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Yurt İç� Yardımları / 2021
Nisan - Mayıs - Haziran Aylarında

Yapılan Yardımlar

Gıda Yardımı
yapılan kişi sayısı

178.385
Giyim Yardımı

yapılan kişi sayısı

33.243

Toplam Yardım
yapılan kişi sayısı

313.396

Nakdi Yardım
yapılan kişi sayısı

19.805

Sağlık Yardımı
yapılan kişi sayısı

532
Temizlik Yardımı
yapılan kişi sayısı

71.204
Eşya Yardımı

yapılan kişi sayısı

2.875

Eğitim Yardımı
yapılan kişi sayısı

7.352



Filistin’e
Sıcak Yemek,
İlaç ve
Gıda Yardımı

1.947
Hisse
8 farklı ülkede
Adak, Akika,
Şükür kurbanı

5.189
17 ülkedeki
Yetime yardım

1.068
5 Farklı ülkede
Katarakt 
Ameliyatı

308
9 Farklı ülkede
Su Kuyusu

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt Dışı Yardımları / 2021
Nisan - Mayıs - Haziran Aylarında
Yapılan Yardımlar

1.750
Afganistan ve
Bangladeş’de
Kur’an-ı Kerim
hediye ettik

5.800
2 Farklı 
ülkede
Gıda Yardımı

Kamerun ve 
Etiyopya’da 
Kur’an Kursu 
ve mescit açılışı

6 Tır

Suriye’ye
İnsani Yardım



İYİLİKLERİ ÇOĞALTARAK BÜTÜN
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELİRİZ
Dünya koronavirüs salgınında bir buçuk yılı geride bıraktı. Bu dönemde bazı tanıdıklarımız, yakınlarımız 
hastalandı, tedavi görüp iyileşti. Bazı yakınlarımızı ise ahirete uğurladık. Salgının bütün dünyaya ağır bir 
faturası oldu. Bu dönem hem ülkemiz hem de bütün insanlık için olağanüstü şartların ve zorlukların 
yaşandığı bir dönem olarak hatırlanacak. Ülkelerin çoğunda sağlık ve ekonomi alanında oluşan büyük 
sıkıntılar atlatılabilmiş değil.

Tam kapanma olarak tanımlanan günleri şimdilik geride bırakmış bulunuyoruz. Virüsün yeni 
varyantlarıyla sonbahar ve kış döneminde yeniden “tam kapanma günleri”ne döner miyiz, bilinmez. Tez 
zamanda eski normallerimize dönmeyi diliyoruz.

Türkiye, dünyada salgınla mücadeleyi en başarılı yöneten ülkelerin başında geliyor. Aşılamada da en 
başarılı ilk 10 ülke arasında gösteriliyoruz.

Salgınla karşı karşıya kaldığımız ilk günlerden itibaren derneğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin hayatını 
kolaylaştırmak için adeta seferberlik ilan etti. Nakit, gıda, giyim ve temizlik malzemesi yardımlarımızı 
gece gündüz, hafta içi ve hafta sonu sıkıntı ve kaygı içerisindeki ailelerimize en hızlı yollardan ulaştırdık. 

Salgın günlerimizde çalışanlarımızın çoğu koronavirüse yakalandı. Şükürler olsun ki yapılan tedavilerin 
sonunda personelimizin tamamı sağlığına kavuşarak işlerinin başına döndü.

2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde koronavirüsün varlığı resmi makamlar tarafından 
duyurulmuştu. O günlerden bu yana bağışçılarımız diğer zamanlara göre daha fazla bağış yapmak 
suretiyle zor durumdaki kardeşlerini unutmadıklarını, sahip oldukları imkân ve nimetlere şükretme 
bilincinde olduklarını gösterdi.

Dünyanın birkaç yüzyılda bir görebileceği ölçekteki bu küresel salgın afetinin tesirlerini en aza indirmek 
için hem merkezi yönetim hem de insani yardım kuruluşlarımız olağanüstü bir çaba ve gayret gösterdi.

Salgının ilk aylarında bazı ülkelerin sağlık sistemlerinin çökme görüntüleri sergilediğini, hastanelerde 
yatak bulunamadığı için hastaların koridorlarda bekletildiklerini, huzurevlerindeki yaşlı insanların adeta 
ölüme terkedildiği görüntüleri unutmayacağız.

Şükürler olsun ki ülkemizde devlet, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerimizin samimi gayretleriyle 
salgının ağır yükü olabildiğince kaldırılmaya ve dar gelirli ailelerimizin bu zorlu süreci en az hasarlar 
atlatmaları için bütün imkânlar seferber edilmeye çalışıldı.

2021 yılı ikinci çeyreğinde (Nisan, Mayıs, Haziran) ayni ve nakdi yardımlar başta olmak üzere çeşitli 
desteklerle yurt içinde toplam 313.396 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yüreğine dokunduk.

Yurt dışında da on binlerce mağdur ve mazlum kardeşimize götürdüğümüz hizmetlerle onları 
unutmadığımızı, bir ayağımız Türkiye’de iken bir ayağımızın da hep gönül coğrafyamızda 
olduğunu gösterdik.

Bu faaliyetlerimizin tamamında bağışçılarımızın, gönüllülerimizin ve resmi 
makamlarımızın desteğini şükranla zikretmemiz gerekiyor.

Deniz Feneri iyilik sevdalıları, yola ilk çıktığımız 1996 yılından beri normal 
zamanlarda ve olağanüstü dönemlerde “yeryüzündeki son muhtaç insana 
ulaşıncaya kadar çalışacağız” cümlesiyle özetlediğimiz vizyonunu aklında 
tutarak başladığı hayır koşusunu sürdürüyor.
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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 nakit destek vererek, yetim çocuklara sahip çıkarak, 
yoksul ailelerin geçim sıkıntısını gidererek, ihtiyaç sahiplerinin 
dertlerine derman olmaya devam ediyoruz.
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19.805 Kişiye
Nakdi Yardım



GIDA YARDIMLARI

 

178.385 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 yardımları yapıyoruz. 
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

 

33.243 Kişiye
Giyim Yardımı

Türkiye’nin 8 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.
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7.352 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 ulaştırıyoruz.
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SAĞLIK, İLAÇ VE 
MEDİKAL MALZEME

 

532 Kişiye
Sağlık Yardımı

Ülkemizde uygulanan genel sağlık sigortasından bir sebeple 
yararlanamayan ihtiyaç sahibi ailelerin 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

 

2.875 Kişiye
Eşya Yardımı

Sel, deprem, su baskını gibi doğal afetlerden dolayı ev eşyalarını 
kaybetmiş olan ailelere ya da temel ev eşyalarından mahrum ihtiyaç 
sahiplerine 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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71.204 Kişiye
Temizlik Yardımı

TEMİZLİK YARDIMI

 
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 söz konusu 
aileler, tüm toplumumuzu etkileyen birçok bulaşıcı 
hastalığa karşı daha dirençli hale geliyorlar.
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BİR HAYAT KURTAR

 
“Bir Hayat Kurtar Projesi” ile umudunu kaybetmiş insanlara umut 
oluyoruz. Hayata güçlükle tutunan, geçim sıkıntısı içinde olan, 
sağlığı bozulmuş ya da bir engellilik durumu 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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16 Ailenin
Hayatına Dokunuldu



6 Tır
İnsani Yardım

SURİYE YARDIMLARI

2011’de Esed rejiminin katliamlarıyla başlayan iç çatışmaların yayılması ve 
yoğunlaşmasıyla 600 bin insanın hayatını kaybettiği Suriye’deki iç 
savaşta, eşi görülmemiş bir insani kriz meydana geldi. Yaşam alanları, 
eğitim kurumları, ibadethaneler, pazar yerleri, siviller hiç dikkate 
alınmaksızın bombalandı ve binlerce masum insan ya yok edildi 
ya da evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Suriye’deki
iç savaştan kaçarak, sınır bölgelerde çadırlarda yaşamak 
zorunda kalan muhacir kardeşlerimize, Deniz Feneri 
Derneği olarak; briket ev, gıda ve giyim yardımı gibi 
insani yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz.
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SU KUYUSU

9 Farklı Ülkede
308 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. 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 mutluluğunu yaşıyoruz.
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ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBANLARI

 

8 Farklı Ülkede
1.947
Hisse

Kurban faaliyetlerimizin yanında yıl içinde adak kesimlerini de organize 
ediyoruz. Bağışçımız adak, akika ya da şükür kurbanını bize verdiği 
andan itibaren kurbanları İslâmi usullere uygun olarak 24 saat 
içinde keserek ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 
Kurbanların kesim görüntülerini SMS yoluyla bağışçılarımıza 
ulaştırıyoruz.
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Yurt dışı adaklarınız

24 saat içinde
Kamerun’da
kesilmektedir. 



KATARAKT

 

5 Farklı Ülkede
1.068 Kişiye
Katarakt Ameliyatı

Katarakt, kalıtsal nedenler, yüksek ısı ve güneş ışığı, toz, yetersiz 
sağlık şartları ve yaşlılık gibi nedenlerle göz merceğinde oluşan 
bir göz kusurudur. Özellikle iklimsel şartlar ve yetersiz 
beslenme nedeniyle Afrika’da milyonlarca katarakt hastası 
bulunmaktadır. Derneğimiz, bağışçılarımızın destekleriyle 
Afrika’da her yıl binlerce insana katarakt ameliyatı 
yaptırarak görmeyen gözleri yeniden ışığa ve huzura 
kavuşturuyor.
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HEDİYELERİN EN GÜZELİ
KUR’AN-I KERİM

 

Afganistan ve Bangladeş’te
1.750 Adet
Kur’an-ı Kerim

Afrika’da ve öteki 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

 

17 Farklı Ülkede
5.189
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 
yetimlere kendi yaşamlarını rahatlıkla sürdürecekleri yaşa 
kadar 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 ulaştırıyoruz. Kumanya bağışı 
yapan bir hayırseverimiz 4-5 kişilik bir ailenin en temel mutfak 
ihtiyaçlarının önemli bir kısmına, bir ay yetecek kadar destek 
vermiş oluyor.
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RAMAZAN

 

25 Farklı Ülkede
414.481 Kişiye
Yardım

Ramazan ayında 3 kıtada 25 ülkede, çalışanlarımız ve gönüllülerimizle 
birlikte binlerce kardeşimizin Ramazan sevincine ortak olduk. 
Bağışçılarımızın emanetleri olan “fitre, fidye, zekât ve sadakaları” 
Balkanlar’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya dünyanın dört 
bir yanına ulaştırdık.  Yetimlerimizle “iftar sofralarında” buluştuk, 
“Ramazan kumanyası” ile mazlumların iftar sofralarında 
tebessüm olduk. Ramazan Bayramı’nda “bayramlık 
kıyafetler” ve “bayram harçlığı” ile yetimlerin yüzlerini 
güldürdük.
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FİLİSTİN’E ACİL YARDIM

 
İsrail’in, Mübarek Ramazan ayında başlayan bombalı saldırıları sonucu 
yüzlerce Filistinli kardeşimiz evlerini ve hayatlarını kaybetti. Filistin’de 
hayat durma noktasına geldi, sular ve elektrikler kesildi. Binlerce 
Filistinli kardeşimiz evlerini terk ederek, zorunlu olarak göç etti. 
Deniz Feneri olarak, İsrail saldırıları başladığı andan itibaren 
Filistinli kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırmaya başladık. 
Dünya bu katliama sessiz kalırken bizler Filistinli 
kardeşlerimizin dün yanındaydık bugün de yanındayız.
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Sıcak Yemek, 
İlaç ve Gıda Yardımı
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KUR‘AN KURSU VE MESCİT

 

Kamerun ve Etiyopya’da,
Kur’an Kursu ve Mescit Açılışı

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. Beş vakit namaz kılınan o 
mescitler başka dinden olan insanların İslam’la müşerref olmasına, 
ihtidalara vesile oluyor. Bu eğitim ve ibadet mekânları 
bağışçılarımız için de 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 arasındaki her şeyden hayırlıdır“ buyurmuştur.
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BAYRAM "BUGÜN"DE...

 

Damlada gizli derya,
Ömür canda!

Her nefes bir başka bayram,
Farkındalıkla yaşanıyorsa!
 
"Nerdeeee o eski bayramlar!!!"  diye başlarız söze ne zaman bayramlara 
dair bir kaç cümle sarf etmemiz gerekse. Hakkımız var tabi geçmişi 
özlemle anmaya, ya da geçmişin bugünden daha duyarlı ve vefakar 
olduğunu aslında bugünden de yarınlara gönderme yaparak 
vurgulamaya.
 
Eee; peki ya bayramlara sorulsa aynı soru acaba onlar neler söylerdi?
 
- Eski bizi (bayramları) arar olduk mu derler yoksa onlar da derin bir iç 
çekip bizler gibi:
 
-"Nerdeee o eski insanlar!" mı, derler.
 
Bu sorunun cevabını bayramlardan almak imkansız olsa da aslında 
hepimiz şuan verdik hakiki cevabı. Bayramı bayram yapan da, onu 
dünlerde özel kılıp özlemle arayan&anan da biziz.
 
 
Bu bayramı tüm özlemle geçen bayramlara inat dolu dolu yaşayalım 
inşallah. Şehir hayatı zor, iş güç meşakkatli. Evet haklısınız yorgunuz; 
dinlenmek hakkımız ve dinleneceğiz elbette...
 
Ama bayramlar da; hayatın ta kendisi gibi birlikte, paylaşarak 
yaşandığında anlam kazanır ve yoğun, koşuşturmacalı 
geçiyor gibi görünse de aslında o zaman dinlendirici olur. 
 
Ruhlarımız dinlenmeden, huzur ve sevinç duymadan 
dinlenemez bedenler...
 
Ve şimdi arifesindeyiz bayramın.
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Elimizde bir buket çiçek&bir paket çikolata yanımızda yeryüzünün neşe 
kaynağı çocuklarımız kapısını&zilini çalmak üzereyiz koca yürekli koca 
çınarların...Hayatın her anından edindikleri tecrübe ve yüreklerindeki 
sevgiyi bayram sofrasında paylaşmaya ramak kaldı.
 
Nerdeeee o eski bayramlar/insanlar...  Burada/Bugünde!
 
Dünde kalan her şey güzel bir anı, yarına ışık ve rehber birer tecrübe iyi ya 
da kötü...Gün bugündür, dün bitti çünkü...Ve yarınlar yok belki...
 
Öyleyse; aç kapıyı bayram biz geldik tüm içtenliğimizle, elimizin erdiği 
dilimizin döndüğünce seni yaşatmaya ve yaşamaya. Aç kapıyı, aç ki 
sarılalım hasretle, sevgiyle, saygıyla birbirimize...
 
Bayram, insanın/bizim olduğumuz her yerde. 
Bayram yeriyiz "Her birimiz"..!
 
Bu duygularla; öncelikle Allah’ımıza bizleri bu güne kavuşturduğu için 
şükürler olsun. Dualarımızı ve özellikle birbirimiz için ettiklerimizi kabul 
etsin.
 
Yürekleri sevgi dolu sizler; destek, paylaşım ve kurban bağışlarınızla 
binlerce kardeşimizin (Allahın izniyle) bayramı daha güzel ve dolu dolu 
karşılamasına vesile oldunuz. İlle de çocuklar. Bayramlıklarını, bayram 
harçlıklarını alan; yarınlar da geçmiş bayramlara dair güzel anılar 
biriktiren çocuklar hazırlar bayramın çalmakta olduğumuz kapısını 
açmasına.
 
Allah gönlünüze zeval, sizlere sıkıntı vermesin inşallah. Ömrünüz uzun ve 
hayırlı, sağlıklı, işleriniz kolay, kazancınız bol ve bereketli olsun.
 
Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin.
 
Bayramınız BAYRAM olsun...

Saygı ve muhabbetle en kalbi dileklerimizle bayramınızı tebrik 
ediyoruz.

Remzi GÜMÜŞ
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