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

76.743

490.336

122.463

54.537

Nakdi Yardım
yapılan kişi sayısı

Gıda Yardımı
yapılan kişi sayısı

Giyim Yardımı
yapılan kişi sayısı

Eğitim Yardımı
yapılan kişi sayısı

39.721

949.962

Yeni Yardım
Başvurusunda
bulunan aile sayısı

Toplam Yardım
yapılan kişi sayısı

17.545

114.956

19.795

53.587

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 / 2021
Yapılan Yardımlar

5.100
Hisse 16 farklı
ülkede
Adak, Akika,
Şükür kurbanı
kesildi

10.200
9 farklı ülkede
Kur’an-ı Kerim
hediye ettik

414.481
Ülkemizde ve
25 Farklı
ülkede
Ramazan
Yardımı yapıldı

762
Aileye İdlip’de
briket ev
inşa edildi

56
Tır Suriye’ye
İnsani Yardım
ulaştırıldı

26.777
Aileye
12 farklı ülkede
Gıda Yardımı
yapıldı

750.000
Kişiye 25 farklı
ülkede
Kurban eti
dağıtımı yapıldı

19.415
22 ülkedeki
Yetime
Yetim Harçlığı
ulaştırıldı

5.561
9 Farklı ülkede
Katarakt
Ameliyatı
yapıldı

1.072
17 Farklı ülkede
Su Kuyusu açtık

CEYREK
ASIRLIK
iYiLiK
HiKAYEMiZ
1996 yılı Ramazan ayında eski sinema oyuncusu İbrahim Uğurlu
ile genç televizyoncu Uğur Arslan, Kanal 7 televizyonunun
yakınındaki bir marketten temin ettikleri erzak paketlerini ihtiyaç
sahibi bir aileye ulaştırmak üzere yollara düştüler. Yakındaki
gecekondu semtinde bir evin kapısı çalındı. Tek katlı mütevazı
gecekondunun kapısını beyaz başörtülü nur yüzlü bir anne açtı. Az
sonra çocuklar da peşinden gelerek annelerinin eteğinden
tutundular.
Anne, “Buyurun kimi aramıştınız?” diye sordu. Program ekibi,
“Ramazanlık bir şeyler getirdik” karşılığını verdi. Anne “Öyle
şeyler kaldı mı ki?” diye hayretini dile getirdi.
Sonra duygulandı ve ağlamaya başladı anne. “Neden
ağlıyorsunuz?” diye sordu İbrahim Uğurlu. “Kocam kısa bir süre
önce rahmetli oldu. Rabbime çok yalvardım. Bu ramazanı nasıl
geçireceğiz diye düşünüp ağladım, O’ndan yardım istedim. Sizi
göndermiş” dedi.
O günden sonra yıllarca ekranlara gelecek Şehir ve Ramazan
programıyla birlikte Ramazan Ağabey olarak anılacak İbrahim
Uğurlu da anne ile birlikte ağladı.
Sonra müsaade isteyip içeri girdi ekip. Kadının hikayesine kulak
verildi. Konuşmaların izin verilen kısımları kamera ile kaydedildi.
O çekimler ilk Şehir ve Ramazan programı olarak iftara dakikalar
kala ekrana getirildi. İzleyiciden yoğun bir ilgi ve teveccüh gördü.
Ramazan sonrası Deniz Feneri adıyla haftalık olarak devam etti
program. 1998 yılında Deniz Feneri derneği kuruldu…
Ülkemizde gidilmedik il, ilçe, köy ve mezra bırakılmadı neredeyse.
Nereden bir yardım çağrısı gelse Deniz Feneri ekipleri yetişti.
2000 yılından itibaren yurt dışı yardımları başladı.
2021 yılı itibariyle gidilen ülke sayısı 70’e ulaştı.
2021, Deniz Feneri iyilik hareketinin 25. Yılı.
Bu vesileyle gerçekleştirilen bir programla davetlilere çeyrek
asrın faaliyetlerinden tadımlık kesitler sunuldu, geçen bunca yıl
derneğimize destek vermiş ve katkıda bulunmuş herkes hayırla
ve şükranla anıldı.
"25. Yıl Programı" İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde "Çeyrek
Asırlık Hikaye" başlığıyla ve büyük bir coşku içinde icra edildi.
Program, Ülke TV’de ve Deniz Feneri’nin Facebook, Twitter,
YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlanarak on binlerce
izleyiciye ulaştı.
Nur Haktan’ın sunumu, İstiklal Marşı ve Kurra Hafız Muhsin Kara
Hocanın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Deniz
Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, İstanbul Valisi
Sn. Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu’nun
konuşmalarının ardından Onur Ödülleri, Gönüllü Ödülü,
Yardımsever Ödülü ve “İyilik Kazandırır” temasıyla bu yıl ilk defa
düzenlenen kısa film yarışmasının ödülleri takdim edildi.
Deniz Feneri Derneği’ne verdiği desteklerle binlerce iyilik
hikayesinin doğmasına vesile olan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman
Soylu konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:
"Kötülüğün hızlı yıkıcılığına karşı, iyiliğin usul usul akan
iyileştirici ırmağına sığınmak lazım, denir. Bizim medeniyetimiz

Deniz Feneri'nin kendi ifadesiyle bütünleştiği gibi bir iyilik
medeniyetidir. Bizler iyilik medeniyetinin evlatlarıyız, bizler iyilik
medeniyetinin çocuklarıyız. Daha ötesi iyiliği ile iz bırakan,
dünyaya imza atan bir medeniyetin çocuklarıyız. Özellikle sivil
toplum eliyle yardımlaşma kültürü bizim devlet kültürümüz kadar
eskidir. Sadece ‘vakıf’ desek zaten başka bir şey anlatmaya
herhalde gerek bırakmayız. Kuşlara ev yapan da var, çeşmelere
bakan da, eğitim yürüten de fakir fukaraya ekmek, yoksullara aş
dağıtan da. Bütün bunları tekrar tekrar anlatıp ve tarihimizle
övünmek yerine bunların üzerine yenilerini eklemek lazım
diyoruz... Hiç kimsenin bir eksiğini bırakmamak için yazılı yazısız
ama elbette ki vakıf millet olan bu büyük milletin gayretleriyle
beraber büyük yaraları hep beraber sarmaya çalıştık. Onun için
Cenab-ı Allah yolumuzu açacaktır. Zorluklarımızı kolaylaştıracaktır. Azımızı çok yapacaktır. O kadar dua alıyorsunuz ki, o
kadar çok dua… Bunların hepsine şahit olan birisi olarak
söylüyorum."
Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz Bey ise
25 yıllık iyilik mücadelesinin öyküsüne yer verdiği açılış
konuşmasında, derneğin duruşunu şöyle özetledi:
“Deniz Feneri emanetini taşıyan bizler ‘Ölüm sana gelinceye
kadar iyiliğe devam et’ ilâhî fermanını esas alarak, istikametimizi
bozmadan iyiliğe devam ettik ve Allah’a şükürler olsun, bize
güvenenlerin başını öne eğdirmeden bugünlere geldik. 25. hizmet
yılımızda işte huzurunuzdayız. Deniz Feneri Ailesi olarak dimdik
ayaktayız ve her daim mazlumların duasındayız. Son 20 yılda, sivil
toplum ve diğer alanlardaki kazanımlarımız, Türkiye’yi bugün tüm
mazlumların umudu haline getirmiştir. Siyasette, ticarette,
diplomaside, sivil toplum faaliyetlerinde, hayatın her alanında
birliğimizi ve dirliğimizi koruyarak, bize umut bağlamış, bize
dualarıyla destek veren, bizlerden ümmete hamilik bekleyen
kardeşlerimizin umutlarını yaşatma mecburiyetindeyiz. Biz Deniz
Feneri Ailesi olarak, bu sorumluluk bilinciyle, iyilik yürüyüşümüze
yılmadan devam edeceğiz inşaallah.”
İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya da konuşmalarında şu ifadeleri
kullandı:
“Böyle güzel ve anlamlı bir günde konuşmak zor. Deniz
Feneri’nin yaptığı çalışmalardan sonra sükût etmek daha hayırlı.
Biz yine de gönülden gönüle, içten birkaç kelam edelim.
25 yıl, çeyrek asırdır Deniz Feneri’miz Allah rızası ve Peygamber
Efendimiz s.a.s’in sünnetine riayet etti. İyilik yapmak, inanç
sistemimizin olmazsa olmazıdır. Deniz Feneri gerçek manada
iyilik yapmanın en güzel örneklerindendir.
“Gerçek kazanç biriktirdiğin değil paylaştığındır” sözünü en güzel
şekilde gösteren, teşekkür beklemeden, Allah rızası için çalışan
Deniz Feneri Derneği’nden bahsediyoruz. Ramazan Ağabey’i
bizler ‘Şehir ve Ramazan’ programında ağlayarak izliyorduk. Bu
Fener’in ışığı öyle bir büyüdü ki, dünyadaki son ihtiyaç sahibine
ulaşıncaya kadar iyilik köprüsü olmaya devam edecek.”
Törenin sonunda 25. Yıl anısına İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman
Soylu’nun teşvik, destek ve sahiplenmesiyle Afrika’da yapılacak
toplam 2500 katarakt ameliyatının giderleri katılımcılar
tarafından karşılandı.
2021 yılımız da önceki yıllarımız gibi dolu dolu geçti. Ülkemizde ve
mazlum coğrafyalarda yüz binlerce yüreğe daha dokunduk. İyilik
koşumuza Rabbimizin yardımı, hayırseverlerimizin ve
gönüllülerimizin destek ve dualarıyla nice 25 yıl sürdürmenin
azim ve kararlığında devam ediyoruz.
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YURT iÇi YARDIMLARI
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NAKDi YARDIMLAR
Geçim sıkıntısı çeken ailelerimizin yalnızca maddi destekle
karşılayabilecekleri ihtiyaçlarını giderebilmeleri için giyim,
gıda ve temizlik yardımlarının yanında nakdi yardıma da
gereksinim duyuluyor.

76.473 Kişiye
Nakdi Yardım

Eğitim masrafları, ev kirası veya faturalar gibi maddiyata
dayalı ihtiyaçlarına güç yetiremeyen ailelerimizin
başvurularını itina ile takip ederek sosyal incelemelerini
tamamladıktan sonra yardıma muhtaç olduğu tespit edilen
ailelerimize nakdi yardım ulaştırıyoruz.

denizfeneri.org.tr
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GIDA YARDIMLARI
Derneğimizin ihtiyaç sahibi olarak belirlenen ailelerimize
ulaştırılacak yardımların başında gördüğü gıda yardımları,
bir ailenin ihtiyaç duyduğu mutfak ihtiyaçlarının neredeyse
tamamını karşılıyor.
Toplamda 15 çeşit temel gıda maddesini kapsayan gıda
kolilerimiz her ay on binlerce ihtiyaç sahibinin sofrasına aş
oluyor.

490.336 Kişiye
Gıda Yardımı
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GiYiM YARDIMLARI
Sosyal incelemeler sonucunda giysi yardımına ihtiyaç
duyduğu tespit edilen ailelerimizi ülkemizin sekiz
bölgesinde bulunan giyim mağazalarımızda ağırlayarak
ailelerindeki kişi sayısınca elbiseleri çeşit çeşit deneyerek
ve kendi zevklerince beğenerek teslim almalarını
sağlıyoruz.

122.463 Kişiye
Giyim Yardımı

Mağazalarımıza gelme imkanı olmayan ailelerimize daha
önceden öğrenilen bedenlerine göre elbiselerini teslim
ediyoruz. Her mevsim ihtiyacı doğrultusunda on binlerce
ihtiyaç sahibini iyilikle kuşatıyoruz.

denizfeneri.org.tr
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EiTiM YARDIMI
Maddi sıkıntıların öğrencilerimizin eğitim hayatlarına etki
etmemesi için ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine
gerçekleştirilen yardımlarımıza içerisinde okulda ihtiyaç
duyulabilecek tüm temel kırtasiye malzemelerini barındıran
okul çantalarını da ekliyoruz.
Yurdumuzun dört bir yanına ulaştırdığımız eğitim yardımları
ile ihtiyaç sahibi ailelere mensup öğrenciler derslerinden
geri kalmayarak geleceğe daha emin adım atıyorlar.

54.537 Kişiye
Eğitim Yardımı
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SALIK, iLAÇ ve MEDiKAL
MALZEME YARDIMI
Ülkemizdeki gelişmiş sağlık sigortası uygulamalarına
rağmen hastane harici gereksinimlere maddi imkansızlıklardan dolayı erişemeyeceğini düşünen ihtiyaç sahipleri
acil sağlık müdahalelerini dahi erteliyor.

17.545 Kişiye

Sağlık, İlaç ve
Medikal Malzeme
Yardımı

Yardıma muhtaç kardeşlerimizin sağlıklı bir yaşama
kavuşmasına veya medikal malzeme desteği ile hayatlarının
kolaylaşmasına bağışçılarımız sayesinde vesile oluyoruz.
İhtiyaç sahiplerine ait bazen acil bir ameliyatın masrafları
bazense tekerlekli sandalye, akülü araba ve protez desteği
derneğimize ulaşan bağışlarla karşılanıyor.

denizfeneri.org.tr

EYA YARDIMI
Her insanın temel hakkı olan barınma ihtiyacının karşılanması, yoksul ailelerin tespiti için düzenlenen taramalarda
ekiplerimizce belirlenen eksiklerin bağışçılarımızın desteği
ve temini ile derneğimiz tarafından sağlanıyor.
Tespit edilen 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.

19.795 Kişiye
Eşya Yardımı
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TEMiZLiK YARDIMLARI
İçinde bulunduğumuz salgın dönemi, temizlik ihtiyacının
geçmişe nazaran daha da gerekli olduğunu bizlere gösterdi.
Bu sebeple ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerimizin
gıda, giyim ve sağlık yardımlarının yanında temizlik
malzemelerine de ihtiyacını gözetiyoruz.

114.956 Kişiye
Temizlik Yardımı

Bağışçılarımızın desteğiyle ihtiyaç sahibi ailelerimize
temizlik ve hijyen malzemelerinden oluşan temizlik
yardımını ulaştırıyor, ihmallerin yol açacağı felaketlerin
önüne geçmek için mücadele ediyoruz.

denizfeneri.org.tr

DENiZ FENERi GÖNÜLLÜSÜ
Sosyal aktiviteler, insani yardımlar, yardımlaşmaya ve
dayanışmaya dair tüm her şeyde “Deniz Feneri Gönüllüsü”
var. 2021 yılında meydana gelen orman yangınlarında ve sel
baskınlarında Deniz Feneri Gönüllüleri afet bölgelerinde
cansiperane çalışarak iyiliğin gönül işi olduğunu kanıtladı.
Şimdi sen de Deniz Feneri Gönüllüsü olmak için,
denizfeneri.org.tr adresine girerek formu doldur ve iyilikte
gönüllü ol. İyilik gönül işidir, gönülleri mutlu etmek için
iyilikte buluşalım.
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GENÇ iYiLiK
Üniversitelerin tüm fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinde okuyan, yüreği iyilik dolu
gençlerimiz ve genç mezunlarımızın el ele iyiliğin yayılması
için mücadele ettiği projemiz, akranlarına iyilik yolunda
öncülük eden gençler yetiştirmeye devam ediyor.

24 Üniversitede
Toplam

4.300

Gönüllüyle Faaliyet

Eğitim ve dayanışma yolunda Deniz Feneri ışığını temsil
eden gençlerimiz vesilesiyle yüzlerce projeyi sürdürüyor,
binlerce genci iyilik gönüllüsü yapıyoruz.

denizfeneri.org.tr

iYiLiK OKULU
Çeyrek asırlık yardımlaşma tecrübemizin ilköğretim,
ortaokul ve liseli kardeşlerimize aktarımına vesile olarak
gördüğümüz, iyiliğin ilk adımlarına kapı aralayan projemiz,
yavrularımızın okullarında arkadaşları ile gönüllü çalışarak
topladıkları yardımları dünyanın dört bir yanına çeşitli
projelerle ulaştıran örnek bir çalışma olarak devam ediyor.
Projemiz kapsamında ziyaret ettiğimiz okullarımızda
sunum yapıyor, öğrencilerimizin dünyadaki kuraklık,
yoksulluk ve mazlum coğrafyalardan haberdar olmasını
sağlıyoruz. Duyarlı bir neslin yetişmesi için mücadele
ediyoruz.
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AKEM

(AFRiKA EiTiM VE KOORDiNASYON MERKEZi)
Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) eğitim araştırmalarını, kültürel araştırmaları ve sosyal sorumluluk
projelerini destekleyerek ülkemize ve ülkemizin Afrika ile
olan ilişkilerine fayda sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda AKEM, Afrika’nın sorunlarının konuşulduğu, bunun
için projeler geliştirildiği, sosyal sorunlara duyarlılık oluşturulduğu, bir merkez olarak hizmet vermektedir. Ayrıca.
AKEM’in araştırmacıları, tüm Afrika kıtasını ve ülkelerini
inceleyerek “ülke raporlarını” tüm insanlığın hizmetine
sunmaktadır.

denizfeneri.org.tr
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AEVi YARDIMLARI
Faaliyete açıldığı günden bu yana her gün yoksul sofralarına
taşınan sıcak yemeklerin pişirildiği aşevimiz, Ankara’daki
ihtiyaç sahiplerinin sofralarında mutluluğa vesile oluyor.
Her Ramazan aşevimizde sefer tasları dolan ihtiyaç sahibi
aileler sofralarına bağışçılarımızın desteğiyle iftarlıklarını
koyuyor; dualarında onları unutmuyor.

53.587 Kişiye

Sıcak Yemek Yardımı
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BiR HAYAT KURTAR
Ömrünün bir vaktinde destek almadan devam edemeyeceğini düşünecek kadar sıkışmış, toparlanmak için yardım
bekleyen veya yeniden başlamak için kendinde maddi gücü
bulamayanların hayatlarına dokunuyoruz.

216 Kişinin

Hayatına Dokunuldu

Kurtarılmayı bekleyen hayatların hikayelerini dinliyor, hayat
kurtaracak iyi yürekli bağışçılarımızı ihtiyaç sahiplerimizle
buluşturuyoruz.

2021

DOĞAL AFETLER

16

2021 Faaliyet Raporu

ORMAN YANGINLARI
Antalya Manavgat’tan başlayarak ülkemizin 30 farklı ilinde
çıkan orman yangınlarının söndürülmesi ve yangın sonrası
afetzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için derneğimizin
yetkili acil yardım ekibi ve gönüllüleri seferber oldular.
Afet bölgelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler ve
yangından etkilenen afetzedelere kıyafet, temizlik
malzemesi ve kişisel hijyen ürünleri yardımında bulunduk.

denizfeneri.org.tr

SEL BASKINLARI
Sel afetinin yaşandığı Batı Karadeniz’de felaketin ilk
saatlerinden itibaren gönüllülerimiz ve acil yardım
ekiplerimizle afetzedelerin yaralarını sarmak üzere hazır
bulunduk.
Afet bölgesine yakın olan Kastamonu Temsilciliğimiz, sel
felaketinin başlamasıyla beraber Kastamonu, Sinop ve
Bartın illerine intikal etti. Bölgede bulunan afetzedelerin
ihtiyaçları karşılandı. Başta içme suyu olmak üzere, gıda ve
temizlik yardımı afetzedelere ulaştırıldı.
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GÖZÜ
AYDIN
olsun!
Çağrı Merkezi

0212 414 60 60

900₺
Bir Ameliyat
Bedeli

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

Web Sitesi

denizfeneri.org
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YURT DIŞI YARDIMLARI
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SU KUYUSU
Dünyada iki milyarın üzerinde insan içilebilir ve güvenli su
imkanından mahrum yaşamını sürdürüyor. Yerleşim
yerlerine saatlerce uzaklıkta yer alan su kaynaklarına her
gün yürüyerek ulaşan Afrika insanı, taşıdıkları suyun
hastalık kaynağı olduğunun farkında olsa bile çözüm
üretecek imkana sahip değiller.

16 Farklı Ülkede

1.072

Su Kuyusu

Afrika’nın açlık ve susuzlukla mücadele eden bölgelerinde
su kuyuları açarak kıtada kirli kaynak sularının sebep
olduğu ölümcül ve salgın hastalıkların önüne geçme
mücadelesi veriyoruz. Her yıl yüzlerce köyde su kuyusu
açarak binlerce insan için içilebilir, sağlıklı ve güvenli su
imkanı sağlıyoruz.

denizfeneri.org.tr
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KATARAKT
Afrika ve Asya ülkelerinde milyonlarca insan doğuştan veya
sonradan oluşan görme kaybının sebebini bilmeden
ömrünü görme engelli bir şekilde sürdürüyor. Nijer, Çad,
Burkina Faso ve Etiyopya gibi ülkelerde kırk bin insana bir
doktor düşüyor ve yerliler hayatları boyunca herhangi bir
hastalıkları için muayene olamıyorlar.
Basit bir operasyonla gören gözlere kavuşabileceğini
bilmeyen Afrikalı ve Asyalı hastalara bağışçılarımızın
destekleriyle göz aydınlığı oluyoruz.

9 Farklı Ülkede

5.561

Katarakt Ameliyatı
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BiR YETiM BÜYÜTÜYORUM
Savaş, doğal afetler, kuraklık ve yetersiz sağlık
koşullarından dolayı her yıl yüzlerce milyon çocuk
babalarını ve bununla beraber en büyük dayanaklarını
yitiriyor. Allah’ın bizlere emanet olarak bıraktığı yetim
yavrularımızı kendi ayaklarının üzerinde durabildikleri
zamana kadar bağışçılarımızın destekleriyle himaye
ediyoruz.

22 Farklı Ülkede

19.415

Yetime Harçlık

Yavrularımızın yaralarını sarıyor, mutluluklarını paylaşıyor,
eksik yanlarının tesellisi olarak bağışçılarımıza kapanmaz
iyilik kapıları aralıyoruz.

denizfeneri.org.tr
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RAMAZAN
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.

3 Kıtada
25 Farklı Ülkede

414.481

Kişiye Yardım
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KURBAN
Kurban bağışlarınız için eğitimli uzman ekiplerimiz ve
gönüllülerimiz kesim yapılacak ülkelere doğru yola çıkıp,
Kurbanlarınızı tek tek kontrol ederek satın alıyor.
Kurbanlarınız işinin ehli kasaplara İslami usullere göre
kestirilip, tüm kesim işlemleri kayıt altına alınıyor. Kesim
bilgisi SMS ile cep telefonlarınıza bildiriliyor.

24 Farklı Ülkede

750.000 Kişiye

Kurban Eti Dağıtımı

Yurdumuz ve dünyanın birçok noktasında ihtiyaç sahibi
aileler Kurban Bayramı’nı buruk geçirirken ekiplerimiz ve
gönüllülerimizin yardımıyla İslami usullere göre kesilen
kurbanlarımızın etleri yoksul ailelerin kapılarına kadar
gidilerek teslim ediliyor ve “Kurbanlarınız Yoksulların
Bayramı” oluyor.

denizfeneri.org.tr

ADAK, AKiKA, ÜKÜR
KURBANLARI
İslami usullere uygun olarak hem yurt içi hem yurt dışında
kesilen kurbanlarımızın etleri en hızlı şekilde önceden
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.
Bağışçılarımızın kurban bedelini bizlere ulaştırdığı andan
itibaren hızla gerçekleştirilen organizasyon ağımız
sayesinde 24 saat içerisinde kurban kesim videolarımız
kendilerine ulaştırılmış oluyor.
Adak, akika veya şükür kurbanları vesilesiyle dünyanın
birçok ülkesinde ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti
ulaştırıyor, sofralarına misafir oluyoruz.

16 Faklı Ülkede

5.100 Hisse
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HEDiYELERiN EN GÜZELi
KUR’AN-I KERiM
Mushaf eksikliğinden ötürü uzun yıllardır tahta levhalara
Kur’an-ı Kerim ayetlerini yazarak ezber yapan Afrikalı
kardeşlerimiz hafızlıklarını tekrar etmekte zorluk
çekiyorlar. Hafız kardeşlerimizin ezberlerini daha sağlıklı
bir şekilde tekrar edebilmeleri için Afrika’daki eğitim
merkezlerine hediyelerin en güzeli olan kitabımız Kur’an-ı
Kerim’i ulaştırıyoruz.

9 Ülkede

10.200 Kişiye
Kur’an-ı Kerim

Yalnızca hafızlık eğitimi veren kurumlara değil, Afrika’da
Kur’an-ı Kerim’e ulaşamayan köylere, mescit ve camilere de
yüce kitabımızı ulaştırıyor; dinimizin daha iyi öğrenilmesine
vesile oluyoruz.

denizfeneri.org.tr
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GIDA DESTEi
Özellikle savaş mağduru ülkelerde güvenlik sıkıntısından
ötürü iş imkanının yokluğu ve üretimin olanaksızlığı bölgede
yaşamını sürdüren insanların en temel ihtiyaçlarının dahi
karşılanmasını imkansız hale getiriyor.
Bağışlanan bir kumanya ile muhtaç ailelerin bir aylık gıda
ihtiyacının büyük çoğunluğu karşılanıyor. Yardımın
ulaşmadığı gün aç kalma tehlikesinde yaşayan milyonlarca
insanın mecburi yokluğa terkedilmemesi için gayret
ediyoruz.

12 Farklı Ülkede

26.777 Kişiye

Kumanya Dağıtımı
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1001 ÇOCUK 1001 DiLEK
Yirmi yıla yakın süredir devam eden projemiz kapsamında
Türkiye’de ve dünyanın mazlum coğrafyalarında çocukluğun masum isteklerini içinde tutmak zorunda kalan
yavrularımız dileklerini derneğimize mektuplarla ulaştırıyorlar. Hayallerini okuyor, isteklerini bağışçılarımızla
paylaşıyoruz.

Yüzlerce Çocuğun
Dileği Gerçekleştirildi

Bazen bir şehit çocuğuna, bazen köyünde bazense dünyanın
öbür ucunda “unutulduğunu sanan” yavrularımıza hayallerindeki oyuncakları, kitapları veya eşyaları ulaştırıyor;
yüreklerine dokunuyoruz.

denizfeneri.org.tr

BRiKET EV
Yarına dair umudunu yitirmek üzere olan, iç savaşın
pençesinde hayat mücadelesine devam eden Suriye ve
Somali halkını çadırlarda insani olmayan şartlardan
kurtarabilmek gayesiyle 39 m2 briket evlere taşıyoruz.
İçerisinde banyo, tuvalet, mutfak ve dışında avlusu bulunan,
çatısı betonla kaplı briket evlerimiz savaş mağduru
ailelerimiz için yarınlarını inşa edebilecekleri sıcak ve
güvenilir birer yuva oluyor.

762 Adet

Briket Ev
İnşa Edildi
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FiLiSTiN YARDIMLARI

28.800 Kişiye

Sıcak Yemek,
İlaç ve Gıda Yardımı

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.

denizfeneri.org.tr

SURiYE YARDIMLARI
Suriye, yüzyılın en acı hikayelerinin yaşandığı İslam
coğrafyalarının yurdumuza en yakını ve savaş mağduru
muhacirler yönüyle yurdumuzu en ilgilendireni olarak
bizlerin de en sıcak gündemleri arasında yerini alıyor.
İlk muhacirin yurdumuza adım attığı günden bu yana yurt
içinde, savaşın ayak seslerinin duyulduğu günden bu yana
ise Suriye sınırları içerisinde ihtiyaç sahiplerinin yaralarını
sarmak için mücadele ediyoruz. Gıda, giyim, temizlik, sağlık
ve barınma ihtiyaçları başta olmak üzere bölgede önem arz
eden her türlü yardım çalışmasını organize ediyoruz.

56 Tır

İnsani Yardım
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YEMEN YARDIMLARI

13.000 Kişiye
Gıda Yardımı

İç savaşın pençesindeki Yemen’de insani kriz maalesef
giderek büyümeye devam ediyor. Ülkede 7 milyondan fazla
insan açlık ve kıtlıkla mücadele etmeye çalışıyor. Birleşmiş
Milletler, Yemen’i dünya üzerinde en acil mücadele edilmesi
gereken yer olarak ilan etti. Açlıkla beraber su kıtlığı da
özellikle anne ve bebek ölümlerini arttırmış durumda.
Ülkede binlerce bebek yetersiz beslenme ve susuzluk
nedeniyle maalesef ölüyor. Deniz Feneri olarak Yemen’e
istikrarlı olarak gıda yardımı ulaştırmaya devam ediyoruz.

denizfeneri.org.tr
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SOMALi YARDIMLARI
Afrika Kıtasının unutulmuş ülkelerden birisi olan Somali’de
yıllardır süren kıtlık, yoksulluk ve iç savaş nedeniyle
insanlar zor günler geçiriyor. İç çatışmaların dinmediği
Somali’de insanlar evlerini terk etmek zorunda kalarak
mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. Aşırı
kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin yaşam savaşı verdiği
Somali’ye Deniz Feneri olarak periyodik şekilde gıda
yardımlarımız devam etmektedir.

26.720 Kişiye
Gıda Yardımı
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ARAKAN YARDIMLARI
Budist zulmü sebebiyle öz vatanlarını terk etmek zorunda
kalan Arakanlılar Bangladeş’teki mülteci kamplarında
hayata tutunmaya çalışıyorlar. Deniz Feneri olarak 2006
yılından bu yana yardımlarımızla Arakanlı kardeşlerimizin
yanındayız. Kamplarda zor şartlar altında yaşayan Arakanlı
Müslüman kardeşlerimize gıda yardımlarımız periyodik
olarak devam etmektedir.

25.750 Kişiye
Gıda Yardımı

denizfeneri.org.tr
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KUR’AN KURSU VE MESCT
Afrika ülkelerinin yoksul mahallelerinde ya da köylerinde
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.

29 Adet

Kur’an Kursu ve
Mescit Açılışı
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HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
KUR’AN KURSU
Benin’in Donga Bölgesi’nde bulunan Djougou şehrindeki
Müslüman kardeşlerimizin ve gelecek nesillerinin İslami
eğitim alabilmesi amacıyla “Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı
öğrenen ve öğretendir.” Hadis-i Şerif’ine mazhar olacak 100
öğrenci kapasiteli Kur’an-ı Kerim Kursu inşa ettik.
Altı ayrı Anadolu İmamhatip Lisesi’nden öğrencilerin ve
Atmaca ailesinin destekleriyle tamamlanan Kur’an
Kursumuzda erkek ve kız öğrenciler eğitim alabiliyor.

denizfeneri.org.tr

SEYYiD-i MÜEZZiN
BiLAL-i HABEi MESCiDi
Gana, Ashanti Bölgesi Effiduase ilçesinde Afrikalı
Müslümanların Kur’an eğitimi alabilecekleri, ders halkaları
oluşturabilecekleri, tebliğ ve ihtida çalışmalarında merkez
kabul edilebilecek 200 kişi kapasitesi olan mescidimizi
hizmete açtık.
Peygamberimiz (s.a.v)’in “Kim, (Allah rızası için) bir mescit
yaparsa, Allah da ona (Cennette) onun benzerini (onun gibi
bir köşk) yapar.” Hadis-i Şerif’inde buyurduğu müjdenin
vesilesi olmaya gayret ediyoruz.
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RAMAZAN AABEY
HAFIZLIK EiTiM MERKEZi
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 Ağabey Hafızlık Eğitim
Merkezi” her yıl yüzlerce hafızın yetişeceği ilim ve
irşat merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Tanzanya’da
Ramazan Ağabey
Hafızlık Eğitim Merkezi
Açıldı

denizfeneri.org.tr

HATiCETÜL KÜBRA (R.ANHA)
HAFIZLIK MERKEZi
Afrika’nın Çad ülkesi Chari Baguırmi bölgesi Miterine
ilçesinde yer alan hafızlık merkezimiz, beş dersliği ve
700’den fazla öğrenci kapasitesi ile eğitim vermeye hazır
hale getirildi.
Çevre sakinlerinin hizmetine sunulan hafızlık merkezimizde, bağışçılarımız sayesinde ağaç gölgeliklerinde ders
yapmaya çalışan hafızlık talebeleri birçok imkana sahip
oldular.
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iYiLiK SERGiSi
1000 Şehit İçin 1000 Su Kuyusu projesine destek amacıyla
Dolmabahçe Saray Koleksiyonları Müzesi’nde düzenlenen
“İyilik Sergisi”nin açılışı, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman
Soylu’nun katılımıyla gerçekleşti. Şehitlerimiz adına
açılacak olan su kuyularına destek için düzenlenen İyilik
Sergisi’nde, hat eserlerinden ebru sanatına, geleneksel
kıyafetlerden tarihi dekoratif eserlere kadar toplam 159
eser sergiye çıkarıldı. İyilik Sergi’ndeki eserler, düzenlenen
müzayede ile satışa sunulup 1000 Şehit İçin 1000 Su Kuyusu
projesine maddi destek sağlandı.

2021

DENiZ FENERi 25 YAŞINDA
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DENiZ FENERi 25 YAINDA
1996 yılında "Şehir ve Ramazan" isimli televizyon
programıyla Kanal 7 ekranlarında yardım faaliyetlerine
başlayan Deniz Feneri Derneği 25. yılının mutluluğunu
yaşıyor.
"25. Yıl Programı" Haliç Kongre Merkezi 'nde "Çeyrek
Asırlık Hikaye" sloganıyla büyük bir coşku ile kutlandı.
Programda, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av.
Mehmet Cengiz, İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu ve
İstanbul Valisi Sn. Ali Yerlikaya konuşmalarını yaptıktan
sonra Onur Ödülleri, Gönüllü Ödülü, Yardımsever Ödülü ve
“İyilik Kazandırır” temasıyla bu yıl ilk defa düzenlenen kısa
film yarışmasının ödül töreni gerçekleşti.

denizfeneri.org.tr

DiLE KOLAY, 25 YIL
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 ilden tüm ilçelere,
köylere ve mezralara kadar ulaşıp desteğe
muhtaç yüzbinlerce ailemizin hayata tutunmalarına yardımcı olduk, onların hayır dualarını
aldık.
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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

“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 misafirhaneler, aşevleri, giyim mağazaları ve yürüttüğü
meslek edindirme programlarıyla, ihtiyaç
sahiplerine en zor zamanlarında umut ışığı
olmaya devam etmektedir.

“Deniz Feneri Derneği 25. Yıl Programı" Haliç
Kongre Merkezi’nde Nur Haktan Beyin renkli
ve duygulu sunumuyla coşkulu şekilde kutlandı. Programda, Deniz Feneri Derneği Genel
Başkanı Av. Mehmet Cengiz, İçişleri Bakanı
Sn. Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Sn. Ali
Yerlikaya konuşmalarını yaptıktan sonra Onur
Ödülleri, Gönüllü Ödülü, Yardımsever Ödülü ve
“İyilik Kazandırır” temasıyla bu yıl ilk defa
düzenlenen kısa film yarışmasının ödül töreni
gerçekleşti.
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ÖDÜL TÖREN
“Şehir ve Ramazan” programı ile bu kutlu yürüyüşün ilk adımlarını atan, Türkiye’nin ve
dünyanın Ramazan Abisi olan İbrahim Uğurlu’ya onur ödülü verildi.
Çeyrek asırlık iyilik hareketinin ilk bağışçısı Bakkal İhsan Doğan’a onur ödülü verildi.
Uzun yıllar yaptığı iyilikler ve vesile olduğu güzelliklerden ötürü Gönüllü Ödülü Gülsüm
Kıratlı’ya verildi.
Çeyrek asırlık iyilik yürüyüşüne liderlik etmiş Deniz Feneri Derneği’nin geçmiş genel
başkanları Uğur Arslan adına kardeşi Dilek Erdem’e, Av. Yusuf Atalay’a ve Engin Yılmaz’a
vekaleten Recep Koçak Beyefendilere emeklerine vefa göstergesi olarak plaket takdimi
yapıldı.
İzmir’de yaşanan depremde İnci Okan yavrumuzu enkaz altından kurtaran Aksaray UMKE
Görevlisi Edanur Doğan’a onur ödülü verildi.
Kapısı çalınan hanelerde sıcak bir sofra kurulmasına yıllardır vesile olan Murat Ülker’in
Hayırsever Ödülünü Yıldız Holding'den İbrahim Taşkın Bey teslim aldı.

denizfeneri.org.tr

Onur Ödülü
brahim Uurlu

Onur Ödülü
hsan Doan

Onur Ödülü
Edanur Doan

Gönüllü Ödülü
Gülsüm Kıratlı

Plaket Takdimi (Engin Yılmaz adına)
Recep Koçak

Plaket Takdimi
Av. Yusuf Atalay

Plaket Takdimi (Uur Arslan adına)
Dilek Erdem

Hayırsever Ödülü (Murat Ülker adına)
brahim Takın
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iYiLiK KAZANDIRIR KISA FiLM YARIMASI
25. Yılına giren Deniz Feneri Derneği bu yıl ilk defa “İyilik Kazandırır” temasıyla kısa film yarışması
düzenleyerek, geniş kitlelere ulaşmak ve film sektörünün etkileyici gücüyle toplumu “iyiliğe”
teşvik etmek için yola çıktı.
Yönetmenler “İyilik Kazandırır” kısa film yarışması için başvurularını 01 Şubat - 20 Mart 2021
tarihleri arasında gerçekleştirdi. Ön jüri, kısa filmleri incelemesinin ardından ana jüri ekibine
finalist filmleri sundu. Deniz Feneri Derneği’nin organize ettiği yarışmanın ana jürisinde; Mesut
Uçakan, Hasan Kaçan, Nazif Tunç, Ali Nuri Türkoğlu ve Umut Sakallıoğlu gibi usta isimler yer aldı.
Toplamda 32 Bin TL Ödülü olan “İyilik Kazandırır” temalı kısa film yarışması için; Birinciye 15 Bin
TL, İkinciye 10 Bin TL, Üçüncüye 5 Bin TL ve Dördüncüye ise 2 Bin TL Mansiyon ödülü verildi.
Deniz Feneri tarafından "İyilik Kazandırır” temasıyla düzenlenen kısa film yarışmasında ödül
almaya hak kazanan katılımcılara ödülleri usta Yönetmen Mesut Uçakan tarafından takdim edildi.
Yarışma sonuçlarına göre birincilik ödülü “Askıda Ödev” kısa filminin yönetmeni Halil Aygün’e,
ikincilik ödülü “Civciv” kısa filminin yönetmeni Turgut Kanal’a, üçüncülük ödülü “Annemin Adası”
kısa filminin yönetmeni Mehmet Aslan’a ve mansiyon ödülü ise İranlı Yönetmen Sevin Sharifi’nin
oldu.

denizfeneri.org.tr

Birincilik Ödülü
Halil Aygün

kincilik Ödülü
Turgut Kanal

Üçüncülük Ödülü
Mehmet Aslan

Mansiyon Ödülü
Sevin Sharifi
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GEÇiCi GiYiM MAAZALARI

Diyarbakır,
Şırnak ve Mardin’de

5.250 Kişiye
Giyim Yardımı

Derneğimiz, on beş yıl evvel başlattığı "Geçici Giyim
Mağazaları" sayesinde ihtiyaç sahiplerine giysi yardımı
ulaştırmaya devam ediyor. 2021 yılında ilk olarak Diyarbakır
Geçici Giyim Mağazamızı, ardından Şırnak Cizre’de ve
Mardin Midyat’ta Geçici Giyim Mağazalarımızı coşkulu bir
şekilde açarak on binlerce ferdin zevklerine uygun
kıyafetleri giymesine vesile olduk. Geçici Giyim
mağazalarımız sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere bedenine,
rengine uygun elbiseleri seçerek ve deneyerek ücretsiz bir
şekilde ulaştırmış olduk.

denizfeneri.org.tr

DiYARBAKIR

IRNAK

MARDiN

49

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

BURSA TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası

KASTAMONU
TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası
İSTANBUL ŞUBE
Anadolu Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası

KOCAELİ
TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası

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

DOĞU ANADOLU
TEMSİLCİLİĞİ
Doğu Anadolu Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası

AFYONKARAHİSAR
TEMSİLCİLİĞİ
Giyim Mağazası
ŞANLIURFA
TEMSİLCİLİĞİ

EGE TEMSİLCİLİĞİ
İzmir Lojistik Merkezi
Giyim Mağazası (Basmane)
AKDENİZ TEMSİLCİLİĞİ
Antalya Depo
Giyim Mağazası

GAZİANTEP TEMSİLCİLİĞİ
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 • 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 • BURSA
TEMSİLCİLİĞİ Çırpan Mah. Stadyum Caddesi No: 32/A Osmangazi / Bursa 0 224 251 60 16 • 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

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

Kazlıçeşme Mahallesi
10. Yıl Caddesi
Zeytinburnu / İstanbul

0212 414 60 60
www.denizfeneri.org.tr
/denizfeneriorg

