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FAALiYET RAPORU

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt İç� Yardımları / 2022

Temmuz - Ağustos - Eylül Aylarında
Yapılan Yardımlar

14.274

23.420

6.358

Nakdi Yardım
yapılan kişi sayısı

Gıda Yardımı
yapılan kişi sayısı

Giyim Yardımı
yapılan kişi sayısı

3.592

54.402

Eğitim Yardımı
yapılan kişi sayısı

Toplam Yardım
yapılan kişi sayısı

335

5.083

1.340

Sağlık Yardımı
yapılan kişi sayısı

Temizlik Yardımı
yapılan kişi sayısı

Eşya Yardımı
yapılan kişi sayısı

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt Dışı Yardımları / 2022
Temmuz - Ağustos - Eylül Aylarında
Yapılan Yardımlar

594
Hisse 11 farklı
ülkede
Adak, Akika,
Şükür kurbanı
kesildi

Kamerun,
Gana ve
Etiyopya’da
Mescit açılışı
yapıldı

17.135
2.114
12 ülkedeki
Yetime
Yetim Harçlığı
ulaştırıldı

Aileye
7 farklı ülkede
Gıda Yardımı

Pakistan
Sel Felaketi
Yardımları

6
Tır Suriye’ye
İnsani Yardım
ulaştırıldı

5.645
7 Farklı ülkede
Kur’an-ı Kerim
hediye ettik

1.469
3 Farklı ülkede
Katarakt
Ameliyatı
yapıldı

116
14 Farklı ülkede
Su Kuyusu açıldı

iYiLiKLERi
DÜNYAYA
YAYMAK
Geçtiğimiz günlerde İyilik Okulu projesi kapsamında “Uygulamalı İyilik Projeleri Yarışması”nın beşincisinin ödül töreni vesilesiyle Şanlıurfa’daydık. Şanlıurfa Temsilcimiz Osman
Gerem yıllar önceye ait bir hatırasını paylaştı.
Merhum Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa’ya konferans vermeye gitmiş. Konferansı
dinleyenler arasında bulunan Osman Gerem o
konuşmadan unutamadığı bir kesiti anlattı:
Akif İnan Ağabeyimiz “Rüzgârın tabiatında
esmek vardır” diye başladı söze, sonra da
şöyle devam etti; “Ateşin tabiatında yakmak,
suyun tabiatında akmak vardır. İnsanın tabiatında ise iyilik yapmak vardır.” Sözün burasında merhum tok sesiyle ve kendine mahsus bir
tonlama ile “Amma yetmez. İyiliği bulunduğunuz beldeye, ülkeye, hatta dünyaya yaymanız
lazım” dedi.
O konuşmadan ve tanımlamadan çok etkilenmiştim. İyiliğe dair o vurgu yıllar boyunca
aklımdan hiç çıkmadı. “İyiliğin dünyaya yayılması nasıl olacak?” diye kendi kendime hep
sordum. Oraya kadar olan kısmı anlamış,
gücüm nispetinde de uygulamaya başlamıştım. Sonra derneğimizi kurduk. Deniz Feneri
ile çalışmaya başladık. Suriye krizi başladıktan sonra Şanlıurfa STK’ları İnsani Yardım
Platformu’nu oluşturduk. Yaklaşık 20 yıldan
beri dünyanın mazlum coğrafyalarına yardım
dağıtımları, açılışlar ve proje uygulamaları için
gidiyorum. Ülkemizde sayıları giderek artan
insani yardım kuruluşları aracılığıyla iyilik
bütün dünyaya yayıldıkça Akif İnan Hocamızı
rahmetle ve şükranla anıyorum.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yüreklere
dokunmaya devam ettik.
14 ülkede 116 su kuyusu açtık. Mescit açılışlarını, nakit, gıda ve giyim yardımları dağıtmayı
sürdürdük. 7 farklı ülkede 5.645 Kişiye
Kur’an-ı Kerim hediye ettik. Bu dönemde
Suriye içerisindeki kardeşlerimize 12 tır
yardım ulaştırdık. Pakistan’daki sel felaketi
sonrası afetten etkilenen kardeşlerimizin
yaralarının sarılmasına destek verdik. Geçici
Giyim mağazalarımızda ihtiyaç sahibi aileleri
yeni kıyafetlerle sevindirmeye devam ettik.
Bu dönemde sıkıntılarını gidererek yüzlerinde
tebessüm oluşturduğumuz binlerce gönlü
kırık insanımız adına bütün bağışçılarımıza,
gönüllülerimize ve emeği geçen herkese
teşekkür ederiz.
Yeryüzündeki son yoksula ulaşıncaya kadar
iyilikleri tüm dünyaya yayma kararlılığımız
sürecek.
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NAKDi YARDIMLAR

14.274 Kişiye
Nakdi Yardım

Kurulduğu ilk günden bu yana ihtiyaç sahiplerinin tüm
ihtiyaçları için çalışmalarda bulunan derneğimiz, tespit
ettiği ailelere ulaştırdığı nakdi yardımlar sayesinde kirasını
öderken zorluk çeken veya faturalarını ödeyemeyen
kardeşlerimize yardımcı olmaya devam ediyor. Ulaştırılan
nakdi yardımlar neticesinde zor durumda olanlar,
yardımlarını ihtiyaçları doğrultusunda kullanma imkanını
elde ediyor.

denizfeneri.org.tr

3

GIDA YARDIMLARI
Maddi imkanların yetersizliklerinden dolayı gıda ihtiyacını
karşılayamayan kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla
hazırlanan gıda paketleri, derneğimize yapılan başvurular
doğrultusunda ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelere düzenli
bir şekilde dağıtılıyor. Gıda paketleri içerisinde ailenin bir ay
içerisinde ihtiyaç duyabileceği malzemeler yer alıyor.

23.240 Kişiye
Gıda Yardımı
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GiYiM YARDIMLARI

6.358 Kişiye
Giyim Yardımı

Derneğimizin genel merkezinde, şube ve temsilciliklerimizde bulunan Giyim Mağazalarımızda ihtiyaç sahibi
ailelere yıl boyunca giyim yardımları yapılıyor. Diğer illerde
ise açtığımız “Geçici Giyim Mağazası” uygulaması
kapsamında binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımızı yeni
kıyafetlerle sevindiriyoruz. Bu proje sayesinde belirlenen
aileler mağazalarımıza davet edilerek kendi beğendikleri
kıyafetleri seçip almaları sağlanıyor. Mağazalarımıza uzak
olan veya gitme imkânı bulunmayan kişilere ise giyim
yardımları adreslerinde teslim ediliyor.

denizfeneri.org.tr
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EiTiM YARDIMI
Geleceğin ışığı ve ümidi olan öğrencilerimize ihtiyaçlarını
ulaştırmaya devam ediyoruz. Maddi durumu yeterli olmayan
öğrencilerimize okul hayatı içerisinde ihtiyaç duyabileceği
kırtasiye malzemesi, okul çantası, ayakkabı ve önlük gibi
çeşitli malzemeleri hediye ediyoruz. Derneğimiz,
öğrencilerimizin eğitim hayatlarında engelsiz bir süreç
geçirmeleri ve herkesle eşit şartlarda eğitim görmeleri için
tüm imkanlarını seferber ediyor.

3.592 Öğrenciye
Eğitim Yardımı
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SALIK, iLAÇ ve MEDiKAL
MALZEME YARDIMI

335 Kişiye

Sağlık, İlaç ve
Medikal Malzeme
Yardımı

İnsanın temel ihtiyaçlarının başında yaşamını sağlıklı bir
şekilde sürdürmesi yer alır. Maddi zorluklar içerisinde
yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahibi kardeşlerimize
derneğimiz tarafından sağlık malzemesi yardımları
ulaştırılmaya devam ediyor. Hasta ve engellilere yardımcı
olmak amacıyla yürütülen bu çalışma ile şartları uygun olan
hastaların ameliyat masrafları karşılanıyor, akülü tekerlekli
sandalyeye ihtiyacı olanlara imkanlar ölçüsünde destek
olunuyor, protez desteği ve medikal malzeme yardımı
gerçekleştiriliyor.

denizfeneri.org.tr

EYA YARDIMI
Derneğimize başvuran ve sosyal incelemeler sonucu
ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelerimize, evlerinde eksik
olduğu belirlenen ev eşyası yardımları ulaştırılıyor. Yaşanan
doğal afetler sonucu evleri ve eşyaları hasar gören hanelere
de yardım eli uzatıyoruz. Derneğimiz, bağışçılarımızın
desteği sonucu bir evde ihtiyaç duyulabilecek her türlü
malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

1.340 Kişiye
Eşya Yardımı

7
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TEMiZLiK YARDIMLARI
İhtiyaç sahiplerinin her türlü eksiğini tamamlamayı ilke
edinen derneğimiz, ulaştırdığı temizlik yardımları sayesinde
ailelerin daha temiz bir ev ortamında yaşamalarına ve daha
sağlıklı bir hayat sürdürmelerine vesile olmaya devam
ediyor. Temizlik malzemelerinden oluşan kolimizin
içerisinde bir evde ihtiyaç duyulabilecek temizlik
malzemelerinin çoğu yer alıyor.

5.083 Kişiye

Temizlik Yardımı

denizfeneri.org.tr
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BiR HAYAT KURTAR
Deniz Feneri Derneği tarafından yürütülen “Bir Hayat
Kurtar” projesi kapsamında, hayatının çeşitli dönemlerinde
birbirinden farklı sıkıntılarla karşılaşmış olan ihtiyaç
sahiplerine yeni bir kapı aralanıyor.
İhtiyaç sahiplerinin keşkelerini silmeye ve sorunlarına çare
olmaya devam ediyoruz. Kardeşlerimizin karşılaştığı maddi
ve manevi engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyor,
bağışçılarımızın katkıları ile sardığımız yaralar sayesinde
bir hayat daha kurtarıyoruz.

10 Ailenin

Hayatına Dokunuldu
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1001 ÇOCUK 1001 DiLEK

1001 Çocuğun

Dileği Gerçekleştirildi

Deniz Feneri Derneği tarafından 2003 yılından beri
sürdürülen 1001 Çocuk 1001 Dilek Projesi, şimdiye kadar
30.000'den fazla çocuğun hayallerinin gerçekleştirilmesine
vesile oldu. Hayalleri ne olursa olsun, imkan dahilinde veya
imkanları zorlayarak, çocuklar için unutulmaz anların
yaşanmasını sağlayan derneğimiz bu yıl da birbirinden farklı
ve etkileyici dileklerini mektuplara yansıtmış binden fazla
çocuğun hatırasında iyilik izi bırakmayı başardı.
Her yıl bir şölen ile taçlandırılan proje, bu yıl 24 Eylül’de
Deniz Feneri Derneği Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen
program ile çocuklar için unutulmaz anların yaşanmasını
sağladı. Mısır ve pamuk şeker stantları ile şişme oyun
alanlarının kurulduğu alanda palyaço ve maskotların
yanında iyilik gönüllüsü ağabey ve ablalarıyla doyasıya
eğlenen çocuklar gerçekleştirdikleri hayalleri ve tarifsiz bir
günü daha hatıralarına eklediler.
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SU KUYUSU
Yaşamın devam etmesi için en temel ihtiyaçların başında
temiz ve içilebilir su gelir. Su, başta Afrika olmak üzere
dünyanın pek çok yerinde ve iki milyar insan için ulaşılması
en zor ihtiyaçlardan. Bağışçılarımız aracılığıyla açılan su
kuyuları sayesinde Afrika’daki binlerce insan temiz suya
ulaşabilmek için tehlikeli yollarda kilometrelerce
yürümekten kurtarılıyor.

14 Farklı Ülkede

116

Su Kuyusu

Yapılan bağışlarla, kardeşlerimizin daha sağlıklı bir ömür
geçirmesi için ihtiyaç olan bölgelerde su kuyuları açmaya
devam ediyoruz.

denizfeneri.org.tr

ADAK, AKiKA, ÜKÜR
KURBANLARI
Bağışçılarımız tarafından derneğimize emanet edilen adak,
akika ve şükür kurbanlarını, yurt içi ve yurt dışında İslami
usullere uygun olarak kesiyoruz. Kestiğimiz kurbanları
başvuru aldığımız gün içerisinde ihtiyaç sahiplerine
ulaştırıyoruz.
Bağışlar vesilesiyle kesilen kurbanlar her yıl binlerce
insanın sofrasını bereketlendiriyor.

11 Faklı Ülkede

594 Hisse

13
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KATARAKT

3 Farklı Ülkede

1.469 Kişiye

Katarakt Ameliyatı

Bizler için cüzi olan bazı miktarlar, zor şartlar altında
yaşayan ve sağlık sorunları ile mücadele eden birçok
insanın dünyasını aydınlatabilir.
Katarakt hastalığı, özellikle yaşam şartlarının kötü olması,
yaşanılan coğrafyanın olumsuz etkileri gibi birçok sebepten
dolayı ortaya çıkan ve çözümü basit olan hastalıklardan biri.
Bölgede görevlendirilen dernek yetkililerimiz tarafından
ihtiyaç sahibi olan katarakt hastaları tespit ediliyor. Yapılan
bağışlar sayesinde binlerce çift gözün dünyası yeniden
aydınlanıyor.

denizfeneri.org.tr

BiR YETiM BÜYÜTÜYORUM
Derneğimizin yürüttüğü “Bir Yetim Büyütüyorum” projesi
kapsamında her yıl binlerce çocuğun hamiliğini
üstleniyoruz.
Savaş, doğal afet, kuraklık ve diğer birçok farklı sebepten
ötürü yetim kalmış çocuklarımıza bağışlarınızı iletiyor ve
daha kolay bir yaşam sürmeleri için onlara destek olmaya
çalışıyoruz. Yetim yavrularımızın yarınlarının daha ferah
geçmesi ve sağlam adımlarla ilerlemeleri için
hamilerimizin bağışlarını sahiplerine ulaştırıyoruz.

12 Faklı Ülkede

2.114 Yetime
Nakdi Yardım

15

16

2022 - 3. Çeyrek Faaliyet Raporu

GIDA YARDIMI
İnsanın içerisinde yaşadığı şartlar her ne olursa olsun
beslenme ihtiyacı en temel ve değişmez ihtiyaçlardan
biridir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kuraklık, kıtlık ve savaş
gibi olumsuz durumlar içerisinde yaşayan kardeşlerimize
gıda yardımları ulaştırıyoruz.

7 Farklı Ülkede

17.135 Kişiye
Gıda Yardımı

Hazırlanan gıda paketleri içerisinde bir ailenin aylık
ihtiyacını karşılayacak gıda desteği yer almaktadır. Yapılan
bağışlar sayesinde ulaştırılan gıda paketleri ile ihtiyaç
sahiplerinin en öncelikli ihtiyaçları karşılanmış oluyor.

denizfeneri.org.tr

SURiYE YARDIMLARI
Suriye’de yıllardır süre gelen savaşın olumsuzluklarını
gidermek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında,
savaş mağduru kardeşlerimize düzenli bir şekilde yardım
ulaştırıyoruz.
Ülkemizin her ilinden gönderilen bu yardımlar, savaşın en
hasarlı bölgelerinden olan İdlib ve Azez’deki kamp
alanlarına ulaştırılıyor. Götürülen yardımlar ile gıda, giyim,
temizlik ve sağlık gibi birçok ihtiyaç karşılanmaya çalışılıyor.
Özellikle soğuk kış ayları için battaniye ve kömür yardımı,
gıda ve giyim yardımları en çok temin edilen ihtiyaçlar
arasında yer alıyor.

6 Tır

İnsani Yardım

17
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PAKiSTAN SEL FELAKETi
YARDIMLARI
Pakistan’da meydana gelen şiddetli yağışlar neticesinde
uzun süredir sel afetinin yaralarını sarmaya çalışan
kardeşlerimize Deniz Feneri Derneği olarak yardımlarınızı
ulaştırıyoruz.

Çadır Yardımı,
Gıda Yardımı ve
Sıcak Yemek Yardımı

Yaşanan felaket sonrası birçok insan evsiz kaldı. Pakistan
Hükümeti tarafından acil durum ilan edilmesinin ardından
kısa süre içerisinde en acil ihtiyaçlar olan gıda, sıcak yemek
ve çadır yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. Zor günler
geçirmeye devam eden kardeşlerimize emanetlerinizi
ulaştırmaya devam ediyoruz.

denizfeneri.org.tr

HEDiYELERiN EN GÜZELi
KUR’AN-I KERiM
Maddi imkanların yetersiz olduğu ve en temel ihtiyaçların
bile çok zor karşılandığı şartlarda yaşayan Müslüman
kardeşlerimiz, hafızlık yapmak amacıyla Kur’an-ı Kerim
ayetlerini levhalar üzerine yazıp ezberlemeye çalışıyor.
Bağışçılarımız sayesinde hediye ettiğimiz Kur’an-ı Kerimler
ile hafız kardeşlerimizin önlerindeki bir engeli daha
kaldırmış bulunuyoruz.
Yürütülen bu proje ile birlikte Afrika’da hem eğitim öğretim
faaliyetlerine destek oluyor hem de yüce kitabımız olan
Kur’an-ı Kerim’e ulaşımı kolaylaştırmış oluyoruz.

7 Ülkede

5.645 Kişiye

Kur’an-ı Kerim
Hediye Edildi

19
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KUR’AN KURSU VE MESCT
Derneğimiz tarafından yürütülen “Kur’an Kursu ve Mescit”
projesi kapsamında zor şartlar altında yaşayan Müslüman
kardeşlerimizin ibadetlerini yerine getirebilecekleri
mescitlere ve dinlerini daha güzel bir şekilde
öğrenebilecekleri Kur’an kurslarına kavuşmalarına aracılık
ediyoruz.

Kamerun,
Gana’da ve Etiyopya’da
Mescit Açıldı

Afrika’da inşa edilen Kur’an kursu ve mescitlerde İslam
yayılıyor ve bizler de dinimize davet edilen yeni
kardeşlerimizin hidayetine sevinçle şahit oluyoruz.
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Bir YLK YAP Kendine
İyi gelir bazı kelimeler, şiirler, türküler,
şehirler, ülkeler, iyi gelir bazı insanlar
insana. Bir başka hissettirir, dinginlik ve
huzur verir ki aslında belli bir farkı, sebebi
yoktur. Nedenini pek düşünmezsiniz ve
dahası düşünseniz de bulamazsınız.

mız değerli bir dostumun kıymetli babasının
cenaze namazı öncesi imam efendinin yaptığı kısa ama ömre rehber olacak konuşma
günlerdir yukarıdaki kavramları düşündürüyor bana. İyilik çok iyi bir şey ama yapan için
mi yapılan için mi daha iyi?

İyilik iyi gelir insana!

Belki de “Adam sende” diyorsunuz “İyilik
işte yap geç.” Evet ben de öyle yapıyordum ta
ki o ana kadar. Hoca Efendi, Hacı Amcamızın akrabalarındanmış hem beyan etti hem
de anlattıkları özel anekdotlardan belli oluyordu bu.

İyi hissettirir ve iyilik iyiliği çoğaltır. İyi
olmaktır iyilik, yürekteki güzellikleri
bulmak, dahası için çabalamak, bunu bir
yaşam biçimi haline getirip iyilikle hemhal
olmaktır.
İyi yaşamaktır iyilik ki aslında bu da insanın
kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir.
Geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurladığı-

80’li yaşlarda koca çınarın çok kimse iyiliğini
görmüş, yetiştirdiği güzel yürekli evlatlarının da bu yoldan gitmelerine vesile olacak
işlere imza atmıştı ve onlar da Allah razı
olsun hayır sahibi insanlardan oldular hep.

denizfeneri.org.tr

Cenazesinin kaldırıldığı cami kendi adını,
hemen yanındaki Kur’an Kursu rahmetli eşi
teyzemizin adını taşıyordu. Ve baba diyarı
memleketinde de bunlar gibi güzel işlere
imza attığını bilen ve görenlerdenim. Ne
güzel insanın sağlığında eliyle amel defterinin hiç kapanmamasına vesile sadaka-i
cariyeler bırakabilmesi hem manen hem
maddeten buna malik olması diye düşünüyordum ki tam, hoca efendi devam etti;
“Hacı amca ile ömrünün son döneminde,
hastalık sürecinde birlikte olma fırsatım
oldu çokça ve yine son nefesinde beraber
kelimeyi şehadet getirmek de nasip oldu.
Vasiyeti var, Hacı Anne gibi onun da ardından kırk gün boyunca okuyacağız inşallah ve
“Evlatlarım yıkayıp hazırlasınlar beni”
demişti, tutuldu elhamdülillah.”
Dostlar, sırf Allah rızası için, sadece onunla
sizin bildiiniz iyilikler yapın. Büyük, küçük,
maddi manevi bilmem ama Mevlam ile aranızda olan, kalan ve Hacı Amcam gibi şimdi
alıp asli sahibine götüreceğiniz. Kimsenin
bilmediği ve hatta bazen iyilik yapılanın bile
haberdar olmadığı iyilikler!!!
Sabah açtığımızda mevtanın yüzünü, bizim
akşam koyduğumuz yaşlı adam gitmiş adeta
otuzlu yaşlarda bir delikanlı vardı teneşirde
yatan.
İşte evlatları, eş dost ve akrabaları, işte onu
yıllardır tanıyan çalışanları, komşuları ve
dahi benim de bilmediğim öyle özel iyilikler
yapmış, güzelliklere vesile olmuş ve bunu
rızası için yaptığı Mevlasıyla arasında
tutmuş ki.”
İşte o an bir kez daha baktım cami avlusuna
sığmayan cemaate. Kim bilir kimler var aralarında. Kaçını okutmuş, kaçının hastası için
el tutmuş, kaçı borç harç dara düştüğünde
yetişmişti.
nsanın kendine yapacaı en büyük iyilik iyi
olmak.
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Bilmekle birlikte bugün asla unutmamak
üzere kazındı zihnime. Sırrına halel gelmesin diye adını zikretmediğim koca çınar mekanın cennet olsun, yokluğunda da yolunda
olacak evlatlarınla sevenlerine Allah sabırlar versin.
İyilik iyi gelir insana. Ahhh insan bunu bir
anlasa, uygulasa, yaşasa!
Remzi GÜMÜ
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