülkede
Yapı Desteği

Doğal afetler nedeniyle zarar görmüş yapılara “Güzel Evim” projesi 
kapsamında yapı ve onarım desteği veriyoruz. Mali ve Gana’da bir 
yetimhane ile bir misafirhaneye iaşe ve ibate desteği verildi. 
Tayland’da bir okul, Endonezya’da ise muhtaç bir aile için ev 
inşaa edildi.
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DOKUNUŞUNUZLA
DEĞİŞEN HAYATLAR

 

22



denizfeneri.org.tr

23

BİR HAYAT KURTAR PROJESİNDE

 

Küçük Bir Dokunuş ile Değişen Hayatlar!
Ve Dokunulacak Daha Çok Hayat Var.

Hayat hepimiz için inişli çıkışlı. Bazen hiç ummadığımız bir anda bize ağır 
gelen ama aslında sabrımızın imtihanı olan olaylarla karşılaşırız. Kendimizi 
yalnız, çaresiz hissederiz, “Düşenin Dostu Olmaz” sözü sanki hayatımızın 
orta yerine kurulmuş gibi gelir bize… Ama aslında öyle değildir, 
olmamalıdır da… İşte bu gibi durum ve düşüncede olan kardeşlerimizin 
sıkıntılarını birlikte el ve gönül birliğiyle çözmek “hayatın en umutsuz 
anında” yanlarında olup küçük bir dokunuşla hayatlarını değiştirmek için 
Deniz Feneri Derneği yıllardır Bir Hayat Kurtar Projesi adıyla çok anlamlı ve 
önemli bir proje yürütmekte. 

www.denizfeneri.org.tr web sitesi Bağışçı bölümünde “Hayatın En Kritik 
Anındakilerin Umudu Olun” sloganıyla paylaşılan Bir Hayat Kurtar 
Projesinde kuruma başvurmuş ve yardım yapılması kararı alınmış kişi ve 
ailelerin özel hikâyeleri özetle bağışçılarımızla paylaşılıp, vuku bulan sıkıntı 
ve çözümü için yapılması düşünülen çalışma ve maliyeti paylaşılmakta ve 
bağışçılarımız arzu ettikleri dosya için kullanılmak üzere destek vermekte. 
Gerekli miktar toplandığında ise ailemiz ve bizler kadar onlar da mutlu 
olmakta. 

Bazen küçük bir yavrumuzun gözlerine fer olmak, bazen elden ayaktan 
genç yaşta düşmüş kardeşlerimize el ayak olmak, bazense askerlik vb 
SGK borçlarını ödeyerek bir aileyi geleceğe daha umutkar bakar hale 
getirmek için gönül birliktelikleri yapılmakta. Genç yaşta dul kalmış, 
küçücük evlatlarına kol kanat germiş annelerimizin evlatları yetişene eli 
ekmek tutana dek onları okutma çabalarında yanlarında oldu BHK projesi 
bağışçıları. Düşük gelirliler için organize edilen Toki evlerinden çıkan 
nice dul, yetim ve ihtiyaçlı kardeşimizin ev peşinatı ödendi. Çok ciddi 
sağlık sorunları yaşayan, medikal malzeme ve ilaç temininde 
zorlanan kardeşlerimizin  “Allah tez vakitte şifa versin dualarıyla” 
yanında olundu.

İyi niyetle yapılan küçük dokunuşlar, damlaya damlaya 
göl olur misali onların hayatlarında çok büyük ve 
olumlu değişikliklere vesile oldu. İşte Bir Hayat 
Kurtar Projesinde yer alan ve proje bağışçıları 
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sayesinde çözüm üretilen yüzlerce dosyadan birkaç örnek. Allah’ım 
kimseye dermansız dert verme ve hiçbir kulunu en çaresiz dert olan 
yalnızlıkla imtihan etme…

“Herkes Bu Kadar Görüyor Sanıyordum”

“Bir minik gözüm ben… Ve sitemim var diğer gözlere. Nerden bilebilirdim 
kırmızının bu kadar canlı, yıldızların yakın ve daha da önemlisi bünyemde 
barındırdığım mavi ve yeşilin mükemmel uyumunu. Düne kadar hiç 
kendimi görmemiştim ki ben. Aynalar bu kadar gösteriyor ve doğa bu 
kadar görmemize izin veriyor sanırdım. Öyle değilmiş işte… Ve sitemim de 
bu yüzden. Kimse söylemedi ki bunu bana...”

Henüz 35 günlük olan Aslıhan’ın evrakları elimize ulaştığında “Minik 
Gözlere Sağlık Projemizde” sağlığına kavuşturduğumuz yüzlerce minik 
gözün duygularına tercüman olan yukarıdaki satırları anımsadım birden.

Aslıhan; Mersinli “Bahçeci” ailesine mutluluk getirmiş ve yavrumuzun 
“gözdeki doğal merceğin saydamlığını kaybetmesi” olarak tanımlanan ve 
tek tedavisi ameliyat olan “Katarakt” nedeniyle hemen hemen hiç 
göremediği anlaşıldığında bu mutluluk, hüzne dönüşmüş bir anda.

Bu minik gözün ileride sitem etmesi için gerekli tedavi araştırılmış ve çare 
İstanbul’da özel bir hastanede bulunmuş.
 
Aslıhan’ın şimdilerde kokularından tanıdığı anne-babasını görmesi, dahası 
aynada gözleriyle göz göze gelmesi için desteklerimize ihtiyacı var.”
 
Dedik; kısa sürede aksi seda buldu çağrımız ve yavrumuz artık görüyor.

Engel Yüreklerde…

Narşah Anne ve Barbaros Hayrettin’in üzücü ama umut dolu ve azimkar 
hikayelerini yazılı ve görsel medya aracılığıyla tüm Türkiye ile birlikte bizler 
de öğrendik.
 
Antalya’da yaşayan aileyi il temsilcimiz bizzat ziyaret ettiler. 
Barbaros’un “Bu dört duvar arasına sıkıştım, bir an önce dışarıya 
çıkabilmek, anneme kapak toplarken yardım edebilmek istiyorum” 
dileğini sonsöz olarak yazdığı sosyal inceleme formu Genel 
Merkeze ulaştığında “Umutlar Tükendi Denildiği Anda 
Hayatının En Kritik Anındakilere” sizler sayesinde el 
uzatan ve iyiliği elbirliğiyle yaşatan Bir Hayat Kurtar 
Projesine dâhil edilmesi kararlaştırıldı.
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Yakın geçmişte daha hayatının baharında bir kaza sonucu yatağa bağlı 
kalan bu kardeşimiz annesi sayesinde tekrar hayata tutunmuş. Gerek 
malulen emeklilik konusunda gerekse şimdi Barbaros’u evden çıkartmak 
tekrar topluma kazandırmak için verdiği çaba takdire şayan.

Ve az önce telefon görüşmemizde söyledikleri kendisine olan saygımızı bir 
kat daha arttırdı.

Narşah Anne: “Yürekte engel evladım; belli ki sizler ve bağışçılarınız bu 
engeli çoktan kaldırmışsınız ya da zaten o yüreklere engel hiç kurulmamış. 
Oğlumu dört duvar arasından çıkarmak için verdiğim çabada yanımda 
olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer Barbaros’uma yeniden el ayak 
olacak Joistikli Akülü Engelli Aracı teminimde yardımcı olabilir onun bir an 
önce dışarı çıkmasını sağlarsanız mutluluğum tarifsiz olur. Ve daha da 
gayretle devam ederim “kapak toplamaya”. Zira oğlum gibi nice fidanlar 
var mahkum yatağa. Belki aylar sürer belki yıl ama ana-oğul birlikte 
gerekli miktarda kapak toplayıp bir engelliye daha umut olmak için 
çalışırız.

“Engel Yürekte” diyen yüreği insan sevgisiyle dolu annemize ve bir an önce 
yatağa bağlı olmaktan kurtulup yeni engelleri aşmada annesine destek 
olmak isteyen Barbaros kardeşimize müjdeli haberi vermek için bizler de 
sabırsızlanıyorduk açıkçası.

Barbaros’u tekrar hayata, sokağa, topluma katacak araç için Engelsiz 
Yüreklerin bir araya getireceği  7000 TL’ye ihtiyaç vardı. 

Ve BHK Projesi destekçi ve bağışçıları gönül birliği yaparak şimdilerde 
Barbaros Hayrettin’in topluma karışmasına vesile olan kendisi için özel 
dizayn edilen aracın teminini sağladılar.

Bir Destek Beş Hayat

Ahmet Gök, 1.85 boyunda ve 90 kg ağırlığında. Gücü kuvveti yerinde, 
adeta taşı sıksa suyunu çıkartacak durumda idi. O talihsiz kazanın 
yaşandığı sabaha kadar kimseye muhtaç etmemiş üç evladı ile eşini. 
Yine nafakası için erkenden düşmüş yola o sabah. İster kader 
deyin, alınyazısı deyin; ister kaza ki görünmez olanından, hepsi 
biz insanoğlu için zira. Arı kovanlarını indirmek için çıktığı 
kamyon kasasının ayaklarının hissettiği son zemin 
olacağından habersiz başlamış işe ve neden sonra nasıl 
olduğunu ne o anlamış ne görenler. Kendini yerde 
bulmuş bir anda dengesini kaybedip.

denizfeneri.org.tr
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Sonrasında o hastane, bu hastane, tahlil ve tetkikler kovalamış birbirini. 
Ama belden altı felç olan (Vücut Fonksiyon kaybı Oranı:%92) Ahmet artık 
yürüyemez olmuş daha 35 yaşında. 

2007 yılı ortalarında vuku bulan bu kaza sonrası eş dost el tutmuş aileye ve 
2008 başında Deniz Feneri ile tanışmış ailemiz bir gönüllümüz aracılığıyla. 
Karınca kararınca yanlarında olunmuş, bazen kiralarının eksik kalan 
bölümü ulaştırılmış kendilerine, bazen bayram ve okul öncesi yavrularının 
kırtasiye ve giyim eksikleri. Bir ara Güzel Evim Projesinde bir yuvaya 
kavuşturulmak için gayret gösterilmiş daha önce bu mutluluğu yaşayan 
yüzlercesi gibi. Ama kendilerine ait bir arsaları olmadığından ve bu 
konuda temasta o lduklar ı  bazı  kurumlardan arsa temin iş i 
çözülemediğinden hevesler yarıda kalmış maalesef.

Ve şimdi başka bir mutluluğun temellerinin atıldığını hissediyoruz bu 
satırlar ve elimize ulaşan SGK evrakları ile. Kaza öncesi 653 gün SSK’si 
olan Ahmet Gök için 17 Aralık 2009 sonrası iki yıl Tarım Sigortası ödenmiş.

SGK’ya başvurusu sonrasında aldığı 05.12.2011 tarih ve 22203409 sayılı 
yazıda 1 yıl 3 ay askerlik (15 ay) borçlanmasına istinaden 4.017,60 TL’nin bir 
ay içersinde ödendiği takdirde emekli olacağı bilgi ve müjdesi var.

Asıl engelin yüreklerde olduğunun açık bir örneği Ahmet Gök ve yaşadığı 
kaza başımıza ne zaman ne geleceğinden ne kadar bihaber ve aslında 
çaresiz olduğumuzun açık bir örneği. 

Genç yaşında yaşadığı ve kendisini tekerlekli sandalyeye bağımlı kılan bu 
kazayı hayra yoran ve üç evladı ve eşinin de desteğiyle hayata daha sıkı 
sarılan güler yüzlü Ahmet kardeşimize “Engelliler Haftası” sürecinde 
emekliliği için verilecek destek; aslında beş hayatta küçük bir dokunuşla 
baharı getirecek.

Hayatlarımızdan umut ve baharlar hiç eksik olmasın dileklerimizle 
desteklerinizi bekliyoruz.

Gök Ailesi; proje takip ve destekçiler sayesinde çok mutlu şimdi. 
Emeklilik işlemleri gerçekleşti diğer onlarca ailemizin olduğu gibi.
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