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OCAK-ŞUBAT-MART
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FAALiYET RAPORU

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt İç� Yardımları / 2022
Ocak - Şubat - Mart Aylarında
Yapılan Yardımlar

13.719

118.902

48.251

Nakdi Yardım
yapılan kişi sayısı

Gıda Yardımı
yapılan kişi sayısı

Giyim Yardımı
yapılan kişi sayısı

81.430

304.651

Eğitim Yardımı
yapılan kişi sayısı

Toplam Yardım
yapılan kişi sayısı

12.515

15.913

13.921

Sağlık Yardımı
yapılan kişi sayısı

Temizlik Yardımı
yapılan kişi sayısı

Eşya Yardımı
yapılan kişi sayısı

Den�z Fener� Derneğ�
Yurt Dışı Yardımları / 2022
Ocak - Şubat - Mart Aylarında
Yapılan Yardımlar

870
Hisse 8 farklı
ülkede
Adak, Akika,
Şükür kurbanı
kesildi

6.062
12 ülkedeki
Yetime
Yetim Harçlığı
ulaştırıldı

35
Tır Suriye’ye
İnsani Yardım
ulaştırıldı

1.812
4 Farklı ülkede
Katarakt
Ameliyatı
yapıldı

2

Benin’de
Adet
Kur’an Kursu,

1 Mescit Açılışı

Yapıldı

7
Tır Afganistan’a
İnsani Yardım
yapıldı

5
Tır Lübnan’a
İnsani Yardım
yapıldı

262
14 Farklı ülkede
Su Kuyusu açıldı

SALGIN
ŞARTLARINDA
iYiLiKLERi
ÇOĞALTTIK
Koronavirüs salgınının etkisi azaldı. Fakat bütün
dünyada salgının ekonomilere yansıması can
yakıyor. Gelişmiş ülkeler bile kendi şartları
içerisinde “yüksek” diye nitelendirdikleri
enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kaldılar.
Koronavirüs salgının olumsuz sonuçlarıyla
mücadele devam ederken yanı başımızda bir
savaş başladı. Rusya Ukrayna’ya saldırdı.
Milyonlarca Ukraynalı topraklarını terk etmek
zorunda kaldı. Şehirler harabeye döndü. İki
ülkeden ne kadar can kaybının olduğu ve ne
kadar insanın yaralandığı bilinmiyor. Ülkelerin
kayıplar konusunda yaptıkları açıklamalar
şüpheyle karşılanıyor. Can ve mal kayıpları,
düşürülen uçak ve helikopterler ve tahrip edilen
tanklarla ilgili rakamlar abartılı olsa bile iki
tarafın kaybı da çok büyük.
En korkulan ise savaşın Ukrayna dışına
sıçraması ya da aylarca hatta yıllarca devam
etme ihtimali. İki ülke arasında devam eden bu
savaş, başta komşu ülkeler ve bölge ülkeleri
olmak üzere neredeyse bütün dünyayı yakından
ilgilendiriyor.
Salgın yıllarında bağışlarımız artmaya devam
etti. Yardım ulaştırdığımız aile sayısını da
artırarak o zorlu sürecin kolay atlatılması için
elimizden geleni yaptık. Önceki yıllara göre daha
fazla ihtiyaç sahibini sevindirmemiz için bize
fırsat veren, kaynak sağlayan hayırseverlerimize
teşekkür ederiz.
Geçtiğimiz üç ay önceki yılın ilk üç ayına göre
bağışlarımız yüzde 70 nispetinde arttı. Bütün
bağışçılarımıza şükran borçluyuz.
Suriye içerisinde evlerini terk edip kamplarda
kalan kardeşlerimize yardımlarımızı kesintisiz
devam ettiriyoruz. İdlip’te 5. Etap briket
evlerimizin yapımı kesintisiz sürüyor.

Afrika’da 1000 şehit adına 1000 su kuyusu
projemizin ikinci yılında da bir damla suya
muhtaç kardeşlerimizi temiz suya kavuşturarak
sevindiriyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığımız ve ÖNDER’le birlikte
yürüttüğümüz İyilik Okulu projemiz kapsamında
okullara giderek gençlerimize iyilik aşılamayı
kaldığımız
yerden
devam
ettiriyoruz.
Öğrencilerimiz elbirliğiyle su kuyusu açtırmaya,
katarakt ameliyatları yaptırmaya ve benzer
dayanışma projelerini hayata geçirmeye devam
ediyorlar.
Afganistan’da büyük sıkıntılar içinde hayata
tutunma mücadelesi veren kardeşlerimiz için
yola çıkan İyilik Treni’nde sizden gelen
emanetler de vardı. İyilik Trenleri yeni seferlerle
Afganistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarmaya
devam ediyor.
2022 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayında da on
binlerce
yüreğe
dokunduk,
mazlum
kardeşlerimizin yüzlerinde tebessüme vesile
olduk. Gönül coğrafyamızın ihtiyaç sahibi
insanlarının sıkıntılarını azalttık, göz yaşlarını
sildik.
Bütün bağışçılarımızı, gönüllülerimizi ve
çalışmalarımıza destek veren gönül dostlarımızı
candan tebrik ederiz.
Abdullah b. Ömer r.a’den rivayet edildiğine göre
Rasûlullah
s.a.s
şöyle
buyurmuştur:
“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona
zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana
teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını
gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim
bir müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah
Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki
sıkıntılarından
birini
giderir.
Kim
bir
müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, Allah
Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter.”
(Buhârî, Mezâlim 3; Müslim, Birr 58.)
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NAKDi YARDIMLAR
İhtiyaç sahibi ailelere gıda, temizlik, giyim ve benzeri ayni
yardımlar dışında kalan ve karşılanması gerekli
gereksinimleri için bağışçılarımızın destekleriyle nakdi
yardımlar gerçekleştiriyoruz. Bu yardımlar ailelerin kiraları,
faturaları veya düzenli ödemeleri gereken ve altından
kalkamadıkları borçları gibi birçok farklı alanda sıkıntılarını
karşılıyor.

13.719 Kişiye
Nakdi Yardım

denizfeneri.org.tr
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GIDA YARDIMLARI
İnsani şartlarda yaşam sürebilmenin en temel ihtiyacına
karşılık oluşturulan gıda yardımları, derneğimizin önde
gelen
ve
süreklilikle
takibini
gerçekleştirdiği
faaliyetlerdendir. Sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç
sahibi olduğu belirlenen aileler takip edilir ve gıda
ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğu bağışçılarımız tarafından
temin edilir. Ulaştırdığımız gıda kolileri bir ailenin ihtiyaç
duyduğu temel gıda malzemelerini büyük ölçüde
karşılamaktadır.

118.902 Kişiye
Gıda Yardımı
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GiYiM YARDIMLARI

48.251 Kişiye
Giyim Yardımı

Sosyal incelemelerimiz neticesinde giyim yardımı
alması gerektiği kaydedilen ailelerimiz ülkemizin sekiz
bölgesinde yer alan giyim mağazalarımıza veya illerine
ulaştığında geçici giyim mağazalarımıza davet edilir.
Giyim mağazalarımızda ağırlanan ihtiyaç sahibi aileler
dışarıda bir mağazada alışveriş yapar gibi seçerek ve
deneyerek giysi ihtiyaçlarını karşılarlar. Ayrıca
mağazalarımıza ulaşma imkanı olmayan ihtiyaç
sahiplerine şube ve temsilciliklerimiz vasıtasıyla giysi
yardımı ulaştırılmaktadır.

denizfeneri.org.tr
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EiTiM YARDIMI
Maddi
sıkıntılarından
ötürü
çocuklarının
eğitim
materyallerini karşılayamayan ailelerimize okula giden
çocukları sayısınca içinde bir öğrencinin ihtiyaç duyduğu
tüm kırtasiye malzemelerini barındıran okul çantalarını
ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerde eğitim hayatına devam
eden öğrencilerin maddi sıkıntılardan kaynaklı okul
derslerinden geri kalmalarını engellemek ve gelecek
hayallerine ulaşmalarına destek olmak amacıyla
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

81.430 Öğrenciye
Eğitim Yardımı
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SALIK, iLAÇ ve MEDiKAL
MALZEME YARDIMI

12.515 Kişiye

Sağlık, İlaç ve
Medikal Malzeme
Yardımı

Sağlık sorunlarından ötürü fiziki engellerle hayatını
sürdüren ihtiyaç sahiplerine medikal malzeme desteği
sağlayarak maddi zorlukların da yaşantılarına engel
olmaması için mücadele ediyoruz. Ayrıca ülkemizde
uygulanmakta olan genel sağlık sigortasına rağmen bazı
hastaların sağlık problemlerini çözmek ve ilaçlarını temin
etmek için ihtiyaç duydukları nakdi yardımı kendilerine
ulaştırıyoruz. Bağışçılarımızın destekleriyle binlerce
hastamız ertelemek zorunda kaldıkları sıkıntılarına deva
buluyor.

denizfeneri.org.tr

EYA YARDIMI
İnsanların en temel ihtiyaçlarından olan barınma, kimi
aileler için sadece emniyette hissettikleri bir evken bu
evlerin yuva olabilmeleri için eşyalara ihtiyaç vardır. Sosyal
incelemelerimiz esnasında maddi sıkıntılarından ötürü en
temel ev eşyalarından dahi mahrum kaldığı tespit edilen
ailelerimize bağışçılarımızın destekleriyle eşya yardımı
ulaştırıyoruz.

13.921 Kişiye
Eşya Yardımı
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TEMiZLiK YARDIMLARI
Yıllardır ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgın
neticesinde hepimiz temizliğin ihmaliyle felaketlerin
oluşabileceğini tecrübe ettik. Geçimini sağlamaya çalışan
ve ancak en temel ihtiyaçlarına yetebilen ailelerimize
telafisi güç sonuçları hem kendileri hem de toplumumuzun
yaşamaması için temizlik yardımı ulaştırıyoruz.

15.913 Kişiye

Temizlik Yardımı

denizfeneri.org.tr
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BiR HAYAT KURTAR
Hayatlarının bir noktasında sıkışmış ve destek
bulamadığından yaşadığı sıkıntıyı aşamayan ihtiyaç
sahipleri ile bağışçılarımız arasında köprü olarak dertlerin
derman bulmasına, bir hayatın kurtarılmasına vesile
oluyoruz.
Yuva kurmasının önünde maddi engeller olan bir genç,
emeklilik primlerini ödeyemediği için sağlık sorunlarına
rağmen çalışmak zorunda olan bir ihtiyar, tekerlekli
sandalyesi olmadığından dışarıyı ancak evinin camından
izleyebilen bir çocuk... Kimisi için küçük olan maddi destek
kiminin hayatına yeniden alınan rahat bir nefes oluyor;
bağışçılarımızın destekleriyle hayatlar kurtuluyor.

20 Ailenin

Hayatına Dokunuldu
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SU KUYUSU

14 Farklı Ülkede

262

Su Kuyusu

Kuraklığın, yoksulluğun ve coğrafi sıkıntıların en zirvede
yaşandığı ülkeler içilebilir ve güvenli su kaynaklarından
yoksunlar. Dünya üzerinde iki milyarı aşkın insan sağlıklı
suya ulaşamıyor ve bu sebeple ağır hastalıklara
yakalanarak
çetin
yaşam
mücadelesi
veriyor.
Bağışçılarımızın destekleriyle Afrika’da açtığımız su
kuyuları bulundukları köylerin birçok sorununa çare oluyor.
Açılan her su kuyusu ömür boyu süren sıkıntıların önüne
geçiyor, binlerce cana can katıyor.

denizfeneri.org.tr

ADAK, AKiKA, ÜKÜR
KURBANLARI
Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ihtiyaç sahibi ailelere
İslami usullere uygun şekilde kestiğimiz adak, akika ve
şükür
kurbanlarından
paylarını
ulaştırıyoruz.
Bağışçılarımızdan vekaletini aldığımız kurbanlar 24 saat
içerisinde kesiliyor ve kesim videoları kendilerine iletiliyor.
Her yıl kestiğimiz kurbanlar vesilesiyle yüz binlerce ihtiyaç
sahibinin sofrasına misafir oluyoruz.

8 Faklı Ülkede

870 Hisse
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KATARAKT
Zorlu iklim koşulları, maddi imkansızlık ve daha nice sıkıntı
Afrika’da yaşam mücadelesi veren insanların ışığını
söndürüyor. Hayatlarının geri kalanında gözlerinin
göremeyeceğine inanan ve imkansızlıklardan ötürü
hayatları boyunca muayene olamayan katarakt hastalarını
tespit ediyor ve ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz.
Bağışçılarımızın katkılarıyla her yıl binlerce çift göz yeniden
aydınlanıyor.

4 Farklı Ülkede

1.812 Kişiye

Katarakt Ameliyatı

denizfeneri.org.tr
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BiR YETiM BÜYÜTÜYORUM
Hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları en büyük
dayanaklarını kaybeden yetim çocukların parlak bir
geleceğe sahip olabilmeleri için desteğe ihtiyaçları vardır.
Her yıl yüzlerce milyon çocuk yetim kalıyor ve
azımsanamayacak kadar büyük oranı ailesinin tüm fertlerini
olağanüstü durumlardan ötürü kaybediyor. Bağışçılarımız
hamisi oldukları yetimlerin geleceğe daha emin adımlar
atabilmelerini, geçmişin yaralarını sarabilecek gücü
kendilerinde bulabilmelerini sağlıyor.

12 Faklı Ülkede

6.062 Yetime
Nakdi Yardım
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GIDA YARDIMI
Yaşamını sürdürebilmek için insani yardıma mahkum
edilen kıtlık ve savaş mağduru milyonlarca insan
bağışçılarımızın katkılarıyla hayata tutunuyor. Mağdur ve
mazlum ailelerin bir aylık gıda ihtiyacını büyük ölçüde
karşılayan gıda yardımlarımız sayesinde kardeşlerimizin en
temel sıkıntısına çare oluyoruz. Bu sayede iyilikle hayata
tutundurduğumuz kardeşlerimiz yarına dair umutlarını diri
tutuyor.

7 Farklı Ülkede

59.330 Kişiye
Gıda Yardımı

denizfeneri.org.tr

SURiYE YARDIMLARI
İlk can kaybı yaşandığı, ülkemize ilk muhacirin ayak bastığı
günden bu yana sürekli gündemimizde olan Suriye’de insani
yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gıda, giyim, temizlik
ve sağlık yardımı başta olmak üzere bölgenin ihtiyaçlarını
tespit ederek bağışçılarımızın katkılarıyla teminini
gerçekleştiriyoruz.

35 Tır

İnsani Yardım

17
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AFGANSTAN YARDIMLARI

7 Tır

İnsani Yardım

Afganistan’da yıllardır devam eden siyasi iktidarsızlık ile
beraberinde yaşanan iç savaş nedeniyle işsizlik ve ardından
yaşanan kuraklık sonucunda Afganlı kardeşlerimiz zor
günler geçiriyor. İç savaşın yaptığı tahribat sonrası birçok
aile evsiz kaldı ve kamplarda zor şartlar altında yaşamaya
başladı. Deniz Feneri Derneği olarak AFAD’ın koordine ettiği
“İyilik Trenine” 7 tır acil giysi ve gıda malzemesi göndererek
Afganistanlı kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştırdık.

denizfeneri.org.tr

LÜBNAN YARDIMLARI
Lübnan'da yaşayan Filistinli ve Suriyeli mülteci
kardeşlerimiz gıda maddelerine erişim zorluğu nedeniyle
açlık sınırında hayatını sürdürmeye çalışıyor. Mülteci
kardeşlerimize yardım ulaştırmak üzere AFAD’ın koordine
ettiği “İyilik Gemisine” Deniz Feneri Derneği olarak 100 ton
un yardımı ulaştırdık. Mersin Taşucu Limanı’ndan hareket
eden “İyilik Gemisi” Lübnan’da yaşam mücadelesi veren
Müslüman kardeşlerimize Ramazan sevinci yaşattı.

5 Tır

İnsani Yardım
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KUR’AN KURSU VE MESCT

Benin’de
Kur’an Kursu ve
Mescit Açılışı

Afrika’da açlık ve susuzluk gibi insanı ölüme sürükleyen
ciddi sorunların yanında manevi yönden nesilleri ifsat
edecek bir sorun da eğitim imkanından yoksunluktur.
Müslümanların günde beş vakit cemaatle namaz
kılabilecekleri, özel vakitlerde bir araya gelebilecekleri,
sohbet ve istişare edebilecekleri ve belki de en önemlisi
çocukların dini eğitim alabilecekleri mescitler Afrikalı
Müslümanların dinlerini muhafaza edebilmeleri için
oldukça mühimdir. Bağışçılarımızın destekleriyle imar
ettiğimiz mescit ve Kur’an kursları bölgede birçok iyiliğe
vesile olmaktadır.
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BAYRAM "BUGÜN"DE...

denizfeneri.org.tr
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