FAALİYET RAPORU

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt İç� Yardımları / 2020
Yapılan Yardımlar

19.653

516.568

121.055

57.251

Nakdi Yardım
yapılan kişi sayısı

Gıda Yardımı
yapılan kişi sayısı

Giyim Yardımı
yapılan kişi sayısı

Eğitim Yardımı
yapılan kişi sayısı

28.121

995.745

Yeni Yardım
Başvurusunda
bulunan aile sayısı

Toplam Yardım
yapılan kişi sayısı

7.815

211.724

26.208

35.471

Sağlık Yardımı
yapılan kişi sayısı

Temizlik Yardımı
yapılan kişi sayısı

Eşya Yardımı
yapılan kişi sayısı

Aşevi ve
Misafirhane Yardımı
yapılan kişi sayısı

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt Dışı Yardımları / 2020
Yapılan Yardımlar

3.933

13.368

Hisse
21 farklı ülkede
Adak, Akika,
Şükür kurbanı

Aileye
10 farklı ülkede
Gıda Yardımı

10.755

500.000

5 farklı ülkede
Kur’an-ı Kerim
hediye ettik

3 eğitim

külliyesi

17 farklı ülkede
Kurban eti
dağıtımı

16.118

10 mescit

22 ülkedeki
Yetime
Yetim Harçlığı

818

2.454

açılışı

aileye İdlip’de
briket ev
inşa edildi

1.000
çocuğun
isteği
gerçekleştirildi

6 Farklı ülkede
Katarakt
Ameliyatı

781
14 Farklı ülkede
Su Kuyusu

ÇEYREK ASIRLIK YLK HKAYES
1996 yılında Kanal 7 ekranlarında “Şehir ve Ramazan” isimli program ile iyilik
yolculuğuna başlayan “Deniz Feneri”, faaliyetlerde 25. yıla ulaşmanın sevincini
yaşıyor.
“İyilik Hareketi” olarak kuruluşumuzun ilk gününden bugüne kadar; 81 ilde,
tüm ilçelere, köylere ve mezralara kadar ulaşıp desteğe muhtaç yüzbinlerce
ailemizin hayata tutunmalarına yardımcı olduk, onların hayır dualarını aldık.
“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.
Nakit, gıda, giyim, barınma, eğitim ve sağlık gibi yardımların yanında mescit,
Kur’an Kursu, su kuyusu, çeşme, yetimhane ve okul gibi kalıcı hizmet ve
eserlerle de dünyanın pek çok noktasında ihtiyaç sahiplerinin yüreğine
dokunduk.
Deniz Feneri, kurulduğu ilk günden itibaren oluşturduğu sistem ve yardım
anlayışıyla sahasında öncü ve model olmuş, bu yönüyle birçok insani yardım
kuruluşu tarafından örnek alınmıştır. Ülkemizde yardım faaliyeti yapan çok
sayıda vakıf ve dernek yetkilisi Deniz Feneri yardım modelini kendilerine
rehber edindiklerini ifade etmişlerdir.
Derneğimiz, Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirdiği gıda, eğitim, sağlık ve
barınma alanlarındaki projeleriyle; kurduğu misaf irhaneler, aşevleri, giyim
mağazaları ve yürüttüğü meslek edindirme programlarıyla, ihtiyaç sahiplerine
en zor zamanlarında umut ışığı olmaya devam etmektedir.
Çalışmalarımızda motivasyonumuz, Peygamber Efendimiz s.a.s’in "Hayra
vesile olan hayrı yapan gibidir" (Tirmizî, İlm, 14.) mübarek sözü ve en büyük
destekçilerimiz bizleri hiç yalnız bırakmayan hayırseverlerimizdir.
Tüm bu hayır faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmayan bağışçılarımıza yardım
ve desteğe kavuşan ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ederiz.
Deniz Feneri Derneği

FAALİYET RAPORU

YURT İÇİ
YARDIMLARI

NAKD YARDIMLAR
25 yıldır yoksullara, mağdurlara, mazlumlara, yolda kalmışlara, yetimlere
kısacası tüm ihtiyaç sahiplerine el uzatıyoruz. Aynî yardımlar kadar
muhtaç bir kişinin o anda ihtiyaç duyduğu nakdi yardım da önemlidir.
Bu nedenle bizlere bu konuda başvuruda bulunan kişileri de
gözetiyor ve sıkıntılarını azaltacak nakdi yardımlarda bulunuyoruz.

19.653

Kişiye
Nakdi Yardım

2

GIDA YARDIMLARI
Derneğimizin 25 yıldır kesintisiz olarak yürüttüğü en temel desteklerin
başında, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırmak geliyor. Geçim
sıkıntısı çeken on binlerce aileye bir aylık temel gıda ihtiyacını
karşılayan gıda kolileri ulaştırıyoruz. Şeker, un, yağ, bakliyat ve
salça gibi tüm temel gıda maddeleri gıda kolimizde yer alıyor.

516.568
Kişiye
Gıda Yardımı

3

GYM YARDIMLARI
İhtiyaç sahibi aileler bazı dönemlerde yılda bir, bazı dönemlerde ise her
altı ayda bir diledikleri ürünleri giyim mağazalarımıza gelerek,
kendilerine belirlenen limit dâhilinde istedikleri giysileri hiçbir ücret
ödemeden alabilmektedir. İstanbul Zeytinburnu ve Ümraniye,
Ankara Ulus, Afyonkarahisar, Kastamonu, Antalya, İzmir ve
Erzurum’daki giyim mağazalarımızdan istedikleri ürünleri
alabildikleri gibi mağazalarımıza gelemeyen ihtiyaç sahibi
ailelerin ise evlerine ulaştırıyoruz.

121.055

Kişiye
Giyim Yardımı

4

ETM YARDIMLARI
Okula giden çocukların eğitim ve kırtasiye giderleri ülkemizde ve
dünyadaki birçok ailenin bütçesini sarsmaktadır. Zor şartlar altında
eğitim gören ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, eğitim hayatlarında
ihtiyaç duydukları malzemeleri temin ediyoruz. Çanta, kitap, kalem,
defter gibi kırtasiye malzemelerini temin ederek maddi durumu
zayıf olan çocuklara destek sağlıyoruz.

57.251

Kişiye
Eğitim Yardımı

5

SALIK, LAÇ VE MEDKAL MALZEME YARDIMI
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 protez, akülü araba ya da tekerlekli sandalye
ihtiyacını karşılıyoruz. Salgın döneminde zor günler geçiren
ailelere hijyen seti, maske, dezenfektan ve sabun yardımında
bulunarak destek olduk.

7.815

Kişiye
Sağlık, İlaç ve Medikal
Malzeme Yardımı
6

EYA YARDIMLARI
Sel, deprem, kar-kış şartları gibi doğal sebeplerin yanında çeşitli
nedenlerle eşyasını kaybetmiş mağdurlara yıllardır destek oluyoruz.
Derneğimizin kurulduğu günden bu güne kadar kesintisiz devam
ettirdiği yardımların başında; eşya, yakacak, barınma ve
tamir-bakım yardımları gelmektedir.

26.208

Kişiye
Eşya Yardımı

7

TEMZLK YARDIMLARI
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.

211.724

Kişiye
Temizlik Yardımı

8

KORONAVRÜS SALGINI
2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını tüm
dünyayı derinden etkiledi. 2020 yılının Mart ayında ülkemize de sıçrayan
salgın tüm sektörleri olumsuz yönde etkileyerek insanların geçim
sıkıntısına düşmesine neden oldu. Bu zor dönemde bağışçılarımızın
destekleriyle ihtiyaç sahibi aileler için gıda, temizlik, yakacak,
giyim, maske ve dezenfektan yardımlarında bulunduk.

81 İlde

420.125

Kişiye Yardım

9

ELAZI DEPREM
24 Ocak tarihinde Kuzey Anadolu fay hattında meydan gelen deprem, Elazığ ve Malatya’yı
derinden etkiledi. Merkez üssü Elazığ Sivrice ilçesinde 6,5 şiddetinde meydana gelen ve
39 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem tüm ülkemizi yasa boğdu.
Depremin yaşandığı andan itibaren Deniz Feneri Derneği olarak tüm şube ve temsilciliklerimizle
aksiyon aldık ve insani yardım malzemeleri ve ekiplerimizi deprem bölgesine yönlendirdik.
Başta Malatya ve Elazığ olmak üzere depremden etkilenen tüm ilçe ve köylere hızlıca ulaştık ve
götürdüğümüz yardımları AFAD ve Kızılay koordinesinde dağıtmaya başladık.
Çalışmalara katılan ekibimizin ortaya koyduğu performans, deprem çalışmalarını bizzat
koordine eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey’in takdirini aldı ve Derneğimiz
Sayın Bakanımız tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.
Elazığ depreminden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, vefat eden
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Deniz Feneri Derneği olarak halkımızın acısını
paylaşıyor, milletimizin emrinde olduğumuzu beyan ediyoruz.

10

Bölgede Yapılan Yardım Çalışmaları
24 personel, 8 araç ve

100’e yakın gönüllü ile hizmet
1 ay boyunca günde 2 kez olmak üzere
günlük 2.000 kişiye çorba dağıtımı

1.500 aileye battaniye dağıtımı
200 aileye elektrikli soba
1.000 ailelik giyim paketleri
4.000 adet sandviç
1.000 aileye gıda ve temizlik kolisi
100 aileye et dağıtımı
500 aileye kahvaltı kolisi

11

ZMR DEPREM
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 Merkezimizden, Ege ve
Afyonkarahisar Temsilciliklerimizden ekipler acil olarak intikal etti. Depremzedelere
battaniye dağıtımı; çorba, çay ve yiyecek ikramı yaptık. Bölgede çalışan ekiplerin ise maske ve
dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık. Depremde göçük altında kalan ve evsiz kalan vatandaşlar
için başta AFAD ve Kızılay ekipleri olmak üzere diğer STK’larla koordineli bir şekilde
yardımlarımıza devam ettik.
Depremin ardından acı bilanço ortaya çıktı; 116 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, depremden etkilenen tüm
vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

12

Bölgede Yapılan Yardım Çalışmaları
5 personel, 5 araç ve

8 gönüllü ekibimiz ile hizmet verdik
Günlük 3.000 kişiye sıcak çorba dağıtımı

3.500 kişiye çay, kahve, kek, bisküvi ve su ikramı
350 kişiye sıcak yemek dağıtımı
600 kişiye battaniye yardımı

Belirli periyotlarla dezenfektan dağıtımı
Belirli periyotlarla maske dağıtımı

13

GENÇ YLK
Deniz Feneri Derneği bünyesinde yer alan Genç İyilik; üniversitelerin
fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinde okuyan,
yüreği iyilik dolu gençlerin ve genç mezunların buluştuğu bir gençlik
yapılanmasıdır.
24 Üniversitede yapılanmasını tamamlayan “Genç İyilik,”
4.300 gönüllüsü ile yurt içinde kitap yardımlarından, huzurevi
ve yaşlı bakım merkezlerinde yürüttüğü faaliyetlere; köy
okullarında kışlık giysi yardımına, yurt dışında Kur’an-ı
Kerim dağıtımına, Afrika’da su kuyusu açılışına ve salgın
ile mücadelede ihtiyaç sahibi ailelere desteğe kadar
birçok alanda faaliyetlerine devam ediyor.

24 Üniversitede
Toplam 4.300

Gönüllüyle Faaliyet

14

2020 Yılında “Genç İyilik” Faaliyetleri
Salgın süreci boyunca ihtiyaç sahibi
ailelerimize gıda dağıtımlarına destek
Köy okullarında eğitim gören öğrencilerimize
mont, bot ve kırtasiye seti dağıtımı
Tüm kulüplerimizde, huzurevi ve yaşlı bakım
merkezlerimizi her hafta ziyaret
Şehit kamu çalışanlarımız için Somali'de
1.000 adet Kur’an-ı Kerim hediye ettik
Afrika’da su kuyusu açılışlarına destek

15

YLK OKULU
İlköğretim, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilere iyiliği, paylaşmayı ve
veren el olmanın önemini “İyilik Okulu” projemizle özendiriyoruz.
Öğrencilerin gayretleri ile toplanan yardımlar mazlumların hayatlarını
kurtarmaya vesile oluyor. 6. Yılına ulaşan “İyilik Okulu”, hem yurt
içinde hem de yurt dışında yürüttüğü önemli çalışmalarla “Asım’ın
Neslini” yaşatmaya devam ederken, genç münevverlerin
yetişmesine de katkı sağlıyor.

1.934 Okul
71.469 Öğrenci
16

2020 Yılında “İyilik Okulu” Faaliyetleri
Elazığ depreminde gıda giyim ve
battaniye yardımı
Salgın döneminde ihtiyaç sahibi ailelere
gıda ve hijyen paketi dağıtımı
Yurt içinde köy okullarına kışlık giysi yardımı
Yurt dışında su kuyusu, katarakt ameliyatı,
Kur’an-ı Kerim dağıtımı, Mescit açılışı ve yetim projelerine
destek sağlandı.

17

AKEM
Ülkemizde üniversite okuyan Afrikalı gençleri bünyesinden bulunduran,
Afrika Eğitim ve Koordinasyon Merkezi (AKEM), Afrika’nın sorunlarının
konuşulduğu, bunun için projelerin geliştirildiği, sosyal meselelerde
duyarlılık oluşturulan bir merkez olarak hizmet vermektedir.
AKEM’in araştırmacıları, tüm Afrika kıtasını ve ülkelerini inceleyen
“ülke raporlarını” tüm insanlığın hizmetine sunmaktadır.

18

AEV VE MSAFRHANE YARDIMLARI
Açıldığı ilk günden itibaren Ankara’ya gelen binlerce yoksul ve hasta
yakını, tedavileri bitene kadar hem misaf irhane hizmetimizden hem de
aşevimizin yemek hizmetinden faydalandı. Her Ramazan ayında
ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye sefer taslarıyla iftar sofraları kuruyor
mazlumların duasına vesile oluyoruz. Her gün sıcak yemeğin
çıktığı aşevimizden yüzlerce mağdur yararlanmaya devam
ediyor.

35.471

Kişiye Yardım

19

BR HAYAT KURTAR
“Bir Hayat Kurtar Projesi” ile umudunu kaybetmiş insanların umudu
oluyoruz. 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.

335

Kişinin
Hayatına Dokunuldu

20

FAALİYET RAPORU

YURT DIŞI
YARDIMLARI

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.

14 Farklı Ülkede
781 Su Kuyu
22

KATARAKT
Katarakt görmeye engel bir göz kusurudur. Özellikle Afrika’da; yaşlılık,
iklim şartları, aşırı sıcak ve tozlu ortam nedeniyle Katarakt hastalığı çok
sık görülmektedir. Maddi imkansızlıkların yanı sıra, yeterli sayıda
hastane ve doktor olmayan Afrika’da, milyonlarca katarakt hastası
sizlerin yardımını bekliyor. Sadece 700 TL bağışta bulunarak bir
katarakt hastasının ışığa kavuşmasına vesile olabilirsiniz. Afrika
ülkeleri başta olmak üzere dünyanın yoksul bölgelerinde siz
değerli bağışçılarımız sayesinde katarakt ameliyatlarımız
devam ediyor.

6 Farklı Ülkede
2.454 Katarakt
Ameliyatı

23

BR YETM BÜYÜTÜYORUM
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.

22 Farklı Ülkede
16.118 Yetime
Harçlık

24

RAMAZAN
Ramazan ayında 3 kıtada 30 ülkede, çalışanlarımız ve gönüllülerimizle
birlikte binlerce kardeşimizin Ramazan sevincine ortak olduk.
Bağışçılarımızın emanetleri olan fitre, zekât ve sadakaları
Balkanlar’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya dünyanın
dört bir yanına ulaştırdık.

3 Kıta da

30 Faklı Ülkeye
Yardım

25

KURBAN
Ekiplerimiz ve gönüllülerimiz ile Afrika’dan Balkanlar’a, Orta Asya’dan
Ortadoğu’ya kadar 3 kıtada 17 ülkede kurban faaliyeti gerçekleştirdik.
Bağışçılarımızın emanetleri olan kurbanları İslami usullere uygun bir
şekilde keserek binlerce kardeşimizin et yemesine vesile olduk.

17 Farklı Ülkede
500.000 Kişiye

Kurban Eti Dağıtımı

26

ADAK, AKKA, ÜKÜR KURBANLARI
Kurban faaliyetlerimizin yanında yıl içinde adak kesimlerini de organize
ediyoruz. Bağışçımız adak, akika ya da şükür kurbanını bize verdiği
andan itibaren İslami usullere uygun olarak; 24 saat içinde kurbanını
kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz.

21 Faklı Ülkede
3.933 Hisse

27

HEDYELERN EN GÜZEL KUR’AN-I KERM
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.

5 Ülkede
10.775 Kişiye

Kur’an-ı Kerim

28

BR KUMANYA DA SEN BAILA
Makarnadan salçaya, yağdan helvaya, bakliyattan şekere kadar bir ailenin
ihtiyacı olan gıda maddelerinden oluşan “Bir Kumanya da Sen Bağışla”
projemize 175 TL karşılığında sizler de destek verebilirsiniz.

10 Farklı Ülkede
13.368 Aileye

Kumanya Dağıtımı

29

1001 ÇOCUK 1001 DLEK
2003 yılında hayata geçirdiğimiz “1001 Çocuk 1001 Dilek” projesiyle birçok
çocuğumuzun yüzünde tebessüm olmayı başardık. Engelli çocuklardan
şehit çocuklarına, köy okullarındaki çocuklardan yetim çocuklara,
yurt dışında mazlum coğrafyalarda yaşayan çocuklara kadar birçok
ihtiyaç sahibi yavrularımıza mektuplarla ulaşıp, dilek ve hayallerini
sorduk. Hayalindeki hediyeyi ve oyuncağı temin ederek
çocukların kalbinde sevinç ve mutluluk olduk.

Yaklaşık

1.000 çocuğun

isteği gerçekleştirildi

30

BRKET EV PROJES
Suriye’deki iç savaştan dolayı sınır bölgelerde çadır kamplarda yaşamak
zorunda kalan Suriyeli kardeşlerimiz için İdlip’te briket evler inşa
ediyoruz. Bir ailenin yaşayabileceği iki odası, banyosu ve mutfağı
bulunan 39 m²’lik evlere, dilerse bağışçımızın ismini veriyoruz.

818

Adet Briket Ev
İnşa Edildi

31

LÜBNAN’DA PATLAMA
04 Ağustos 2020 Salı günü terör saldırısı sonucu Beyrut Liman’ında büyük
bir patlama meydana geldi. Son derece tehlikeli olan amonyum nitratın
patlaması o kadar büyük bir felakete yol açtı ki; yüzlerce ölü ve
binlerce yaralının dışında, başkent Beyrut neredeyse tamamen
yıkıldı. Patlamanın şiddeti komşu ülkelerden bile hissedildi.
Patlama sonrası Deniz Feneri olarak acil yardım kampanyası
başlattık. Evleri ve işyerleri yıkılan, yakınlarını kaybeden,
Beyrutlu kardeşlerimizin yaralarını sarmak için bölgeye
intikal ettik. Bölgedeki yaraları sardık, acil ihtiyaç
malzemeleri ile Lübnanlı mağdur kardeşlerimizin
yanında olduk.
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ETM KÜLLYELER
Açlık, kıtlık ve yoksullukla mücadele edilen Afrika’da eğitimli ve kültürlü
bir neslin yetişmesi için bölgede eğitim külliyesi yapımlarına devam
ediyoruz. 2020 yılında Etiyopya’da; “Yunus ve Satı Uslu Yetim
Eğitim Külliyesi, “Umudum Sensin Yetim Eğitim Külliyesi ve
“Conder-Enfraz Ak Külliyesi” hizmete açıldı.

33

YUNUS VE SATI USLU YETM ETM KÜLLYES
Etiyopya’nın Hadiya bölgesi Lisana kasabasında eğitim fırsatı bulamayan
yerel halkın ihtiyacını karşılamak için temelini attığımız eğitim
külliyesinin inşasını tamamlayarak Lisanalı kardeşlerimizin hizmetine
açtık. Toplamda 200 yetime eğitim imkânı sunan külliyemiz bölgeye
ve Müslümanlara umut olacak.

34

UMUDUM SENSN YETM ETM KÜLLYES
“Umudum Sensin İmam Hatipler Umut Oluyor” projesi kapsamında
Doişa’da temelini attığımız “Umudum Sensin Yetim Eğitim
Külliyesi”nin iki bloğunu öğrencilerin biriktirdikleri harçlıklar ile inşa
ettik. Külliyenin kalan kısmını ise Albayrak Vakfı’nın destekleriyle
tamamladık. Eğitim külliyesinde yer alan 130 kişilik yetimhane ile
bölgede yaşayan yetim çocuklar için barınma imkânı
sağlanırken; 276 kişilik öğrenci kapasitesine sahip okul ise
eğitim imkanından yoksun olan bölge halkı için umut ışığı
olacak.
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GONDER-ENFRAZ AK KÜLLYE VE CAMS
Yakın zamana kadar çok az bilinen Gonder-Enfranz bölgesinde inşa edilen
külliye ve cami sayesinde artık Müslümanlar dini vecibelerini rahatça
yerine getirebilecek. Her türlü baskıya rağmen Müslüman kimliklerini
koruyan yerel halk, Türkiye’den uzanan iyilik eli sayesinde artık
çok mutlu. Deniz Feneri Derneği tarafından inşa edilen “GonderEnfraz Külliyesi”nin inşaatı bu yıl tamamlanarak hizmete açıldı.

36

MAHMUD ESAD COAN VEFA MESCD
Etiyopya’nın Güney Halkları Bölgesinde, nüfusunun tamamı Müslüman
olan Halaba’da ibadethanelerin olmayışı bölgedeki Müslüman nüfus için
büyük sorun teşkil ediyordu. Adıyamanlı bir öğretmen hanımın
bağışlarıyla inşasını tamamladığımız ”Mahmud Es’ad Coşan Vefa
Mescidi” bölge Müslümanlarına hizmet vermeye başladı.
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AL VE HACER YILDIZ VEFA MESCD
Konyalı Yıldız ailesinin bağışlarıyla Etiyopya’nın Güney Halkları Bölgesinde
bulunan Budesaka köyünde yaşayan Müslümanların ibadet ve sosyal
ihtiyaçlarını karşılamak için temelini attığımız “Ali ve Hacer Yıldız
Vefa Mescidi”nin inşasını tamamlayarak ibadete açtık.
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EHT SAM ÇFTÇ VEFA MESCD
Deniz Feneri Afyonkarahisar Temsilciliği’nin çabalarıyla “Şehit Sami Çiftçi”
adına Etiyopya’nın Güney Halkları Bölgesinde ve Başkent Addis Ababa’ya
uzaklığı 90 km olan Tiya köyünde Müslümanların talebi üzerine
temelini attığımız “Şehit Sami Çiftçi Vefa Mescidi”nin inşasını
tamamlayarak hizmete açtık.
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PATAN 15 TEMMUZ EHTLER OKULU
Tayland’ın Patani bölgesinde, Vali Münir KARALOĞLU himayesinde
Deniz Feneri Derneği, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Animder
(Antalya İmamhatip Mezunları Derneği) öncülüğünde projelendirilen
“Patani 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu” bu yıl tamamlanarak
hizmete açıldı. Toplamda 10 derslikten oluşan 450 öğrenci
kapasitesine sahip olan “Patani 15 Temmuz Şehitleri ilkokulu”
yoksulluk içinde yaşayan Müslüman çocuklar için eğitim
imkânı sağlayacak. Ayrıca “15 Temmuz” hain darbe
girişiminde ülkesi için şehadet şerbeti içmiş olan
şehitlerimizin ismi ülkemizden kilometrelerce uzakta
yaşamaya devam edecek.
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ABLA SÜTÜN “TADI” NASILDI?
Bir Nisan öğleden sonrası İstanbul’da hafif yağmurlu bir gün. Toprağın suya
kavuşması yavaş yavaş gerçekleşiyor ve hasret sindire sindire bitiriliyor adeta.
Dün bir komşusu tarafından evden atıldığı ve köhne bir kulübeye sığındığı bildirilen
Kevser Hanım ve iki kızı için bu gecekondu mahallesindeyiz. Komşusu, ailenin gıda
sorunundan da bahsetmiş ve karınlarını aşağı mahallede kurulan pazarın artıklarını
toplayarak doyurduklarını iletmiş arkadaşlarımıza.
Adresi bulduk bulmasına ama ailenin sığındığı denilen yer yok ortalıkta. Az ileride iki
çocuk oynuyor; yarı çamur toprağın içinde adeta civcivler gibi ayaklarıyla eşiyorlar
etraflarını. İki küçük sarı civciv, bizi fark ettiklerinde duruyorlar. Ve çok geçmeden
kızlarımızın Kevser Hanımın çocukları olduğunu anlıyoruz. Daha sürerken
konuşmamız, büyük olan az ilerdeki ağaçların arasına dalıyor ve:
- Anne! Anne! Sesleri annesinin –Efendim yanıtıyla son buluyor. Aynı yolu takip
ettiğimizde yarı yıkık, köhne bir kulübe ve önünde ana-kız karşılıyorlar bizi.
Kevser Hanım anlatıyor, biz de dinliyor ve notlarımızı alıyoruz. İki ay önce eşini
kaybedene kadar kıt kanaat da olsa geçiniyorlarmış. İnşaatlarda keser sallayarak
nafakasını temin eden Emin Usta bu dünyadan göçerken iki kızını miras bırakmış ve
sonrasında zor günler başlamış Kevser Hanım için. Kirayı ödeyemeyip bu ikinci ay da
tekrar edince zaten olmayan eşyalarıyla (iki yatak, bir ocak, soba, halı birkaç parça
mutfak eşyası hepsi) konmuş kapının önüne ve sonrası malum. Sosyal inceleme
formuna düştüğüm son not: “Yapılması gereken çok şeyler var bu ailemiz için…”
oluyor.

41

Aileyi Deniz Feneri’ne bildiren komşularının gıda ve beslenme sorunu üzerinde
ısrarla durması sebebiyle, gelirken elimiz boş değildi. Bağışçılarımızın ihtiyaç
sahiplerinin sofralarını kursun diye bize emanet ettiği gıda kolilerinden ve Deniz
Feneri Adak- Kurban Kesim Merkezi’nde kesilen adak etlerinden almıştık Kevser
Hanım ve kızları için yanımıza.
Arkadaşım, araçtan elinde gıda kolisiyle geri geldiğinde o iki minik civcivin
gözlerindeki heyecanı görmeliydiniz. Onların bu halleri ceviz ağaçlarının sevimli ev
sahipleri sincapları hatırlattı bana, ürkek ama bir o kadar da meraklı... Önce
annelerine sonra bana baktılar ve bakışları elinde gıda kolisi olduğu halde duran
arkadaşıma kilitlendi.
Arkadaşım:
- “Buradaki gıdalar en az bir hafta yeter sizlere bu sürede de nihai çözümler
üretmeye çalışalım inşallah biz de “ diyerek gıda ve et kolilerini kapının girişine
bıraktı.
Küçük sarı civciv bozdu kısa süreli de olsa oluşan sessizliği.
- Amca makarna var mı kutuda?
- Var güzelim.
- Peynir peki?
- Evet.
- Ama süt yoktur değil mi? Olsa ne güzel olurdu. “Abla sütün tadı nasıldı, ben
unuttum, sen hatırlıyor musun?”
- Süt de var hatta bak bu kutuda da et. Ve bundan sonra her ay böyle kutular
gönderecekler Deniz Feneri bağışçısı amca ve teyzelerin sen hiç merak etme.
- Desene Amca; birazdan “Bayram yapacağız ablamla.”
Bu küçücük yavrunun ettiği kocaman kelam düğümledi boğazlarımızı… Saçlarını
okşayarak ayrıldık, en kısa zamanda görüşmek sözüyle.
Allahım! Kimseyi açlıkla terbiye etme. Makarna yemek isteyen, peyniri özleyen, etin
sütün tadını unutmuş yavrulardan bihaber olmaktan, daha kötüsü haberdar olup
duyarsız kalmaktan koru bizleri.
Zira; “Komşusu açken tok yatmış” olmanın gazabından sana sığınırız.”
Remzi GÜMÜŞ
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GENEL MERKEZ
Zeytinburnu Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası
AKEM (Gevherhan Sultan
Medresesi)

KASTAMONU
TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası
İSTANBUL ŞUBE
Anadolu Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası

BURSA TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası

KOCAELİ
TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası

DOĞU ANADOLU
TEMSİLCİLİĞİ
Doğu Anadolu Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası

ANKARA ŞUBE
Orta Anadolu Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası
Aşevi
Misaﬁrhane

EGE TEMSİLCİLİĞİ
İzmir Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası
AFYONKARAHİSAR
TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası

ŞANLIURFA
TEMSİLCİLİĞİ

AKDENİZ TEMSİLCİLİĞİ
Antalya Depo
Giyim Mağazası

GENEL MERKEZ
Kazlıçeşme Mah. 10. Yıl Cad.
Zeytinburnu / İstanbul
0 212 414 60 60
İSTANBUL ŞUBE
Esenkent Mah. Deniz Feneri Sk. No: 1
Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul
0 216 527 10 80 - 0 554 164 56 75
ANKARA ŞUBE
Eski Köy Yolu Cad. No: 23
Pursaklar / Ankara
0 312 527 30 30

Web Baıı
www.denizfeneri.org.tr
Çaırı Merkezi
0 212 414 60 60
Kolay Baı Ekranlı Bankalar
Halkbank
Albaraka Türk Katılım Bankası
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Türkiye Finans Katılım Bankası
Vakıf Katılım Bankası
Vakıfbank
Ziraat Katılım Bankası
Ziraat Bankası

GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası

EGE TEMSİLCİLİĞİ
Yunus Emre Mah.7402 Sk. No :4/A Pınarbaşı, Bornova / İzmir
0 232 441 05 00
DOĞU ANADOLU TEMSİLCİLİĞİ
Selçuklu Mah. Deniz Feneri Cad. No: 15 Aziziye / Erzurum
0 442 327 62 80
AKDENİZ TEMSİLCİLİĞİ
Murat Paşa Mah. 575 Sk. No: 19 (Real Alışveriş Merkezi Arkası) Antalya
0 242 311 60 88
KASTAMONU TEMSİLCİLİĞİ
Hepkebirler Mah. Sakarya Cad. Sakarya Apt. No: 15 Kastamonu
0 544 414 60 37
AFYONKARAHİSAR TEMSİLCİLİĞİ
Marulcu Mah. Hacı Felahi Sk. No: 9/A Afyonkarahisar
0 272 212 10 60
KOCAELİ TEMSİLCİLİĞİ
Erenler Mah. Turan Güneş Cad. No: 159/A İzmit / Kocaeli
0 262 321 40 12
ŞANLIURFA TEMSİLCİLİĞİ
Hızmalı Mah. Bostancılar Caddesi No: 45 (Hz. Ayşe Camii Yanı)
Haliliye / Şanlıurfa
0 530 925 08 73
GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ
Mücahitler Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Murat Apt. No: 122/A
Şehitkamil / Gaziantep
0 342 321 08 75
BURSA TEMSİLCİLİĞİ
Çırpan Mah. Stadyum Caddesi No: 32/A Osmangazi / Bursa
0 224 251 60 16

BAĞIŞ yaz
5560’a 10 TL
bağışla


/denizfeneriorg

ONLINE BAĞIŞ

denizfeneri.org.tr

