
FAALİYET
RAPORU

2020
4. ÇEYREK
(Ekim - Kasım - Aralık)

Yüzyılın iyilik hareketi
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Yurt İç� Yardımları / 2020

Ekim - Kasım - Aralık Aylarında
Yapılan Yardımlar

Gıda Yardımı
yapılan kişi sayısı

84.788
Giyim Yardımı

yapılan kişi sayısı

20.277

Toplam Yardım
yapılan kişi sayısı

139.876

Nakdi Yardım
yapılan kişi sayısı

9.214

Sağlık Yardımı
yapılan kişi sayısı

3.729
Temizlik Yardımı
yapılan kişi sayısı

12.774
Eşya Yardımı

yapılan kişi sayısı

4.002

Eğitim Yardımı
yapılan kişi sayısı

5.092



2.500
Aileye
4 farklı ülkede
Gıda Yardımı

1.050
Hisse
9 farklı ülkede
Adak, Akika,
Şükür kurbanı

2
Etiyopya’da
okul açılışı

4.655
13 ülkedeki
Yetime yardım

606
2 Farklı ülkede
Katarakt 
Ameliyatı

244
11 Farklı ülkede
Su Kuyusu

2
Farklı ülkede
Yapı Desteği

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt Dışı Yardımları / 2020
Ekim - Kasım - Aralık Aylarında
Yapılan Yardımlar

1.925
Etiyopya ve
Arakan’da
Kur’an-ı Kerim
hediye ettik

Benin ve
Etiyopya’da
Kuran Kursu
ve Mescit açılışı



PANDEMİ İLE MÜCADELEDE 
3 AYI DAHA GERİDE BIRAKTIK

 

Koronavirüs salgını bütün dünyada 2020 yılının başından itibaren etkili 
oldu. Etkinin en çok hissedildiği ülkeler Avrupa ülkeleri, ABD ve Amerika 
kıtasındaki diğer ülkeler oldu.

Türkiye’de devlet kurumları ve sivil insani yardım kuruluşları salgının 
etkisini en aza indirmek için seferber oldu. Salgın öncesinde kendi yağıyla 
kavurulurken işsiz kaldığı veya işyerini kapatmak zorunda kaldığı için 
geçici olarak desteğe muhtaç duruma düşen aileler de devletten ve 
gönüllü kuruluşlardan gelecek yardımlarla sıkıntılı günleri bir nebze olsun 
kolay atlattılar.

Deniz Feneri’nden yıllardır yardım aileler bu dönemde de derneğimiz 
tarafından nakit, gıda, giyim ve temizlik yardımlarıyla desteklendiler. Bu 
dönemde geçici olarak sıkıntıya düşen ve yardım talep eden yeni aileler 
ise, hem başvuru yapmaları kolaylaştırılarak hem de sosyal incelemeleri 
hızlı yöntemlerle tamamlanarak en seri şekilde yardıma kavuşturuldular.
Bütün dünya 2020’nin üçüncü çeyreğinde tırmanan salgınla yeniden 
sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ve tedbirlerin sıkılaştırılmasıyla yüz yüze 
geldi.

Bu zorlu dönemde de geçen aylarda olduğu gibi yardım dağıtımlarımızı 
artırdık, ekiplerimizi takviye ettik. Böylece on binlerce ihtiyaç sahibi 
ailenin, bir yandan sağlıkları ile ilgili korku ve endişeler yaşarken diğer 
taraftan ekonomik sıkıntılar içerisinde kıvranmak zorunda kalmasını 
önlemiş olduk.

Deniz Feneri Derneği 
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NAKDİ YARDIMLAR

 
Her dönemde nakit yardımlar ihtiyaç sahipleri için hayati önemdedir. 
Yaşadığımız salgın döneminde ise elektrik, su ve ısınma için devletten 
ya da yardım kuruluşlarından gelecek nakit desteğe daha fazla 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu dönemde eğitim büyük ölçüde 
uzaktan gerçekleştiriliyor. Bu sebeple internete 
bağlanabilecek bir telefon ya da bilgisayara sahip olunması 
da artık temel ihtiyaçlardan oldu. Bütün bunlar için 
normal zamanlara göre daha fazla nakit yardıma 
ihtiyaç duyulmakta.
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9.214 Kişiye
Nakdi Yardım



GIDA YARDIMLARI

 

84.788 Kişiye
Gıda Yardımı

25 yıl önce poşetlere koyduğumuz en temel gıda maddelerini ailelere 
götürerek çıkmıştık yola. Salgın döneminde de ihtiyaç sahiplerinin bu 
zor şartları kolay atlatmaları için en çok da gıda yardımlarını teslim 
etmek için çaldık kapılarını. Gıda kolilerimizde şeker, sıvı yağ, 
salça, kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, pirinç ve çay gibi 
15 çeşit temel ihtiyaç malzemesi bulunuyor.

3

denizfeneri.org.tr



GİYİM YARDIMLARI

 

20.277 Kişiye
Giyim Yardımı

Derneğimizin genel merkezinde, İstanbul ve Ankara şubelerinde ve 
temsilciliklerinin tamamında yıl boyunca açık Giyim Mağazalarımız 
bulunuyor. Bu mağazalarda hayırseverlerimizden bağış olarak gelen 
yeni giyim malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılıyor. 
Derneğimize başvuru yapmış ve yapılan sosyal inceleme 
sonunda yardıma uygunluğu tespit edilmiş aileler, giyim 
mağazalarımıza randevu usulü davet edilerek onların 
kıyafetleri kendi tercihlerine göre seçmelerine imkân 
sağlıyoruz. 
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5.092 Kişiye
Eğitim Yardımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 
Derneğimize bağış olarak gelen eğitim materyallerini ihtiyaç sahibi 
ailelerin çocuklarına ulaştırıyoruz. Yeteri kadar malzeme bağışı 
gelmemesi durumunda ise eğitim şartlı olarak gelen nakit 
bağışlarla satın aldığımız çanta ve kırtasiye malzemelerini 
bir eğitim setine dönüştürmek suretiyle ihtiyaç sahibi ailelerin 
çocuklarına teslim ediyoruz. 
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SAĞLIK, İLAÇ VE 
MEDİKAL MALZEME

 

3.729 Kişiye
Sağlık Yardımı

Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortasından bir sebeple 
yararlanamayan ihtiyaç sahibi ailelerinin tedavi, ilaç ve medikal 
malzeme gibi ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oluyoruz. 
“Bir Hayat Kurtar” projesi kapsamında ise yüksek maliyetli bir 
sağlık probleminin çözümüne vesile oluyoruz.
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EŞYA YARDIMI

 

4.002 Kişiye
Eşya Yardımı

 Sel, deprem, su baskını gibi doğal afetlerden dolayı eşyasını kaybetmiş 
olan ailelere ya da temel ev eşyalarından mahrum olan ihtiyaç sahibi 
ailelere eşya yardımında bulunuyoruz. Derneğimize bağışlanan ve 
kullanılmamış durumdaki beyaz eşya, mobilya malzemesi ya da 
benzeri ev eşyalarını ihtiyacı olan ailelerimize ulaştırıyoruz.
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12.774 Kişiye
Temizlik Yardımı

TEMİZLİK YARDIMI

 
Temizlik malzemesi yardımlarımızla derneğimiz kurulduğundan beri 
ailelerimizi destekliyoruz. Salgın günlerinde ise bu yardımların 
önemi bir kat daha arttı. 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.
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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 kavuşturuyoruz. Sosyal güvencesi olmayan 
vatandaşların ciddi sağlık problemlerinin halledilmesini 
ya da evi tamir edilecek ihtiyaç sahibi bir ailemizin 
evinin tamirini bu proje ile sağlıyoruz. 
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19 Ailenin
Hayatına Dokunuldu



İZMİR DEPREMİ

 
30 Ekim Cuma tarihinde merkez üssü İzmir Seferihisar’da, 17 km 
derinlikte, 6.6 büyüklükte deprem meydana geldi. Deniz Feneri 
Derneği olarak; İzmir Depreminin ilk dakikalarından itibaren kriz 
masası oluşturduk. Deprem bölgesine; Genel Merkez 
personelimiz, Ege Temsilciliğimiz ve Afyon Temsilciliğimizden 
ekipler acil olarak intikal etti. Depremde yıkılmış olan 
binalarda arama-kurtarma çalışmalarına destek verdik. 
Depremzedelere battaniye dağıtımı, çay, çorba ve 
yiyecek ikramı yaptık. Ayrıca bölgede çalışan 
ekiplerin maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını 
karşıladık. Depremde evleri yıkılmış ve evsiz 
kalmış vatandaşlar için başta AFAD ve Kızılay 
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İZMİR DEPREMİ

 
ekipleri olmak üzere diğer STK’larla koordineli bir şekilde yardımlarımıza 
devam ettik.

Depremin ardından acı bilanço ortaya çıktı; 116 vatandaşımız ne 
yazık ki hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, depremden etkilenen 
tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
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Afet bölgesinde 15 kişi, 5 araç, 8 gönüllü ekibimizle;

Arama kurtarma çalışmalarına destek verdik.

3.000
kişiye çorba dağıtımı

(Günlük)

200
kişiye battaniye

350
kişiye sıcak yemek

dağıtımı

Belirli Periyotlarla
Maske Dağıtımı

3.500
kişiye çay, kahve, kek,
bisküvi ve su ikramı

Belirli Periyotlarla
Dezenfekte İşlemi



1001 ÇOCUK  1001 DİLEK

 
Derneğimizin 2003 yılından beri kesintisiz olarak yürüttüğü iyilik 
projelerinden biri de çocuklarımızı hediyelerle sevindirdiğimiz 
“1001 Çocuk 1001 Dilek” projesidir. Çocukların hayal edip 
alamadıkları oyuncakları ya da ihtiyaçları alarak onları sevincine 
vesile oluyoruz. Köy okullarından engellilere, şehit 
çocuklarından mülteci kardeşlerimize 18 yılda yüzbinlerce 
çocuğumuzu bu vesile ile sevindirdik.
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SU KUYUSU

11 Farklı Ülkede
244 Su Kuyusu

BM kaynaklarına göre dünyada iki milyar insan temiz, içilebilir ve 
güvenli sudan mahrum. Çoğu Afrika ülkelerinde yaşayan bu 
insanlar sağlığa uygun olmayan sulara erişmek için bile her gün 
kilometrelerce yol yürümek zorunda. Canlı hayatın devamı için 
su en temel ihtiyaç. Açtığımız su kuyuları ile bugüne kadar 
on binlerce mağdur ve mazlumu temiz suya kavuşturduk.
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ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBANLARI

 

9 Farklı Ülkede
1.050
Hisse

Allah’ın nimetlerini saymaya kalksak gücümüz yetmez. O’na her daim 
şükür borcumuz var. Bazen de bir büyük nimete mazhar olduğumuzda 
şükür kurbanı kesmek isteriz. Çocuğumuz doğduğunda akika 
kurbanı kesmek sünnettir. Bir işin olmasını çok isteriz. O işimiz arzu 
ettiğimiz şekilde gerçekleştiğinde kurban keseceğimize dair söz 
veririz Rabbimize, yani kurban adarız. Deniz Feneri yıllardan 
beri hem ülkemizde hem de mazlum coğrafyalarda adak, 
akika ve şükür kurbanlarını bağışçılarımıza vekâleten 
keserek etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
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Yurt dışı adaklarınız

24 saat içinde
Kamerun’da
kesilmektedir. 



KATARAKT

 

2 Farklı Ülkede
606 Kişiye
Katarakt Ameliyatı

Göz nimetinden mahrum olmayanların gözleri görmeyen insanların 
halini tam olarak anlayabildiğini söyleyemeyiz. Gözlerine perde 
inmiş ve küçük bir cerrahi operasyonla o perdeden kurtulup 
ışığa kavuşacak ve dünyayı yeniden net bir şekilde 
görebilecek yüzbinlerce insan var Afrika’da. Derneğimiz 
bağışçılarımızın kişi başına 700 TL’lik destek vermesiyle 
her yıl binlerce insanı katarak ameliyatı yaptırarak 
yeniden ışığa, huzura kavuşturuyor.
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HEDİYELERİN EN GÜZELİ
KUR’AN-I KERİM

 

Etiyopya ve Arakan’da
1.925 Adet
Kur’anı-ı Kerim

Geçtiğimiz yıllarda Kurban Bayramı vesilesiyle vekâleten kurban kesmek 
için gittiğimiz Fildişi Sahili’nde gönüllülerimiz bir Kur’an kursuna ziyarete 
gitmişlerdi. Orada eğitim gören çocukların ellerinde sayfalar halindeki 
Kur’an-ı Kerimleri çocukların elinde görünce şaşırmışlar. Neden 
Kur’an-ı Kerimleri parçaladıklarını, sayfalar haline getirdiklerini 
sormuşlar ev sahiplerine. Gelen cevap insanın tüylerini diken 
diken eden cinsten; “Elimizde yeteri kadar Kur’an-ı Kerim 
olmadığı için sayfalara ayırmak zorunda kaldık.” Bu bilgiyi 
aldıktan sonra biz Afrika ülkelerine Kur’an-ı Kerim 
götürmeye başladık. 
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BİR YETİM BÜYÜTÜYORUM

 

13 Farklı Ülkede
4.655
Yetime Yardım

Yetimler bize Allah’ın emanetleridir. Bazı çocuklar hem annesini hem 
babasını kaybetmiş; onlar öksüzlük ve yetimliğin ne demek olduğunu 
en iyi bilenlerimiz. Deniz Feneri, ülkemizin ve dünyanın 
yetimlerinden bir kısmını bağışçılarımızın destekleriyle yakından 
takip ediyor ve onların temel ihtiyaçlarını daha kolay 
karşılamalarına, eğitimlerine ve geleceğe hazırlanmalarına 
yardımcı oluyor.

18



BİR KUMANYA DA SEN BAĞIŞLA

 

4 Farklı Ülkede
2.500 Aileye
Gıda Yardımı

Yurt içinde gıda kolisi bağışı olduğu gibi yurt dışında da kumanya 
bağışlarımızı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz. 
Yurt dışı kumanya bağışımız 150 TL. 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.
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KUR’AN KURSU VE MESCİT

 

Benin ve Etiyopya’da 
Kur’an Kursu ve Mescit Açılışı

Son yıllarda çok sayıda bağışçımızın ilgi gösterdiği Kur’an Kursu ve mescit 
yapımlarıyla Afrika ülkelerinin yoksul mahallelerinde ya da köylerde 
hayatın merkezine şirin bir ibadet mekânı inşa ediyoruz. 
O mekânlarda çocuklar dini bilgilerle birlikte Kur’an-ı Kerim 
öğreniyorlar; ayrıca o mekânlarda beş vakit namaz kılınıyor. 
Bu eğitim ve ibadet mekânları bağışçılarımız için bitmeyen birer 
hazine, birer sadaka-i cariye eseri. Hz. Peygamber s.a.s 
Efendimiz; “Sizden birinizin bir insanın İslam’a girmesine, 
ihtidasına vesile olması yer ve gök arası her şeyden 
hayırlıdır“ buyurmuştur.
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YAPI DESTEĞİ

 
Deniz Feneri Derneği, olumsuz barınma şartlarında veya kirada 
yaşayan, kendi imkânlarıyla evlerini yaptıramayacak durumda olan; 
başta hasta, özürlü, kimsesiz, dul ve yetimler olmak üzere, evi için 
tamirat gereken veya hiç evi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin 
imdadına "Güzel Evim" projesi ile koşuyor. Endonezya’da 
“Güzel Evim” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi bir aile için 
ev yapıldı.
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ETİYOPYA’DA OKUL AÇILIŞI

 

Etiyopya’da 2
Okul Açılışı

Açlık, kıtlık ve yoksullukla mücadele edine Etiyopya’da eğitimli ve 
kültürlü bir nesil yetişmesi için iki okul açılışı gerçekleştirdik. Açılan 
okullar, 130 kişilik yetimhanesi ile bölgenin yetim çocukları için, 
276 kişilik sınıf kapasitesi ile de eğitim imkanından yoksun 
bölge halkının çocuklarına umut ışığı oldu
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DİĞER YARDIMLAR

 
 Yurt dışından ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçları giderilmesi, doğal 
afet yaşamış ya da yoksulluk, kıtlık çeken insanlara yardım 
edilmesi ve çadırlarda yaşayan barınma ihtiyacı olan ailelere 
yardım ulaştırıyoruz. Bu kapsamda; Burundi’de 15 aileye 
nakdi yardım, Somali’de yoksullara sıcak yemek dağıtımı 
ve Gana’daki Eğitim Merkezine iaşe ve ibade yardımı 
yapıldı.
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4 yaşında,
annesini hiç
göremedi.

SADECE 
15 DAKİKADA

ANNESİNİ
GÖREBİLECEK

Afrikada katarakt nedeniyle yıllarca çocukluğunu yaşayamayan çocuklar var

212 414 60 60denizfeneri.org.tr
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BİR YETİM
BÜYÜTÜYORUM
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BİR YETİM BÜYÜTÜYORUM PROJESİNDE

 

“Yetim Karne”

Oldukça soğuk bir İstanbul akşamı; daha apartmanın kapısından girer 
girmez dışarıyla olan ısı farkı bariz belli oluyor. Merdivenlerden çıkarken:

-  “Allah kimseyi aç ve de açıkta koymasın.” Diye dua ediyorum. Daha zile 
dokunmadan evimin kapısı açılı veriyor. Büyük oğlum, (büyük dedimse 
altısında henüz) arkasına sakladığı bir kağıtla öyle afacan ve tatlı duruyor 
ki karşımda görmelisiniz. Yüzündeki gülümseme dışarıdaki ayazı 
kaybediyor adeta.

-  Baba! Diyor ben bir yandan içeri girmeye çalışırken. 
-  Bir süprizim var sana, ama…
-  Aması ne bakalım küçük bey.
-  Hediye mi isterim, çok yıldızlı bir karne getirdim, geceleyin gökyüzü gibi.
-  Demek “Pekiyi”ler yıldızlı, ne güzel ama bu ara karne olsa gerek;   
biliyorsun yarı yıl karnesi Ocak ayı sonunda.
-  Ben ödevlerimi yapıyorum ki hep; öğretmenimi de çok iyi dinliyorum   
sınıfta; o karnemde yıldızlı olur.
-  Yıldızlı karnenin formülünü çözmüşsün sen aferin sana. Ne hediye   
istiyorsun bakalım bu bol yıldızlı karneye.

- Iııımm; kar yağar mı baba Ocak’ta?
 
1982’nin Ocak ayı, karlı mı karlı bir Cuma. Nereden baksanız bir 
metreye yakın karın yüksekliği. Bir kişinin yürüyebileceği 
genişlikte açılan çığırdan peş peşe dizilerek, yarım saate 
yakın bir yürüyüş sonrası ulaştık okula. Bugün 
çantalarımız yok ama sırtımızda, çünkü karne günü. 
Birazdan ilk karnemi alacağım, notlarımın çok iyi 
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olduğunu biliyorum ama yine de çok heyecanlanıyorum. Çok sürmüyor 
bekleyişimiz; Mehmet öğretmenim elinde karneler ve yanında velilerle 
giriyor sınıfa.

- Günaydın çocuklar.
- Günaydın öğretmenim.
- Çocuklar, biliyorsunuz bugün yarıyıl karnelerinizi alacaksınız ve bu 
sizlerin ilk karneleriniz olduğundan çok önemli. Bu günü ömrü boyunca 
unutmayacak birçoğunuz zira ben şuan ilk karnemi aldığım günü çok net 
hatırlıyorum adeta dün gibi. İşte bugünün önemini bildiğimden arzu eden 
ve imkanı olan velilerinizi de davet etmiştim. Misafirlerimize hoş geldiniz 
demediniz ama.
- Hoş geldinizzzz…

- “Hoş bulduk.” Yanıtı bizim ki kadar gür olmasa da geldi hemen.

- Yavrularım, istedim ki ilk karnelerinizi anne babalarınızın elinden alınız. 
Sakın velisi gelemeyenler üzülmesin. Bazılarınızın babası işte, evi uzak 
çoğunuzun ve anneler de kardan gelemediler. 

Öğretmenimizin konuşması sürerken daha üç hafta önce Rahmete 
uğurladığım “babam” da sanki orada velilerin arasındaydı. Yüzümde 
beliren gülümseme yanaklarımı ıslatan gözyaşının beni sınıfa 
döndürmesiyle kayboldu. Bu arada karneler numara sırasıyla verilmeye 
başlanmıştı bile.

Ayşe, Ömer ve Hüseyin babasından, Hasan amcasından aldılar 
karnelerini. Sacide’nin annesi gelmişti o verdi. Arada velisi 
gelemeyenlere Mehmet öğretmenim veriyordu. Ve benim adımı 
söylediğinde sanki o mükemmel karne benim değilmiş gibi 
çekine çekine kalktım sıramdan. Beni çok iyi tanıyan ve 
sınıftaki atmosferden etkilendiğimi anlayan öğretmenim 
sarılıp yanına çekti beni. Kolunu boynuma doladı ve o 
ana kadar zar zor da olsa tutmaya, saklamaya 
çalıştığım gözyaşımın sel olmasına sebep olan 
cümleleri kurdu.
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- Hepinizin karnesi çok güzel ama elimde tabiri caizse karnelerin babası 
var. Ve o karnenin sahibi işte bu delikanlı. Biliyorum çok üzgün; çünkü, 
babasını özlüyor. Üzülme demek yersiz olur, daha acısı çok taze de 
demeyeceğim; biliyorum ki onda bu acı hep taze kalacak. Nasıl yirmi yıl 
önce kaybettiğim babamın acısı tazeyse bende. Aslında hepimiz 
“Yetimiz,Yarım Bir Yanımız” bugün değilse yarın. Böyle bir karneyi sana 
vermekten çok büyük mutluluk duyuyorum oğlum, hem kendim hem de 
baban adına. Altı ay önce seni okula ilk getirdiği gün;
 
- “Hocam, önce Allaha sonra size emanet oğlum, çok istiyorum okusun” 
demişti. Bugün iki karne aldın aslında biri bizden işte elimde, diğeri 
babandan. Her ikisi de birbirinden güzel ve ömrün boyunca sakın unutma 
her işinde bir karnede babandan alacağını. Karnemi verip öpmek için 
eğildiğinde gördüm Mehmet öğretmenimin de gözlerinde de yaş vardı. 
Silmek için uzattım elimi…

Ve o an yanağımdaki yaşları silmeye çalışan oğlumun eliyle irkildim. 
- Ama baba!!! Ne oldu? Sen dinlemiyor musun beni? 
- Dinlemez miyim oğlum.
- Neden cevap vermiyorsun? Hem niye ağlıyorsun?
- Ağlamıyorum oğlum, af edersin duyamamışım son söylediğini.
- Ocakta diyorum kar yağar mı?
- Allah bilir. Sanırım yağsın istiyorsun. Yağar inşallah.
- Tamam o zaman sıkı dur karne hediyemi söylüyorum.

 “ Seninle kardan adam yapmak. ”

- “Burnuna havuç da takarız koca adam” derken sarıldık sıkı sıkı. 
Çocuk yüreği işte bu; “küçücük şeylerden kocaman mutluluklar 
çıkartıyor”  diye geçirdim içimden. O an oğluma sarılan ben 
aslında otuz dokuz yıl önce o gün babama da sarılıyordum 
sanki. Binlerce yetimin alacağı “Karnelerin Yetimliğini” 
ve Mehmet öğretmenimin söylediklerini düşündüm bir 
kez daha.

denizfeneri.org.tr
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- Acısı taze demiyorum, çünkü hep taze kalacak biliyorum.

- Aslında hepimiz yetimiz, yarım bir yanımız. Bugün değilse yarın…

Bu acıların tazeliğini gidermek değil ama paylaşmak mümkün. Yarım olan 
yanlarımız birleştirerek de bütünü oluşturabiliriz fikrinden hareketle Deniz 
Feneri Derneği sizleri onların başarılarını ödüllendirmeye, yanlarında 
olduğumuzu göstermeye ve her şeyden çok şefkate ihtiyacı olan bu 
yavrularımızın saçlarını okşayıp yüreklerine dokunmaya davet ediyor.

"Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle 
ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız." 
 
Hadisin ravisi Malik İbni Enes, -Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi- 
işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.
Müslim, Zühd 42.



denizfeneri.org.tr
ONLINE BAĞIŞ��������������

/denizfeneriorg

GİYİM yaz
5560’a 10 TL

bağışla

ÇOCUKLAR
ÜŞÜMESİN
ÇOCUKLAR
ÜŞÜMESİN



Kazlıçeşme Mah. 10. Yıl Caddesi  Zeytinburnu / İstanbul

/denizfeneriorg

www.denizfeneri.org.tr
0212 414 60 60


