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

Ekim - Kasım - Aralık Aylarında
Yapılan Yardımlar

Gıda Yardımı
yapılan kişi sayısı

77.709
Giyim Yardımı

yapılan kişi sayısı

18.081

Toplam Yardım
yapılan kişi sayısı

180.926

Nakdi Yardım
yapılan kişi sayısı

33.002

Sağlık Yardımı
yapılan kişi sayısı

1.365
Temizlik Yardımı
yapılan kişi sayısı

15.724
Eşya Yardımı

yapılan kişi sayısı

2.832

Eğitim Yardımı
yapılan kişi sayısı

32.336



237
İdlib’de
Briket Ev 
inşa edildi

1.091
Hisse
8 farklı ülkede
Adak, Akika,
Şükür kurbanı

3.601
18 ülkedeki
Yetime Nakdi
yardım

2.870
7 Farklı ülkede
Katarakt 
Ameliyatı

258
12 Farklı ülkede
Su Kuyusu

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt Dışı Yardımları / 2021
Ekim - Kasım - Aralık Aylarında
Yapılan Yardımlar

4.000
Benin, Somali
ve Kamerun’da
Kur’an-ı Kerim
hediye ettik

10.134
5 Farklı 
ülkede
Gıda Yardımı

Benin’de
Mescit, 
Kamerun’da
Kur’an Kursu 
açılışı

4 Tır

Suriye’ye
İnsani Yardım

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



VEREN EL, ALAN ELDEN HAYIRLIDIR

“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’den 
fazla ülkesine iyilik götürdük.

25 yıl önce bir televizyon programı ile başlayan bu iyilik hareketi 
25. Yılında da ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya kesintisiz şekilde devam etti.

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

 
Her dönemde nakit yardımlar ihtiyaç sahipleri için hayati önemdedir. 
Yaşadığımız pandemi döneminde ise elektrik, su, 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 gerekiyor. Bütün bunlar için normal zamanlara göre 
daha fazla nakit yardıma ihtiyaç duyulmakta.
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33.002 Kişiye
Nakdi Yardım



GIDA YARDIMLARI

 

77.709 Kişiye
Gıda Yardımı

25 yıl önce bir hayırseverden aldığımız gıda malzemelerini poşetlere 
doldurarak ilk yardımımızı gerçekleştirdik. Derneğimiz kurulduğu 
günden bu yana en çok önem verdiği yardım türü, gıda yardımları 
oldu. İnsan yaşamı için gerekli olan temel gıda maddelerinin 
yer aldığı gıda kolilerimizi her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaştırıyoruz. Gıda kolilerimizde şeker, sıvı yağ, salça, 
kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut, pirinç ve çay gibi 
15 çeşit temel ihtiyaç malzemesi bulunuyor.
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GİYİM YARDIMLARI

 

18.081 Kişiye
Giyim Yardımı

Türkiye’nin 10 bölgesinde bulunan giyim mağazalarımızda ihtiyaç sahibi 
ailelere kıyafet yardımında bulunuyoruz. Bu mağazalarımızda 
ayakkabıdan gömleğe, kemerden monta, pantolondan kazağa 
kadar onlarca kıyafet malzemesini yoksul insanlara dışardaki bir 
giyim mağazasında alış-veriş yapıyormuş gibi renk ve modelini 
seçme imkânı sunarak takdim ediyoruz. Giysileri bölgelerin 
mevsim şartlarına göre yenileniyor ve on binlerce aileyi 
yardımlarınızla kuşatıyoruz.
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32.336 Öğrenciye
Eğitim Yardımı

EĞİTİM YARDIMLARI

 
Çocuklarının kırtasiye masraflarını karşılamakta zorlanan ailelere içinde 
bir öğrencinin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeleri barındıran okul 
çantalarını ulaştırıyoruz. 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 VE 
MEDİKAL MALZEME

 

1.365 Kişiye
Sağlık Yardımı

Ülkemizde azımsanamayacak sayıda aile sosyal güvencesi 
olmadığından veya maddi durumu yetersiz olduğundan dolayı 
sağlık sorunlarına çözüm bulamıyor. Sizin yardımlarınızla imkân 
sağladığımız hastalarımız yıllarca ertelemek zorunda oldukları 
ameliyatlarını oluyor, kurtulma hayalini kurmayı bıraktığı 
yatağa mâhkum yaşantısından tekerlekli sandalye veya 
akülü araba ile kurtuluyor ya da protez desteği ile 
geleceğe daha emin adımlar atıyor.
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EŞYA YARDIMI

 

2.832 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 
kullanılmamış durumda olan beyaz eşya, mobilya malzemesi 
ya da benzeri ev eşyalarını hiç sahip olmamış ailelerimize 
ulaştırıyoruz.
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15.724 Kişiye
Temizlik Yardımı

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.
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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.

11

denizfeneri.org.tr

18 Ailenin
Hayatına Dokunuldu
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SU KUYUSU

12 Farklı Ülkede
258 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 ulaşmak 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

 

8 Farklı Ülkede
1.091
Hisse

Kurbanlarınızı İslami usullere uygun şekilde hem yurt içinde hem 
yurt dışında kesiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bağışçılarımızın 
kurban bedelini bize ulaştırdığı anda çalışmalarımızı başlatıyor ve 
24 saat içerisinde kurban kesim videolarını kendilerine iletiyoruz. 
Yardımlarınızla her yıl yüz binlerce ihtiyaç sahibine kurban eti 
ulaştırıyor, sofralarına misafir oluyoruz.
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Yurt dışı adaklarınız

24 saat içinde
Kamerun’da
kesilmektedir. 



KATARAKT

 

7 Farklı Ülkede
2.870 Kişiye
Katarakt Ameliyatı

Afrika ve Asya’da ömrünün geri kalanını karanlıkta geçirmek zorunda 
kalan 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.
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HEDİYELERİN EN GÜZELİ
KUR’AN-I KERİM

 

3 Farklı Ülkede
4.000 Adet
Kur’an-ı Kerim

Afrika’da hafızlık yapan kardeşlerimiz, yetersiz Mushaf sıkıntısına çözüm 
olarak uzun yıllardır tahta levhalara Kur’an-ı Kerim ayetlerini yazarak 
ezber yapıyorlar. Ezberlenen ayetler sonrasında levhalar temizlenerek 
yeni ayetler yazılıyor. Bu uygulama, 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 yardımları ile ihtiyaç 
sahiplerine, cami, mescit ve hafızlık kurslarına ulaştırıyoruz.
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BİR YETİM BÜYÜTÜYORUM

 

18 Farklı Ülkede
3.601 Yetime
Nakdi Yardım

Her yıl milyonlarca çocuk savaş, doğal afet, kuraklık ve yetersiz sağlık 
koşullarından dolayı yetim kalıyor. Allah’ın bizlere emanet olarak 
bıraktığı yetimlere kendi ayakları üzerinde durabilecekleri güne 
kadar sizlerin yardımlarıyla hamilik ediyoruz. Geleceğe daha emin 
adımlarla yürüyebilmeleri için onların ellerinden tutuyor, sizlere 
ömür boyu dua alabileceğiniz bir kapı aralıyoruz.
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BİR KUMANYA DA SEN BAĞIŞLA

 

5 Farklı Ülkede
10.134 Aileye
Gıda Yardımı

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.
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BRİKET EV

 

İdlib’de
237 Adet
Briket Ev İnşa Edildi

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.
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SURİYE YARDIMLARIMIZ

 
İlk muhacirin yurdumuza sığındığı günden bu yana hem yurt içinde 
tespit ettiğimiz yetim ve yardıma muhtaç ailelere hem de Azez ve 
İdlib çadır kamplarımızda yaşayan kardeşlerimize yardımlarınızı 
ulaştırıyoruz. Gıda, temizlik ve sağlık yardımlarının haricinde 
bölgenin zaruri ihtiyaçlarını da takip ve temin ediyoruz.
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4 Tır
İnsani Yardım
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KUR‘AN KURSU VE MESCİT

 

Benin’de Mescit
Kamerun’da Kur’an Kursu Açılışı

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

 
Deniz Feneri Derneği olarak bizler hem yetimlerimize sahip çıkıyor 
hem de yetimhane ve okullar inşa etmek suretiyle onların eğitim ve 
barınma gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çünkü yetimler Allah'ın 
bizlere emanetidir. Allah c.c Kur'an-ı Kerim'in bir çok yerinde 
yetimlere sahip çıkılmasını, onların gözetilmesini emretmiş, 
kendisi de bir yetim olan Peygamber Efendimiz s.a.s de bir 
çok hadisinde yetim hamiliğinin önemine vurgu yapmıştır.
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Etiyopya’da
Yetimhane Açılışı
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HAFIZLIK EĞİTİM MERKEZİ

 

Tanzanya’da Ramazan Ağabey 
Hafızlık Eğitim Merkezi Açılışı

Deniz Feneri Derneği, 25 yıldır kendini mazlumların yardımına koşmaya 
adayan Ramazan Ağabey (İbrahim Uğurlu) adına Tanzanya 
Zanzibar’da 330 öğrenci kapasiteli Hafızlık Eğitim Merkezi’nin 
açılışını yaptı. Deniz Feneri Derneği bağışçılarının katkılarıyla 
faaliyete geçen “Ramazan Abi Hafızlık Eğitim Merkezi” her yıl 
yüzlerde hafızın yetişeceği ilim ve irşat merkezi olarak faaliyet 
gösterecek.
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FENER’İN FERİ

 

Dün akşam, uzun süredir sıkıntı veren ve ihmal de ettiğim göz muayenesi 
için gittiğim tıp merkezinden elimde gözlük reçetesiyle çıkarken çok 
eskilere götürdü hafızam beni. Üniversiteye yeni başladığım yıllarda 
izlediğim bir tiyatro oyunu ve o oyundan sonra benim cami, saray, müze 
vb yerlerde gördüğüm çini, hat vb eserlere bakışımın nasıl değiştiğini 
anımsadım. Oyun “Mimar Sinan” adını taşıyordu ve boşuna Koca Sinan 
denmediğini gösteren bir hikaye işlenmişti. “Padişahın düşündüğü 
sürede bitmesini istediği bir eser, Sinan’ınsa bazı detayların acele 
götürmeyeceği yönünde (karşısındakinin  sınırsız ferman sahibi padişah 
da olsa) anlamlı mesaj ve uygulamaları üzerine inşa edilen oyunun 
sonunda eser büyük fedakarlıklarla Padişahın açılış için söz verdiği tarihe 
yetiştiriliyor ama  mimari adına ne gerekiyorsa hiçbir ayrıntı atlanmadan 
(özellikle işlemler arası bekleme sürelerinde hünkarın eleştirilerine maruz 
kalmasına rağmen) .Oyunun son sahnesi (ki gerçek olduğu da rivayet 
edilir) benim ve benim gibi o oyunu izleyen binlerce kişide kalıcı bir tesir 
bırakmıştır diye düşünüyorum. Padişah Sinan ve arkadaşlarını teker teker 
kutlarken içlerinden birinin kör olduğunu fark eder ve Sinan’ın kulağına 
“Bu ne ustası” der. “Nakkaş hünkarım” cevabını aldığında; “Bu adam kör 
sen nakkaş dersin” diye hiddetlendiğinde Sinan, “Evet artık kör ama onun 
gözlerinin nuru bu caminin içini aydınlatan” cevabını verir sükunetini 
bozmadan. 
 
Elimde reçeteyle kapıda kala kaldığımda o an Padişahın yüzü geldi 
gözümün önüne. 

Tabi insan kendine konduramıyor da bir yandan. Daha bir yıl önce 
aynı doktorun “Gözlerini satsan iyi para eder ‘Tavşan gözü’ gibi 
maşallah” diye nükte yaparken şimdi “Ne yaptın sen gözlerine” 
deyip “üstelik sürekli takmalısın” öğüdü de verip, elinize 
reçete tutuşturması..!

Ne yaptım ben gözlerime!!! Çok şükür abartılacak bir 
şey yok ve olan da güzel işler çoğalsın, bir insanın 
dünyası daha aydınlansın diye oldu.
 



 

Ve Sinan’ın göz nurunu işine akıtan ustasını yad ettim rahmetle. 
Şimdilerde onların yerini tutmak ne mümkün ama o meşaleyi taşımaya 
gayret gösteren, bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Deniz 
Fenerlerini, hep daha güzeli için mücadele eden, evinden, ailesinden, 
ciğerpare evlatlarından, sağlığından fedakarlık eden siz “İyilik ustalarını” 
selamlıyorum.
 
Fener’i güçlü kılan da bu olsa gerek zira söndü denildiğinde tekrar tekrar 
parlaması ferini yüreklerden almasından değil mi?
 
Eğileceksen!!!
Haya ve huşuyla,
Eğil… Şükür ve duayla…
 
Eğil ki dik durasın,
Eğil ki kendin bulasın,
Tevazuunla insan olasın
Bedenden ziyade kalbinle eğil.
 
Hadsize değil şefkate eğil,
Güçlüye değil sevgiye eğil,
Eğilme!!!
Alırken asla v/erensen eğil,
 
Kuş kanadında umuda eş,
Toprağa düşen tohuma güneş,
Çocukların tebessümüne kardeş,
Günde beş vakit dua olursun eğil..!

Remzi GÜMÜŞ

denizfeneri.org.tr



0212 414 60 60
Çağrı Merkezi

denizfeneri.org
Web Sitesi

900
Bir Ameliyat

Bedeli

₺GÖZÜ
AYDIN
olsun!

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

GENEL MERKEZ
Zeytinburnu Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası
AKEM (Fatih - Gevherhan
Sultan Medresesi)

ANKARA ŞUBE
Orta Anadolu Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası (Ulus)
Aşevi

DOĞU ANADOLU
TEMSİLCİLİĞİ
Doğu Anadolu Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası

EGE TEMSİLCİLİĞİ
İzmir Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası (Basmane)

AFYONKARAHİSAR
TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası

ŞANLIURFA
TEMSİLCİLİĞİ

AKDENİZ TEMSİLCİLİĞİ
Antalya Depo
Giyim Mağazası

İSTANBUL ŞUBE
Anadolu Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası

KASTAMONU
TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası

KOCAELİ
TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası

GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası

BURSA TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası



Kazlıçeşme Mahallesi 10. Yıl Caddesi  Zeytinburnu / İstanbul

/denizfeneriorg

www.denizfeneri.org.tr
0212 414 60 60


