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MİSYONUMUZ
Desteğe ve hizmete ihtiyacı olan, kendisine yetemeyen, istismara açık hale gelmiş mahzun ve mahcup gönülleri, onların
müjdeleyicisi ve hamisi olarak hiçbir ayrım yapmadan, paylaşmayı erdem haline getirmiş gönüller ile buluşturmak,
sosyal adalete ve kardeşliğe destek olmak,hayır işlerinin yaygınlaşması için dünyanın her yerinde insanlara hizmeti
nimet bilmektir.
VİZYONUMUZ
Doğal afet veya başka nedenlerle dünyanın herhangi bir yerinde, biçare düşmüş, evsiz kalmış, salgın hastalıkların
pençesinde bir lokmaya muhtaç kalmış insanlara, merhametlinin elini uzatmak; imkânsızlıklardan dolayı okuyamayan,
eğitimi yarım kalmış gönüllere sahip çıkmak. Meslek ve beceri kazandıracak kurslar açarak hayat boyu eğitimi
desteklemek. Hayata tutunamamış, sahipsiz kalmış fakir ve yetimlere ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamak, onlara rehber
olmak. Hastalıklara duçar olmuş ve biçare kalmışların hizmetini görmek, tedavilerini üstlenmek. Doğuştan veya
sonradan özür sahibi olmuşların toplumda yer almaları ve hiçbir eksiklik hissetmemeleri için gören gözleri ve yürüyen
ayakları olmak.
Nerde bir mahzun ve mahcup gönül varsa, orada ve onlarla olmaktır.
Beşir Sosyal Yardımlaşma Derneği, İçişleri Bakanlığı’nın 26/03/2013 tarihli ve 1188 sayılı yazısı üzerine, 5253 sayılı
dernekler kanununun 27. maddesine göre , Bakanlar Kurulu’nca, 22/04/2013 tarihinde 5545 sayılı karara istinaden
derneğimiz, ‘‘Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü.’’ ünvanına sahip olmuştur.

İletişim
Yeni Mahalle Süreyyapaşa Cd. Sardunya Sk. No:24 Pendik - İSTANBUL
+90 216 375 40 42 whatsapp: +905301402515
www.besir.org.tr besir@besir.org.tr

/ besirdernegi

NERELERDEYİZ?
TÜRKİYE
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YOKSULLUĞUN ÖZETİ
Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu’na göre
0-5 yaş

%50
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Dünyada yaşayan her 100
kişiden 11’i yani yaklaşık
800 milyon insan, yetersiz
beslenmeyle karşı karşıya.

Beş yaşın altında
hayatını kaybeden
çocukların yarısı açlık
nedeniyle vefat ediyor.

6 milyon çocuk, yani
günde 16 bin 500 çocuk,
yetersiz beslenme veya
açlık sebebiyle hayatını
kaybediyor

Sahraaltı Afrika’da yaşayan
her 4 kişiden 1’i açlık
çekmekte.

Sahraaltı Afrika’da yaşayan
220 milyon insan küresel
ikliminin de etkisiyle açlık
çekmekte. Bölgede devam
eden çatışmalar ve savaşlar da
buralarda yaşayan insanların
istikrarlı bir şekilde gıdaya
erişim sağlamalarını engelliyor.

Susuzluktan her gün
10 bin kişi hayatını
kaybediyor.

UNICEF ve Dünya Sağlık
Örgütü’nün (WHO) son
yayınladığı rapora göre; dünyada
her 6 kişiden biri yeterli
miktarda içme suyundan
mahrum olarak yaşıyor. Her
2 kişiden birinin içtiği su
ise sağlıksız. Susuzluk ya
da hijyenik olmayan suların
kullanılması sebebiyle her gün,
çoğunluğu çocuk olmak üzere,
10 bin kişi yaşamını yitiriyor.

Dünyada 748 milyon kişi,
bir başka deyişle her 10
kişiden biri güvenilir
suya erişemiyor.

60 milyon kişi, evini
ve ülkesini terk etmek
zorunda kaldı. Savaşlardan
ve doğal afetlerden dolayı
yurdunu terk etmiş insanların
sayısı maalesef son yıllarda
giderek artıyor. Özellikle
Ortadoğu’daki çalkantıdan
sonra ve Suriye’deki iç
savaşla birlikte bu sayı
gitgide arttı.

Her üç dakika da bir,
bir kişi yurdunu terk
etmek zorunda kalıyor.

Beşir Derneği, nerde mahzun ve mahcup
bir gönül var ise, orada onlarla olmanın,
ellerinden tutup onları kaldırmanın
gayretinde olacaktır.
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GIDA YARDIMLARI
Gıda, en temel ihtiyacıdır insanoğlunun.
Adalet, herkesin aynı şekilde kazanması değil; daha çok kazananın, olmayanla paylaşmasıdır.
Ailesinin geçimini sağlarken hastalanan, güçlüyken zayıf düşen, kimsesiz kalan birçok insan
vardır çevremizde. Görmediğimiz, göremediğimiz birçok insan… Aynı apartmanda yaşayıp da halini
bilmediğimiz nice komşularımız var şu hayatta.
PAYLAŞMAK GÜZELDİR
Bir tas çorba da olsa, bir ekmeğin yarısı da olsa paylaşmak güzeldir.
Unutmayalım, çaresizlik insana istemediği fiilleri yaptırabilir. Aileler ekonomik sıkıntılardan dolayı
dağılıp parçalanıyorlar ve biz bunları çoğu zaman göremiyoruz.
Alışveriş yapsak ihtiyaç sahibi bir komşumuz için, mahallemizde yaşayan yetimlere veya
tanımadığımız kimsesizler için… Küçük bir yardımla uzak tutarız onları tüm bu tehlikelerden ve
onların hayata tutunmalarını sağlarız.
Onlar mutlu oldukça biz huzuru hissederiz evimizde, sokağımızda.
Beşir Derneği, ayni ve nakdi yardımlarınızla yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik;
• Gıda Kumanyası
• Alışveriş Çeki
• Sıcak Yemek Dağıtımı (Aşevi)
• Et Dağıtımı
• Çocuk Maması
• Süt ve Mama
6

• Ekmek ve Diğer Gıda Malzemeleri
Bu çorbada sizin de tuzunuz olsun.
Gıda yardımlarına kurumsal olarak yaptığınız yardımların tamamını “Gıda Bankacılığı” kapsamında
verginizden düşebileceğinizi biliyor muydunuz? Bilgi almak için lütfen bizi arayınız.
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GIDA YARDIMLARI - ERZAK
İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, uzun raf ömrüne sahip
ürünlerden hazırlanan kumanya paketleri, Beşir Derneği depolarında
hazırlanarak yurt genelinde temsilciliklerimiz aracılığı ile dağıtılmaktadır.
Daha çok Ramazan ayında dönemsel olarak yaptığımız bu faaliyetimizde, yıl
boyunca da düzenli olarak sistemimizde kayıtlı olan, ihtiyaç durumu tespit
edilmiş ailelerin aylık gıda ıhtiyaçları karşılanmaktadır.
Çeşitli içeriklerde farklı erzak koliler için ayni veya nakdi desteklerinizle daha
fazla aileye ulaşmamıza vesile olabilirisiniz.
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GIDA YARDIMLARI - EKMEK FIRINI
Beşir Derneği, gıda yardımları kapsamında ivedi olarak üretim yapacak tam
otomatik bir ekmek fırını kurarak doğal afetler veya insan göçlerinde hazır
duruma gelmiştir.
Kilis’te faaliyete geçirdiğimiz ekmek fırını, günlük 100 bin ekmek üretme
kapasitesine sahip olup şu an Suriyeli muhacirler için hizmetine devam
etmektedir.
Bağışlarınızla kurduğumuz bu fırınımız, üretimi yine Türkiye’nin çeşitli
bölgelerinden hayırseverlerin yaptığı un bağışları ve nakdi yardımlarla
faaliyetine devam ediyor.
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Beşir Derneği

Ekmek Fırını
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GIDA YARDIMLARI - SICAK YEMEK
Düşkün, kimsesiz yaşlılarımız ve ekonomik sıkıntılar çeken ailelerimiz için
kardeş aile projemizle sıcak yemek dağıtımları yapmaktayız.
Yine acil durumlarda, afetlerde kurduğumuz aşevleri ile günlük 20 bin kişiye
yemek hazırlayacak mobil mutfağa sahip olan Beşir Derneği, bu çalışmasını
daha da yaygınlaştırmak için yeni projeler geliştiriyor.
Haftanın 7 günü sıcak yemek ikramlarımızla mahzun ve mahcupların
gönüllerini yapmaya çalışmaktayız. Bağış yaparak bu mutluluğa siz de ortak
olabilirsiniz.
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Beşir Derneği

Sahra Aşevi
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EĞİTİM YARDIMLARI
Eğitim her bireyin hakkıdır. Öyle durumlar vardır ki bu hakkı alır insanın elinden ve mahrum
bırakır bilgiden, irfandan…
Geleceğimizin bilim adamları olacak kadar zeki olan çocuklarımıza sahip çıkabildiğimiz sürece var
olabilir, büyüyebilir, söz sahibi olabiliriz dünyanın her yerinde.
İmkânsızlık onların kaderi olmasın, bir el uzat ki onlar da okuyabilsin ve geleceğimiz olsunlar; bir
el uzat ki cahillik onlara kötü işler yaptırmasın, kötü niyetli insanların kuklası olmasınlar.
İmkânımız varken geleceğimize destek olalım.
Beşir Derneği, eğitim yardımlarında çalışmalarını sürdürüyor. Sizlerin de destekleriyle bilgili,
saygılı ve faydalı nesiller oluşturmanın gayretinde olan derneğimiz,
İlköğretim, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimize;
• Burs Yardımları
• Eğitim Araç-Gereç Yardımları
• Barınma Yardımları
• Giyim Yardımları
• Ulaşım Yardımları
• Yurtdışı Eğitim Yardımları
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Beşir Derneği, bahsedilen tüm bu faaliyetlerin yanında eğitime destek verecek başka projeleri de
desteklemektedir.
UNUTMAYIN! Yapacağınız her bir yardım, bir hayatın yönünü negatiften pozitife çevirecektir.
Eğitim hakkını herkes kullansın diye PAYLAŞMAK GÜZELDİR.
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GİYİM YARDIMLARI
Soğuk kış günlerinde sırtında eski bir kazak olan mendil satan çocukları hepimiz görmüşüzdür.
Yırtık ayakkabısının içine su dolmuş bir babayı ve elleri soğuktan çatlamış bir anayı… Bir pazar
köşesinde soğuktan titreyen ellerinde tuttuğu boş çantayı görmüşüzdür. Ve bu anlarda halimize
binlerce kere şükretmişizdir…
Asıl şükür “PAYLAŞMAKTIR” der büyüklerimiz. Bizi biz yapan giydiğimizden giydirmek,
yediğimizden yedirmek değil midir?
Hepimiz çocukken ailemizin aldığı bayramlığa çok sevinmişizdir. Hiç ihtiyacımız olmadığı bir anda,
bir sevdiğimizden aldığımız hediye bizi ne kadar da mutlu etmiştir.
Hediyeleşmek güzeldir, hem vereni hem alanı mutlu eder.
Bir bayram sabahı kimsesizin mutluluğuna şahit ol ve üşüyen minik ayaklarda bir bot, sırtında bir
mont ol... Hiç tanımadığın ve belki de tanıyamayacağın bir yetimin yüzünde tebessüm ol… Yoksul
bir babanın bükülmüş sırtında yeni bir elbise ol… Paylaş ve mutlu ol…
Beşir Derneği, yaptığı yardım organizasyonlarında ihtiyaç sahiplerinin, yetimlerin, kimsesizlerin,
düşkünlerin giyim ihtiyaçlarını sizlerin bağışlarıyla karşılamaktadır.
•
•
•
•
•

16

Her Türlü Giyecek Yardımları (Yeni)
Kışlık Kıyafet Yardımları (Yeni)
Bayramlık Elbise ve Ayakkabı Yardımları (Yeni)
Yeni Doğan Bebek için Giyim ve İhtiyaç Yardımları (Yeni)
Gelinlik ve Sünnet Kıyafeti Yardımları.

Beşir Derneği, kurduğu “Paylaşım Noktası Mağazaları” ile Türkiye ve diğer ülkelerde ihtiyaç
sahiplerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Bu yardım faaliyetlerine ayni ve nakdi sizin de desteklerinizi bekliyoruz.
Giyim yardımlarına kurumsal olarak yaptığınız yardımların tamamını “Gıda Bankacılığı”
kapsamında verginizden düşebileceğinizi biliyor muydunuz? Bilgi almak için lütfen bizi arayınız.
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YAKACAK YARDIMLARI
Nerede bir çocuk görsem üşüyen,
Ben de üşürüm biraz.
Şakaklarımda titrer yüreğim, güneş olmak isterim o an,
Isıtmak için ellerini, körpe bedenlerini, moraran yüzlerini.
Şair içindeki duyguları böyle izah etmiş şiirinde.
Geçim zor iş şu zamanda, bir kere düştün mü kalkmak zor oluyor, bir tutan yoksa elinden.
İçi boş kalmış soğuk sobalı evler var yurdumuzun dört bir yanında. Biz ısınınca camı açıp
serinlemek isterken, naylon ile kapatılmaya çalışılmış pencereler var yaşadığımız bu zamanda.
Beşir Derneği, sizinle ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü vazifesi görmeye devam ediyor.
Desteklerinizle yakacak bir odunu olmayan evlere sımsıcak bir güneş gibi doğuyor.
Yapılan yardım organizasyonları çerçevesinde,
• Odun
• Kömür
• Soba ve Isınma Gereçleri
• Battaniye
• Doğalgaz Fatura Yardımı
Isıttığınız her bir yürek size içten dua ediyor ve desteklerinizle nice evlerde kış, bahara dönüşüyor.
18

Yakacak yardımlarına kurumsal olarak yaptığınız yardımların tamamını “Gıda Bankacılığı”
kapsamında verginizden düşebileceğinizi biliyor muydunuz? Bilgi almak için lütfen bizi arayınız.
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DOĞAL AFET YARDIMLARI
Doğal afet, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü dışında gerçekleşen, mal ve can
kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle büyük çaplı olaylardır.
En güçlü olduğumuz anda, muhtaç olabiliriz. Yağan bir yağmur binlerce insanın kaderini
değiştirebilir. Birkaç saniyelik sarsıntı, nice insanları evsiz bırakabilir.
Önlenemeyen bu afetler bizlere çok da uzak değildir. Her an herkes doğal afetlerin mağduru
olabilir. Bize düşen, bu durumlar için hazır olmak ve afet durumunda mağdurun hemen yanında
bulunmaktır, ülke, ırk, dil, din ayırt etmeden...
Hayatın her anında karşı koyamadığımız ve önleyemediğimiz doğal afetlerde “Beşir Derneği”
sizlerin yapmış olduğu yardımlar ile afet bölgesinde çalışmalara başlar.
Arama-kurtarma ekipleri canla başla çalışır, bir can daha kurtulsun diye.
Hemen aş evlerimiz hizmete girer afet bölgesinde, sıcak bir yemek ile destek olur afetzedeye.
Barınma sorununu çözmek için çadır, konteyner, prefabrik yapılar sevk eder afet bölgesine,
• Giyim
• Gıda
• Sağlık
• Barınma
gibi yardım organizasyonları düzenler, yurt çapında KARDEŞLİĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK adına.
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Yarın olası bir afet için bugünden hazırlanmak lazım. Desteklerinizi ayni veya nakdi olarak
bekliyoruz.
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SAĞLIK YARDIMLARI
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
Siz de mutlaka duymuşsunuzdur, hastalığının tedavisi için bütün servetini harcayanları ve yine çok
kere duymuşsunuzdur, çocuğunun hastalığı için evini, tarlasını satanları…
Bir hastalığa duçar olmuş nice insanlar var ki imkânsızlıktan tedavi olamıyorlar. Gözleri
görmeyen, kulakları duymayan veya bir uzvunu kaybetmiş nice insanlar var ki parasızlıktan tedavi
olamıyorlar…
Kaza sonucu görmeyen bir göze umut olabiliriz, sevgi sözcüklerini duymaya hasret bir kulağa
işitme cihazı alabiliriz veya yürüyemeyen bir insana ayak olabiliriz.
Biz istersek PAYLAŞTIKÇA MUTLU OLABİLİRİZ…
Beşir Derneği, ‘‘Sağlık’’ başlığı altında birçok faaliyeti sizlerin desteği ile yaparak, ihtiyaç sahibi
insanların ümidi olmaya devam ediyor.
•
•
•
•
•
•

Katarak Ameliyatı
Sünnet
Protez Yardımı
İşitme Cihaz Yardımları
Tekerlekli Sandalye Yardımları
Rehberlik

• Tetkik ve Tedavi
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• Medikal Malzeme Yardımları
• Sağlık Ocağı İnşa ve Tadilat Destekleri
Ayni ve nakdi yardımlarınızla birçok insan sağlığına kavuşabilir.
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SOSYAL KÜLTÜREL YARDIMLARI
Beşir Derneği ,yaptığı yardım çalışmalarında sosyal hayatımızın her alanında yer alıyor ve sizin
desteklerinizle faaliyetlerini devam ettiriyor.
• Konferans, Panel, Söyleşi
• Tiyatro, Sinema
• Dergi, Kitap ve Yayınlar
• Restorasyon Çalışmaları
• Milli ve Manevi Değerlerin Yaşatılması
• Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatlarını Yaygınlaştırma Çalışmaları
• Mahkûmlara Yönelik Çalışmalar
• ‘‘Aile, Çocuk ve Toplum’’ Konulu Çalışmalar
• Mesleki ve Sanatsal Eğitimler
• STK’lara Yönelik AR-GE Çalışmaları
Bahsedilen başlıklar ve benzer konularda toplum yararına olacak faaliyetlerin desteklenmesine
yönelik çalışmalar yapmak, temel insani ihtiyaçlar kadar önemli ve elzemdir. Yardımlaşmanın
toplum üzerindeki birleştirici rolü göz önünde tutulunca aslında bir olmak, beraber olmak
24

amacıyla çalışıyor ve PAYLAŞIYORUZ.
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PAYLAŞIM NOKTASI
Vakıf medeniyetinin bize miras bıraktığı yardımlaşma usulleri ve kurumları vardır. Burada sadece
bir yardım usulünü örnek vererek Paylaşım Noktalarının mahiyetini anlatmaya çalışacağız.
Sadaka Taşları, tarihimizin güzel ahlaklarından bir tanesidir. Sadaka verecek şahıs bu taşa
vereceği miktarı bırakır, ihtiyacı olan da ihtiyacı kadarını buradan alırdı. Kimin verdiği ve kimin aldığı
bilinmezdi.
Beşir Derneği olarak bizde bu mirasımızı güncelleyerek sosyal market projesini geliştirdik.
‘‘Paylaşım Noktası’’ dediğimiz bu marketlerde gıda, giyim, temizlik, ev gereçleri ve diğer temel
ihtiyaç malzemeleri bulunmaktadır.
Paylaşım Noktalarımızda bulunan ürünler, bağışçılarımız tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak
üzere bağışlanmış ayni yardımlardır.
Bu marketlerden ücretsiz alışveriş yapacak ihtiyaç sahibi aileler ise incelemesi yapılmış gerçek
ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş ailelerdir. Bu ailelere ihtiyaçları nispetince verilen alışveriş
puanları ile 3,6,12 aylık periyotlarda alışveriş yapma imkanı verilmektedir.
Tüm ürünler bağışçı ismi ile kendi geliştirdiğimiz otomasyon sisteminde kayıt altına alınır,
barkodlanır ve son tüketici olan ihtiyaç sahibine makbuz karşılığında teslim edilir. Geliştirdiğimiz
bu sistem, yapılan bağışı takip etmek ve bağışçıya raporlama yapmak için kurulmuş online çalışan
bir sistemdir. Bu şekilde tüm bağışlarınızı takip edebilir bağışladığınız ürünün nerede ne kadar
dağıtıldığını öğrenebilirsiniz.
Aynen sadaka taşlarında olduğu gibi veren ve alan birbirini tanımadan bu işlemleri gerçekleştirirler.
İhtiyaç sahibinin, ihtiyacını seçerek ve deneyerek alabileceği; ailecek alışverişlerini daha insani,
nitelikli ve rencide edilmeden yapmalarına imkân sunan bu sosyal market projemizi Türkiye
genelinde yaygın hale getirmek için bağışçılarımızın desteğine ihtiyaç duymaktayız.
26

Paylaşım Noktasına yapacağınız gıda, yakacak, temizlik ve giyim malzemelerinin maliyetlerinin
tamamını Gıda Bankacılığı kapsamında yılsonu verginizden düşebileceksiniz.
Paylaşım Noktalarımıza bağış yapmak veya vergi indirimi hakkında bilgi almak için lütfen bizi
arayınız.
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YETİM SAHİPLİĞİ PROJESİ
“ Müslüman evlerinin en hayırlısı içinde kendisine iyi muâmele yapılan yetimin bulunduğu evdir.
Müslüman evlerinin en kötüsü de kendisine haksızlık yapılan yetimin bulunduğu evdir. “
Hadis-i Şerif
Biz yetimliği, yetimler yetiminden öğrendik. Yine yetime sahip çıkmayı ondan öğrendik. Peygamber
Efendimiz (S.A.V) yetim hakkı ve yetime sahip çıkmakla ilgili ümmetine çok nasihat etmiş ve kıymet
vermiştir. Beşir Derneği olarak bizler de yetim sahipliğini ana faaliyet konumuz haline getirdik.
Beşir Derneği, “Beşir” ismini yine Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) bir yetime sahip çıktığı yetim
hikayesinden almıştır.
Bağışçılarımızın desteği ile, Türkiye ve diğer mazlum coğrafyalarda yetimler ile ilgili bir çok projeyi hayata
geçirdik. Somali, Arakan, Açe ve daha bir çok yerde yetimler için,
• Eğitim
• Barınma
• Ayni ve Nakdi Yardım Çalışmaları hizmetlerini sürdürmekteyiz.
Siz de düzenli olarak bir yetimin ihtiyaçlarını karşılayabilir veya yetim sahipliği kampanyamıza destek
vererek kimsesiz, sahipsiz nesiller yetişmesini önleyerek erdemli, ahlaklı nesillerin yetişmesine vesile
olabilirsiniz.
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SOMALİ YETİMHANE VE OKUL PROJESİ
Beşir Derneği, yetim sahipliği kapsamında, Somali’de
• 200 Kişilik Erkek Yetimhanesi
• 500 Kişilik Okul Binası
• Revir
• Aşevi (Hem öğrencilere hem de diğer insanlara hizmet verecek.)
• Mescit (Hem öğrencilere hem de diğer insanlara hizmet verecek.)
• Spor Alanları (Halı saha, basketbol sahası v.b.)
• Çocuk Oyun Grupları
• Personel lLojmanları)
inşa etmektedir.
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SU KUYUSU PROJESİ
Su, hayattır...

Canlıların hayatını devam ettirebilmesi için en önemli yaşam kaynağı olan su, aynı zamanda
medeniyetlerin gelişimi için de en temel ihtiyaçlardan biridir.

Dünyanın kurak ve yoksul bölgelerinden Afrika ve Asya kıtalarındaki birçok ülkedeki insanlar, en
büyük sorunlardan biri halinde olan susuzlukla mücadele etmektedirler. Bu ülkelerdeki insanlar,
kısıtlı su alanlarından taşıma ile kullandıkları suların çamurlu ve mikroplu olması sebebiyle çeşitli
hastalıklar ve ölümlerle burun buruna kalmaktadırlar. Fakirlikle, sosyal ve siyasi problemlerle
boğuşan bu bölgelerdeki insanların temiz suya ulaşmaları nerdeyse imkansız hale gelmiştir.
İnsanlar temiz suya ulaşabilmek için ellerinde su bidonları ile kilometrelerce yol katetmekte
ve hayatlarının büyük kısmını bu su yollarında geçirmektedirler. Yerin 30-40 metre altından
çıkabilecek suya imkansızlıklardan dolayı ulaşamamaktadırlar.
32
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SU KUYUSU PROJESİ
Beşir Derneği, sizlerin yardımları ile, ihtiyaç olan bölgeleri seçmekte, su kuyuları açmakta,
binlerce insanın temiz ve sağlıklı suya kavuşmaları için hizmet vermekte ve açılan bir su
kuyusundan binlerce kişi istifade edebilmektedir.

Kuyuların açılacağı yerler uzman kişiler tarafından tespit edildikten sonra çalışmalar
yapılmaktadır.

Ayrıca, suyun hijyenik olması için kuyuların üstü betonla kapatılmakta ve üzerine el pompası
konarak etrafı yüksek betonla çevrilip, hayvanların da istifade etmesi için yalak yapılmaktadır.

Su kuyuları, bölgelerdeki fiziki şartlara göre farklılıklar göstermektedir. Açılan su kuyularının
maliyetleri, teknik olarak yüzeyden veya derinden çıkarılan suya göre ve açılacak ülkeleye göre
farklı olmaktadır. Bu projeye destek vermek veya bilgi alamak için lütfen bizi arayınız.
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RAMAZAN FAALİYETLERİ
İnsani yardım organizasyonunda Ramazan-ı Şerif Ayı’nın bereketi, heyacanı bir başkadır Beşir
Derneği’nde. Yıl boyunca yapılan yardım çalışamalarımız bu rahmet ayında zirve yapar, fazladan
bir sofrada daha kurabilmek için. Gönüllülerimiz sırtlarında kumanya paketleri ile köy köy misafir
olurlar mahcup gönüllere.
‘‘Dünyanın En Büyük Sofrasını Gönüllerde Kuruyoruz’’
Tüm bu hizmetlerin sebebi siz, vesilesi biz oluyoruz.
Beşir Derneği Ramazan-ı Şerif ayında Türkiye’nin 300 noktasında Ramazan-ı Şerif bereketini
yaşatırken ihtiyaç sahibi ailelere, yine aynı çalışmaları dünya mazlumları için UKBA Derneği ile 55
ülkede birlikte çalışıyoruz.
• Zekat ve Fitre Organizasyonu
• Ramazan Kumanyası
• İftar Çadırı ve Sıcak Yemek Dağıtımı
• Çocuklara ve Ailelerine Bayramlık Giyim Paketleri
• Kurban Eti Dağıtımları
Beşir Derneği, yaptığınız bağışlar ile yüzler güldürmeye vesile oluyor.

36

37

Gönüller
yapmaya
geldik

KURBAN FAALİYETLERİ
Biz biliyoruz ki, her kurbanda bizim yolumuzu bekleyen insanlar var.
Bağışlayacağınız bir hisse kurban, açlık sınırındaki insanların, çocukların umudu, mahzun
yüzlerinde mutlu bir tebessüm olacaktır.
Vacip, Şükür, Akika, Adak ve benzeri niyetler ile kesilmek ve etini dağıtmak üzere Beşir Derneği’ne
verdiğiniz vekelet ile islami kurallara uygun bir şekilde kesimleri yapılır ve ihtiyaç sahiplerne
tutanak karşılığı teslim edilir.
Yapılan organizasyon video ve fotoğraf ile kayıt altına alınarak bağış takip sistemine yüklenir ve size
kurbanınızla ilgili bilgi mesajı gönderilir.
Beşir Derneği, Türkiye ve 55 ülkede kurban organizasyonu düzenleyerek, bu dini vecibenin yerine
getirilmesine vesile olmaktadır.
Her kurban, yaşanan mutlululuğa hissedar olmak isterseniz Beşir Derneği’nin vekaleten kurban
organizasyonuna katılabilirsiniz.
Bir hisse, hayrınıza vesile.
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BAĞIŞ YAP VERGİNDEN DÜŞ ( GIDA BANKACILIĞI )
Gıda Bankacılığı, üretici veya satıcılardan bedel ödemeden almış olduğu ürünleri, aracı işlevi
görerek ihtiyacı olanlara düzenli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan kurumdur.
27.05.2004 tarihinde 5179 sayılı yasa ile ihtiyaç fazlası gıdanın yoksul vatandaşlara dağıtılmasını
sağlayacak olan gıda bankacılığı, 5179 sayılı kanunun 3. maddesinde “Bağışlanan üretim fazlası,
paketleme veya kodlama hatası sebebiyle piyasaya sürülememiş, sağlığa uygun her türlü
gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım
kuruluşları vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı
gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonlar.” olarak tanımlanmıştır.
Gıda Bankacılığı sisteminde ihtiyacı bulunanlara ayni yardımı yapabilmesine ilişkin hükümler
bulunan ve kâr amacı gütmeyen dernek veya vakıf “Gıda Bankacılığı” olarak faaliyet
göstermektedir. Gıda Bankacılığı, üretici veya satıcılardan bedel ödemeden almış olduğu ürünleri
aracı işlevini görerek ihtiyacı olanlara düzenli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır.
GIDA BANKACILIĞINI KİMLER YAPABİLİR?
Gıda maddesi bağışının, tüzük veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapılabilmesine
ilişkin hükümlerin bulunduğu dernek veya vakfa yapılması gerekir. Bununla beraber dernek veya
vakfın başka alanlarda faaliyet gösteriyor olmasının bir önemi bulunmamaktadır.
HANGİ YARDIM MALZEMELERİ GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDADIR?
Gıda Bankacılığı sisteminde, ekonomik açıdan durumu iyi olmayan vatandaşlar ile ellerinde çeşitli
40

nedenlerle piyasaya sürülemeyen veya pazarlanması verimli olmayan ihtiyaç fazlası gıda, temizlik,
giyecek ve yakacak maddeleri Gıda Bankacılığı kapsamında yer alır.
Gıda Bankacılığı ve bağışta vergi muafiyeti hakkında bilgi alamak için lütfen bizi arayınız.

Beşir Derneği̇
Gıda Bankacılığı İşlem Aşamaları
1

2
Gıda Bankası

Beşir Derneği Gıda Bankası’na
Gelin veya Telefon Açın.
0216 354 28 59

Gıda, Giyim, Yakacak ve
Temizlik Malzemelerinden
Bağışta Bulunun

3

Kesilen Faturada
KDV Hesaplamayın.

4

5
41

“İhtiyaç sahiplerine yardım
şartıyla bağışlandığından KDV
hesaplanmamıştır.” İbaresine
Faturada Belirtiniz.

Derneğimizden Alacağınız
Ayni Bağış Alındı Belgesi İle
Bağışınızın Maliyet Bedelini
Yıllık Net Kazancınızdan
İndirebilirsiniz.

Beşir Derneği’ne
Bağış Nasıl Yapılır?

BANK

4042

Telefonla Derneğimizi Arayarak

0216 375 4042
42

Mesai saatleri içinde sizlere çağrı
merkezimizdeki Beşir personelimiz,
bağışlarınız için yardımcı
olacakladır.

Tüm Operatörlerden

BAGIS yaz
4042’ye gönder
¨5 Bağışta Bulun
Yardım yapmak size çok yakın. Cep
telefonlarınızdan 4042’ye BAGIS
yazıp gönderdiğinizde ¨ 5 bağışta
bulunmuş olacaksınız.

veya

PTT

Resmi İnternet Sayfamızdan Online Olarak

www.besir.org.tr
Yüksek güvenlikli internet
sitemizden güvenle bağışta
bulunabilirsiniz.

Hesabımız Olan

Bankalardan veya

Tüm PTT Şubelerinden
Hesabımız olan Banka Şubelerine
veya herhangi bir PTT Şubesine
giderek Beşir Derneği ismini vererek
bağışta bulunabilirsiniz.
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İyilik
her yerde

Yeni Mahalle Süreyyapaşa Cd. Sardunya Sk. No:24 Pendik - İSTANBUL
Telefon: 0216 375 4042 Faks: 0216 354 30 43
besir@besir.org.tr www.besir.org.tr
/ besirdernegi

