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Den�z Fener� Derneğ�
Yurt İç� Yardımları / 2021

Temmuz - Ağustos - Eylül Aylarında
Yapılan Yardımlar

13.050

113.049

57.215

Nakdi Yardım
yapılan kişi sayısı

Gıda Yardımı
yapılan kişi sayısı

Giyim Yardımı
yapılan kişi sayısı

7.530

214.192

Eğitim Yardımı
yapılan kişi sayısı

Toplam Yardım
yapılan kişi sayısı

2.816

14.320

6.212

Sağlık Yardımı
yapılan kişi sayısı

Temizlik Yardımı
yapılan kişi sayısı

Eşya Yardımı
yapılan kişi sayısı

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt Dışı Yardımları / 2021
Temmuz - Ağustos - Eylül Aylarında
Yapılan Yardımlar

686
Hisse
8 farklı ülkede
Adak, Akika,
Şükür kurbanı

2.450
Benin ve
Kamerun’da
Kur’an-ı Kerim
hediye ettik

Etiyopya’da
Yetimhane,
Tanzanya’da
Hafızlık Eğitim
Merkezi açılışı

525
İdlib’de ve
Somali’de
Briket Ev
inşa edildi

7 Tır
Suriye’ye
İnsani Yardım

5.455
17 ülkedeki
Yetime yardım

10.903

457

4 Farklı
ülkede
Gıda Yardımı

4 Farklı ülkede
Katarakt
Ameliyatı

Etiyopya’da
mescit,
Benin’de
Kur’an Kursu
açılışı

234
9 Farklı ülkede
Su Kuyusu

İYİLİKLERİ ÇOĞALTARAK BÜTÜN
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELİRİZ
Koronavirüs salgını geçen yıl hayatımızı daha fazla etkilemişti. Bu yıl aşı yaptıran
vatandaşlarımızın sayısı arttıkça normalleşme yönündeki gelişmeler hızlanıyor.
Derneğimiz tam kapanmanın uygulandığı günlerde nakit, gıda, giyim ve temizlik
malzemesi dağıtımlarına devam etti. Tam kapanma günlerinden uzaklaştıkça hem
bağışlarımızda hem de yardım dağıtımlarımızda hissedilir bir şekilde gelişmeye ve
iyileşmeye sevinerek şahit oluyoruz.
Geçen üç aylık dönemde yurt içinden on binlerce ihtiyaç sahibi ailemizi ayni ve nakdi
çeşitli yardımlarla buluşturduk. Yurt dışında ise katarakt ameliyatlarına devam ettik. Su
kuyusu açma çalışmalarımız hız kesmedi. Mescit ve Kur’an kursu inşa etmeyi bu
dönemde de sürdürdük. Adak, akika ve şükür kurbanlarını hayırseverlerimize vekaleten
sekiz ülkede keserek etlerini mazlum coğrafyaların yoksullarına ulaştırdık.
Yine bu üç aylık süre içerisinde 25. Hizmet Yılımız vesilesiyle tertip edeceğimiz programın
hazırlıklarını devam ettirdik.
“İyilik kazandırır” temalı kısa film yarışmamız sonuçlandı. Yarışmamıza gönderilen filmler
ön jüri üyelerimiz tarafından izlenerek en beğenilen 10 film tespit edildi. Bu 10 film
arasından birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyona layık görülen dört kısa film ise ana jürimiz
tarafından belirlendi. Dereceye giren kişiler 25. Yıl programımıza davet edildiler.
Programda ana jüri başkanı Mesut Uçakan Beyin elinden ödüllerini alacaklar.
Yılın üçüncü çeyreğinde de aramıza yeni bağışçılarımız katıldı. Onlara, “İyilik ailemize hoş
geldiniz” diyoruz. Onlarla birlikte ailemizin bağışçı sayısı milyonlara ulaştı. Türkiye
genelinde ihtiyaç sahibi ailelerimiz ise 800 bine dayandı. Yardım faaliyetlerimizi
yürütürken her daim yanımızda olan ve emeğiyle, vaktini ayırarak işlerimizi hızlandıran,
organizasyon maliyetlerinin azalmasına vesilen olan gönüllülerimizi bağışçılarımızla
birlikte selamlıyoruz. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde iyilikleri çoğaltıyor, kötülüklerin ortaya
çıkmasını engelliyoruz.
İyilik ailemizi daha da büyütmeye ve güçlendirmeye ihtiyacımız var. Zira her ay yardım
isteyen ailelerimizin arasına 1500’e yakın yeni aile katılıyor. Onların her birisinin sosyal
incelemesi yapıldıktan sonra gerçekten muhtaç olanlara yardımlar yapılması gerekiyor.
Daha önce bağış yapmış hayırseverlerimizin yeni bağışlarla iyilik hareketimize güç
katmayı sürdürmelerini bekliyoruz. Bağış yapmaya imkân bulamayan gönüllülerimiz
ise, çevrelerindeki hayırsever insanları derneğimizle tanıştırmak suretiyle onların da
bu güzel manevi sofrada yer almalarına, böylece daha fazla ihtiyaç sahibi
insanın sıkıntısının giderilmesine aracılık edebilirler.
Çeyrek asırlık hizmet yılını geride bıraktık. Bütün idarecilerimize,
çalışanlarımıza, gönüllü ve bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
İyilik hareketimizin sizlerle birlikte nice çeyrek asırlara kavuşmasını
diliyoruz.
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NAKDİ YARDIMLAR
İhtiyaç sahibi aileler giyim, temizlik ve gıda yardımlarının yanında ev
kirası, faturaları ve okul masrafları gibi nakdi yardımlara da ihtiyaç
duyuyor. Geçim sıkıntısı çeken ailelerin başvurularını itina ile takip
ediyor ve sosyal tetkiklerini gerçekleştiriyoruz. Yardıma muhtaç
olduğu belirlenen on binlerce aileye nakdi yardım yapıyoruz.

13.050 Kişiye

Nakdi Yardım

4
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GIDA YARDIMLARI
Derneğimiz bünyesinde gerçekleşen ilk çalışmalar arasında yer alan
gıda yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere yardımseverlerden toplanan
erzakların poşetlenerek teslim edildiği bir çalışma iken günümüzde
sistemli bir şekilde takibi yapılan ve bir evin temel ihtiyaçlarının
çoğunun karşılandığı gıda desteğine dönüştü. Toplamda
15 çeşit temel gıda maddesini kapsayan kolilerimiz her ay
on bini aşkın yuvanın sofrasına aş oluyor.

113.049 Kişiye
Gıda Yardımı

5

GİYİM YARDIMLARI
Türkiye’nin sekiz bölgesinde bulunan giyim mağazalarımızda, giyim
yardımı başvurusu onaylanan aileler evlerinde yaşayan kişi sayısına
göre tanımlanmış onlarca çeşit giysiyi dışarıda bir mağazada alışveriş
yapıyor gibi deneyerek ve kendi isteklerine göre seçerek
alabiliyor.Mağazalarımızda bir kişinin ihtiyacı olan tüm giyim
malzemeleri bulunuyor. Giysileri bölgelerin mevsim şartlarına
göre yenileniyor ve on binlerce aileyi yardımlarınızla
kuşatıyoruz.

57.215 Kişiye
Giyim Yardımı
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EĞİTİM YARDIMLARI
Çocuklarının kırtasiye masraflarını karşılamakta zorlanan ailelere içinde
bir öğrencinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin bulunduğu okul
çantalarını ulaştırıyoruz. Öğrencilerin derslerinde eksiklik hissederek
okuldan kopmasını engellemek ve geçim sıkıntılarının eğitim
hayatlarına engel olmasının önüne geçmek için yurdumuzun
dört bir yanına emanetlerinizi ulaştırıyor, geleceğimizin
aydınlarını desteklerinizle yetiştiriyoruz.

7.530 Kişiye

Eğitim Yardımı
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SAĞLIK, İLAÇ VE
MEDİKAL MALZEME
Ülkemizde uygulanmakta olan genel sağlık sigortasına rağmen
azımsanamayacak sayıda aile sağlık problemlerini çözmek için
nakde ihtiyaç duymakta. Ailelerin bazıları ise maddi durumları
yetersiz olduğundan sağlık sorunlarına çözüm bulamıyor.
Sizin yardımlarınızla imkân sağladığımız hastalarımız yıllarca
ertelemek zorunda kaldıkları ameliyatlarını oluyor, yatağa
mahkum yaşantısından tekerlekli sandalye veya akülü
araba ile kurtuluyor ya da protez desteği ile geleceğe
daha emin adımlar atıyor.

2.816 Kişiye
Sağlık Yardımı
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EŞYA YARDIMI
İhtiyaç sahibi ailelerin mutfak, giysi ve sağlık ihtiyaçlarını karşılarken
evlerini yaşanabilir bir yuva haline getirmeye de gayret ediyoruz.
Gelir durumu zayıf ailelerin baza, beşik, yatak, koltuk takımı, halı,
ocak, kanepe, dikiş makinası, buzdolabı ve çamaşır makinası
gibi evlerinde bulunması gereken temel beyaz eşya ve
mobilya ihtiyaçlarını temin ediyoruz.

6.212 Kişiye
Eşya Yardımı

9

TEMİZLİK YARDIMI
Temizlik, günümüz salgın şartlarında insanların hayati ihtiyaçları arasında
yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan gıda, giyecek ve sağlık
yardımlarına temizlik malzemelerinin de eklenmesi içinde
bulunduğumuz salgın günlerinde zaruri bir hal aldı.
Zira temizliğin ihmali ileride telafisi güç sağlık problemlerine
sebep olabiliyor. İhmâllerin büyük kayıplara sebep olmaması
için binlerce aileye temizlik yardımında bulunuyoruz.

14.320 Kişiye

Temizlik Yardımı
10
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BİR HAYAT KURTAR
Deniz Feneri Derneği, “Bir Hayat Kurtar” projesi ile sağlık ve sosyal
güvence sorunlarından kaynaklı borçlarını ödeyemeyen ihtiyaç
sahiplerinin elinden tutmaya devam ediyor. Bazen protez bir bacak
ile geleceğe atılan adım, bazen birikmiş emeklilik primlerinin
ödenmesiyle alınan rahat bir nefes; kurtarılmış bir hayat. Deniz
Feneri Derneği olarak, çıkmazda olduğunu düşünen
insanların dertlerini dinliyor ve derman olmak için
mücadele ediyoruz.

9 Ailenin

Hayatına Dokunuldu
11
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ORMAN YANGINLARI
Antalya Manavgat’tan başlayarak, Türkiye’nin 30 farklı ilinde çıkan orman
yangınları sonrası Deniz Feneri olarak acil yardım ekiplerimizle harekete geçtik.
Temsilciliklerimizden hareket eden ekiplerimiz ve gönüllülerimiz, yangınların
yaşandığı tüm bölgelerde yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek
verdi. Deniz Feneri olarak, evleri yanan ihtiyaç sahibi ailelere kıyafet,
temizlik malzemesi ve kişisel hijyen ürünleri yardımında bulunarak
afetzedeler için seferber olduk.

14
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SEL FELAKETİ
Felaketin ilk saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de olan Derneğimiz tıpkı
yangın felaketinde olduğu gibi mağdur ve mazlum insanların
yardımına koştu. Başta Kastamonu, Sinop ve Bartın illerinde
meydana gelen sel felaketi sonucu birçok kardeşimiz maalesef
hayatını kaybetti ve sel nedeniyle birçok ev yıkıldı. Kastamonu
Temsilciliğimiz, sel felaketinin hemen ardından bölgeye
intikal ederek arama kurtarma ekiplerine destek oldu.
Deniz Feneri Derneği olarak Kastamonu Bozkurt,
Azdavay ve Bartın illerinde afetzede kardeşlerimize
başta içme suyu olmak üzere, gıda ve temizlik
yardımı ulaştırdık.

15

GÖZÜ
AYDIN
olsun!
Çağrı Merkezi

0212 414 60 60

700₺
Bir Ameliyat
Bedeli

Katarakt nedeniyle yıllarca
karanlığa mahkum bir
hayat yaşamış kardeşlerimizi
yeniden aydınlığa
kavuşturuyoruz.

Web Sitesi

denizfeneri.org
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SU KUYUSU
Dünya üzerinde yaşayan iki milyarın üzerinde insan içilebilir ve güvenli sudan
mahrum durumda. Hastalık taşıyan su kaynaklarından yaşadıkları bölgeye her
gün saatlerce süren yolculuk sonrası su taşıyabiliyorlar. Tükettikleri sağlıksız
sulardan dolayı milyonlarca çocuk hastalanarak hayata veda ediyor veya
ömür boyu birçok hastalığın taşıyıcısı oluyor. Afrika’da açlık ve susuzlukla
mücadele eden kardeşlerimizin köylerine su kuyusu açarak onları
içilebilir, sağlıklı ve güvenli suyla buluşturuyoruz.

9 Farklı Ülkede

234 Su Kuyusu
18
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klarınız
Yurt dışı ada e
24 saat içind
Kamerun’da ir.
kesilmekted

ADAK, AKİKA, ŞÜKÜR KURBANLARI
Kurbanlarınızı İslami usullere uygun şekilde hem yurt içinde hem
yurt dışında kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bağışçılarımız
kurban bedelini bize ulaştırdığı anda çalışmalarımızı başlatıyor ve
24 saat içerisinde kurban kesim videolarını kendilerine iletiyoruz.
Bağışçılarımız sayesinde her yıl yüz binlerce ihtiyaç sahibine
kurban eti ulaştırıyor, sofralarına misafir oluyoruz.

8 Farklı Ülkede

686
Hisse

19

KATARAKT
Ömrünün geri kalanını karanlıkta geçirmek zorunda kalan Afrika ve
Asya’da milyonlarca insan hastalıklarının küçük bir cerrahi operasyonla
iyileşebileceğinden habersiz yaşıyor. Nijer, Çad, Mali, Burkina Faso ve
Etiyopya gibi ülkelerde yaklaşık kırk bin insana bir doktor düşüyor
ve yerlilerin çoğu hayatı boyunca muayene olamıyor. Sizlerin
yardımları ile Afrika’da binlerce hastanın katarakt
ameliyatlarını gerçekleştiriyor, onların gören gözleri
oluyoruz.

4 Farklı Ülkede

457 Kişiye

Katarakt Ameliyatı
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HEDİYELERİN EN GÜZELİ
KUR’AN-I KERİM
Afrika’da hafızlık yapan kardeşlerimiz yetersiz Mushaf sıkıntısına çözüm
olarak uzun yıllardır tahta levhalara Kur’an-ı Kerim ayetlerini yazarak
ezber yapıyor. Ezberlenen her ayet sonrasında levhalar temizlenerek
yeni ayetler yazıldığı için hafızlığını bitiren talebelerin ezberlerini
tekrar etmek istediklerinde zorlanmasına sebep oluyor. Yalnızca
hafızların değil, yardıma muhtaç ülkelerdeki tüm Müslüman
kardeşlerimizin en önemli eksiklerinden biri olan kitabımız
Kur’an-ı Kerim’i sizlerin destekleri ile ihtiyaç sahiplerine,
cami, mescit ve hafızlık kurslarına ulaştırıyoruz.

Benin ve Kamerun’da

2.450 Adet

Kur’an-ı Kerim

21

BİR YETİM BÜYÜTÜYORUM
Her yıl yüzlerce milyon çocuk savaş, doğal afet, kuraklık ve yetersiz
sağlık koşullarından dolayı yetim kalıyor. Allah’ın bizlere emanet
olarak bıraktığı yetimlere babasız uyandıkları ilk günden kendi
ayakları üzerinde durabilecekleri güne kadar sizlerin
yardımlarıyla hamilik ediyoruz. Geleceğe daha emin adımlarla
yürüyebilmeleri için yetimlerin ellerinden tutuyor, sizlere
ömür boyu dua alabileceğiniz bir kapı aralıyoruz.

17 Farklı Ülkede

5.455

Yetime Yardım

22
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BİR KUMANYA DA SEN BAĞIŞLA
Yeryüzünde milyonlarca kıtlık ve savaş mağduru insan kardeşlerinden
gelecek yardımı bekliyor. Bağışlanan bir adet kumanya, yardıma
muhtaç bir ailenin yaklaşık bir aylık temel gıda ihtiyacının büyük bir
kısmını karşılıyor. Düzenli bir şekilde yapılan kumanya yardımları
ailelerin beslenme derdine çare oluyor.

4 Farklı Ülkede

10.903 Aileye

Gıda Yardımı
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BRİKET EV
İç savaşın can aldığı hüzün coğrafyalarından Suriye ve Somali’de evleri
kullanılamaz hale gelen kardeşlerimizi 39 m²; içerisinde banyo, tuvalet,
mutfak ve dışında avlusu bulunan, çatısı betonla kaplı briket evlerimize
taşıyoruz. Kent düzenine sahip yerleşim yerlerinde güvenli bir
yuvaya sahip olan ailelerimiz yeniden hayata başlayabilecek
gücü bağışçılarımızın desteğiyle buluyor. Temiz ve korunaklı
yapılara yerleşen ailelerimiz yarınlarına dair hayal kurabiliyor.

İdlib’de ve Somali’de

525 Adet

Briket Ev İnşa Edildi

24
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SURİYE YARDIMLARIMIZ
Suriye, savaş acısıyla yüzleştiği günden beri ülkemizin de derdi ve
mücadelesi oldu. İlk muhacirin yurdumuza sığındığı günden bu yana
hem yurt içinde tespit ettiğimiz yetim ve yardıma muhtaç ailelere
hem de Azez ve İdlib’deki kamplarımızda yaşayan kardeşlerimize
yardımlarınızı ulaştırıyoruz. Gıda, giyim, temizlik ve sağlık
yardımlarının haricinde bölgenin zaruri ihtiyaçlarını da takip
ve temin ediyoruz.

7 Tır

İnsani Yardım
25

KUR‘AN KURSU VE MESCİT
Afrika’nın yoksul bölgelerinde yaşayan Müslümanlar namazlarını kılabilecekleri,
Kur’an öğrenebilecekleri, İslami çalışmalar yapabilecekleri mescitlere ihtiyaç
duyuyor. Birçok temel ihtiyaçtan dahi yoksun Müslüman kardeşlerimizin
mahallelerine istifade edebilecekleri mescitler inşa ediyoruz. Bu
mescitlerde yapılan tebliğ, irşat ve ihtida çalışmaları ile Müslümanlar
dinlerini öğreniyor, gayrimüslimler ise İslam’la müşerref oluyor.

Benin ve Etiyopya’da,
Kur’an Kursu ve Mescit Açılışı
26
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YETİMHANE VE HAFIZLIK
EĞİTİM MERKEZİ
Afrika’da insani temel ihtiyaçlarından yoksun yaşam mücadelesi veren
kardeşlerimize en az giyim ve gıda kadar elzem olan eğitim desteği
verebilmek gayesiyle Hafızlık Eğitim Merkezi ve Yetimhane
çalışmalarımız devam ediyor. Yetim kardeşlerimizi, geleceklerini
inşa edebilecekleri bir yuvaya kavuşturarak kendi kültür ve
değerlerine sadık bir şekilde yetişmelerini sağlıyoruz. Hafızlık
Eğitim Merkezi ile mushaf bulmakta dahi zorlanan hafızlık
talebesi kardeşlerimizi her türlü imkana sahip bir
medreseye kavuşturuyoruz.

Etiyopya’da Yetimhane
Tanzanya’da Hafızlık
Eğitim Merkezi Açılışı
27

İYİLİK YAP ŞİFA BUL
Ah bu ben;
Dertler, bulut misali...
Serinlik başımda,
Yaş g/özümde nem!
Cafer Amca,
Amcamız!!! Bizim ile yolu kesişen herkesin Cafer Tayyar Amcası O!
80'lik Koca Çınar... Dertlerimi unutuyorum dert dinledikçe diyor...
Ve ekliyor;
Allah elden ayaktan düşürmesin ki son nefesime kadar güzel
çalışmaların hizmetkarı olabileyim... Bizdekiler de dert mi evladım?
Dert...
Dert/sizde !!! Yaşını almış, yaşanmışlıklardan yorgun ama hiç şikayetçi
değil. En çok da her Cuma aksatmadan mezarını ziyaret ettiği hayat
arkadaşı mekanı cennet teyzemizin özlemi zor geliyor. “Her nefes uçan
bir kuştur c/andan...” diyor gözlerindeki yaşları gizlese de yüreğindekileri
açıkça döküyor kelama:
Yalnız yaşanır yalnızlık,
Kalabalıklarda olunmaz öyle.
Konuşmayı, unuttuğunu unutmalı insan,
Ki susmuşların haykıran dilidir bu lisan.
Ne yolun uzağından korkar derviş;
Ne hamal yükün ağırından.
Niyettir insanı güçlü kılan...
28

Şifa, sabrın teri damlayan alından!!! Yıllardır yüzlerce kapı çaldı, dert
dinledi. Sayısız yetime dede, hastaya şifa vesilesi oldu. Yiğit yalın kılıç belli
olur er meydanında denir ya O da kah yürüyerek kah otobüsle yaptı
bütün bu ziyaretleri.
Haftada en az bir iki kez kuruma uğrayıp bitirdiği raporları teslim
etmeden daha, etüt der O …”Etüt var değil mi çocuklar?
Yeni etütler var değil mi? İlaç onlar bana ilaç..! Akıyor zaman...
Dursan da,
Koşsan da.
Akıyor alabildiğine ...
Coşkun bir nehir gibi.
İster ona doğru çek
İster terse kürekleri !!! Şimdi biraz rahatsız ilaç dediği etütleri birikiyor. Bir
kaç yıldır elleri titremeye başlamıştı ve;
"Eziyet be oğlum size bu yazı okunur mu? Ben bile okuyamıyorum
yazdıklarımı." diyerek bir daktilo temin etti. Yaptığı ziyaret notlarını her
akşam itinayla temize çektiği daktilosu suskun ve o da bizler gibi şifası
için duacı koca çınara.
Geçmiş olsun Cafer Amca…
Selamını getirdik torunlarının, evlatlarının ve dahi yalnızlıklarına yaren
olduğun akranlarının…
Yolunu bekliyorlar hasret ve dua ile!!!
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