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.
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” statüsüne sahip olmuştur.

YOKSULLUĞUN ÖZETİ

Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu’na göre
0-5 yaş

%50

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

Beş yaşın altında hayatını kaybeden 6 milyon çocuk, yani günde 16 bin
çocukların yarısı açlık nedeniyle
500 çocuk, yetersiz beslenme
vefat ediyor.
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.

100 milyona yakın kişi, evini
ve ülkesini terk etmek zorunda
kaldı. Savaşlardan ve doğal
afetlerden dolayı yurdunu terk etmiş
insanların sayısı maalesef son yıllarda
giderek artıyor. Özellikle Suriye ve
Arakadan’daki olaylardan sonra bu
sayı giderek artıyor.

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

Her üç dakikada bir, bir kişi
yurdunu terk etmek zorunda
kalıyor.

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.

İletişim
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GIDA YARDIMLARI
Gıda, en temel ihtiyacıdır insanoğlunun. Ailesinin
geçimini sağlarken hastalanan, güçlüyken
zayıf düşen, kimsesiz kalan birçok insan vardır
çevremizde. Görmediğimiz, göremediğimiz birçok
insan…

ve yurtdışında ihtiyaç sahiplerine yönelik; gıda
kumanyası, sıcak yemek dağıtımı, et
dağıtımı, çocuk maması, ekmek ve diğer gıda
malzemeleri yardımları yapmaktadır.

Bir tas çorba da olsa, bir ekmeğin yarısı da olsa
paylaşmak güzeldir.

Ayrıca kurumsal olarak yaptığımız yardımların
tamamını “Gıda Bankacılığı” kapsamında verginizden
düşürebileceğinizi biliyor muydunuz?

Beşir Derneği, ayni ve nakdi bağışlarınızla yurtiçinde

Bilgi almak için lütfen bizi arayınız.

ERZAK
Bu faaliyetimizi Ramazan ayında yoğun olarak
gerçekleştiriyoruz. Sosyal inceleme sonucu sistemimize
kaydettiğimiz ihtiyaç sahiplerine de yıl boyunca düzenli olarak
erzak yardımında bulunuyoruz.

EKMEK FIRINI
Beşir Derneği, gıda yardımları kapsamında hızlı üretim
yapabilen tam otomatik ekmek fırını kurmuş,
doğal afetler veya insan göçlerinde ekmek üretmek için
hazır duruma gelmiştir. Kilis ve Reyhanlı’da faaliyete
geçirdiğimiz ekmek fırınları, günlük 160 bin ekmek
üretme kapasitesine sahiptir. Şu an Suriyeli muhacir
kardeşlerimiz için hizmetine devam eden fırınlarımız,
bağışlarınızla kurulmuş olup ve yine bağışlarınızla üretimine
devam etmektedir.

SICAK YEMEK
Düşkün, kimsesiz yaşlılarımız ve ekonomik sıkıntılar
çeken ailelerimiz için kardeş aile projemizle sıcak yemek
dağıtımları yapmaktayız.
Yine acil durumlarda, afetlerde mobil aşevimizle günlük 30
bin kişiye sıcak yemek hazırlayacak kapasiteye sahip
olan derneğimiz, bu çalışmasını yaygınlaştırmak için yeni
projeler geliştiriyor.
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YAKACAK
YARDIMLARI
Beşir Derneği, sizinle ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü
vazifesi görmeye devam ediyor. Desteklerinizle yakacak bir
odunu olmayan evlere sımsıcak bir güneş gibi doğuyor.

SAĞLIK
YARDIMLARI
Afrika’ya, Asya’ya, Balkanlar’a veya yurtiçinde ihtiyaç
duyulan bölgelere sahra hastaneleri kuruyoruz. Ayakta
muayene, çocukları sünnet etme, ilaç yardımı, kan
bağışı, sağlıklı su tedariki gibi faaliyetlerimizle yardım
elimizi uzatıyoruz.

SOSYAL KÜLTÜREL
YARDIMLARI
Toplum yararına olacak sosyal kültürel faaliyetlerin
desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak, temel insani
ihtiyaçlar kadar önemli ve elzemdir. Beşir Derneği, bu
faaliyetlerle ilgili çeşitli projeler ve organizasyonlar
yapmakta ve desteklemektedir.
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EĞİTİM
YARDIMLARI
Bilgili, saygılı ve topluma faydalı nesiller yetiştirmenin
gayretinde olan derneğimiz ilköğretim, lise, lisans,
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs
yardımları, eğitim araç-gereçleri, barınma, giyim
(okul üniforması vs.), ulaşım, yurtdışı eğitim imkânları
gibi yardımlar gerçekleştirmektedir.

GİYİM
YARDIMLARI
Asıl şükür, paylaşmaktır. Bizi biz yapan şey giydiğimizden
giydirmek, yediğimizden yedirmek değil midir? Beşir
Derneği, yaptığı yardım organizasyonlarında ihtiyaç
sahiplerinin, yetimlerin, kimsesizlerin, düşkünlerin
giyim ihtiyaçlarını sizlerin bağışlarıyla karşılamakta;
hayrınıza vesile olmaktadır.

PAYLAŞIM
NOKTASI
Beşir Derneği olarak 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.
İhtiyaç sahibinin, ihtiyacını seçerek ve deneyerek alabileceği,
alışverişlerini daha insani, nitelikli ve rencide edilmeden
tıpkı bir marketten alışveriş yapar gibi karşılamalarına imkân
sunulmaktadır. İhtiyaç sahipleri belli bir üst limiti aşmayacak
şekilde her ay düzenli olarak yardım alabilmektedir.

R

RAMAZAN
FAALİYETLERİ

İnsani yardım organizasyonlarında Ramazan-ı Şerif’in
bereketi, heyecanı bir başkadır Beşir Derneği’nde. Yıl
boyunca yapılan yardım çalışmaları, bu rahmet ayında daha
çok gerçekleştirilir. Gönüllülerimiz, fazladan bir sofra daha
kurabilmek için sırtlarında kumanya paketleri ile kapı
kapı misafir olurlar gönüllere. Dünyanın en büyük iftar
sofrasını gönüllerde kurabilmek için canla başla çalışılır.

R
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KURBAN
FAALİYETLERİ
Her kurbanda bizim yolumuzu bekleyen insanlar var,
biliyoruz.
Bir hisse kurbanla açlık sınırındaki insanların, kimsesiz,
yetim çocukların umudu; mahzun yüzlerde mutlu bir
tebessüm olmaya gayret ediyoruz.
Beşir Derneği, başta Türkiye olmak üzere dünyanın farklı
ülkelerinde kurban organizasyonları düzenleyerek, bu dini
vecibenin yerine getirilmesine vesile olmaktadır.

DOĞAL AFET
YARDIMLARI
Hayatın her anında karşılaşabileceğimiz ve önleyemediğimiz
doğal afetlerde ivedi bir şekilde afet bölgesinde olma
gayretindeyiz. Arama kurtarma ekipleri bir can daha
kurtulsun diye canla başla çalışırken bizler, hemen oracıkta
bir aşevi kurar sıcak yemek dağıtırız veya gönüllülerimizle
profesyonel ekiplere arama kurtarma çalışmalarında
destek olmak için hazır bulunuruz.

YETİM SAHİPLİĞİ
PROJESİ
Peygamber Efendimiz (s.a.v), yetim hakkına riayet
etmek ve yetime sahip çıkmakla ilgili ümmetine çok nasihat
etmiş ve kıymet vermiştir. Beşir Derneği olarak bizler de
yetim sahipliğini ana faaliyet alanımız haline getirdik.

SOMALİ YETİMHANE VE
OKUL PROJESİ
Beşir Derneği, yetim sahipliği kapsamında, Somali’de 200
kişilik yetimhane, 500 Kişilik okul binası, revir, aşevi
(hem öğrencilere hem de diğer insanlara hizmet verecek),
mescit (hem öğrencilere hem de diğer insanlara hizmet
verecek), spor salonu (halı saha, basketbol sahası vb.),
çocuk oyun grupları ve lojmanlardan oluşan kompleks
bir yapı inşa etmektedir.
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SU KUYUSU
PROJESİ
Dünyanın kurak ve yoksul bölgelerinde, başta Afrika ve
Asya kıtalarındaki birçok ülkenin insanlarının, en büyük
sorunlardan biri susuzluktur. Beşir Derneği, temiz içme
suyuna ihtiyacı olan bölgeleri büyük bir titizlikle seçmekte,
o bölgelerde su kuyuları açmakta, binlerce insanın temiz ve
sağlıklı suya kavuşmaları için hizmet vermekte ve açılan bir
su kuyusundan binlerce kişi istifade edebilmektedir.

BAĞIŞ YAP VERGİNDEN DÜŞ
( GIDA BANKACILIĞI )

Gıda Bankacılığı, üretici veya satıcılardan bedel
ödemeden alınan ürünlerin, aracı işlevi görerek ihtiyacı
olanlara düzenli ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını
sağlayan sistemdir.

herhangi bir maddi kazanç elde etmedikleri için vergi
ödememektedir.

27.05.2004 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5179
sayılı yasa, ihtiyaç fazlası gıdanın yoksul vatandaşlara
dağıtılmasının kolaylaşmasını sağlamıştır. Gıda
bankacılığı, 5179 sayılı kanunun 3. maddesine göre
şöyle tanımlanmıştır:

Tüzük veya senedinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
yaptığını beyan eden ve kâr amacı gütmeden kamu
yararına çalışan dernek veya vakıflar gıda bankacılığı
yapabilmektedir. Bununla beraber dernek veya vakfın
başka alanlarda faaliyet gösteriyor olmasının bir önemi
bulunmamaktadır.

“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.”
Gıda Bankacılığı sistemi kapsamında bağışta
bulunan kurumlar, bağışladıkları ayni malzemelerden

GIDA BANKACILIĞINI KİMLER YAPABİLİR?

HANGİ YARDIM MALZEMELERİ GIDA
BANKACILIĞI KAPSAMINDADIR?
Gıda Bankacılığı sisteminde, ekonomik açıdan durumu
iyi olmayan vatandaşlar ile ellerinde çeşitli 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 kapsamlı bilgi almak için lütfen bizi
arayınız.

Beşir Derneği
Gıda Bankacılığı İşlem Aşamaları
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Gıda Bankası

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

Gıda, Giyim, Yakacak ve
Temizlik Malzemelerinden
Bağışta Bulunun
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Kesilen Faturada
KDV Hesaplamayın.
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“İhtiyaç sahiplerine yardım
şartıyla bağışlandığından KDV
hesaplanmamıştır.” İbaresini
Faturada Belirtiniz.
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Derneğimizden Alacağınız
Ayni Bağış Alındı Belgesi İle
Bağışınızın Maliyet Bedelini
Yıllık Net Kazancınızdan
İndirebilirsiniz.
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Beşir Derneği’ne
Bağış Nasıl Yapılır?

Telefonla Derneğimizi Arayarak

0216 375 4042
09.00-18.30 saatleri arasında çağrı
merkezimizdeki Beşir personelimiz,
bağışta bulunmanız için yardımcı
olacaktır.

Kısa Mesaj Göndererek

BAGIS yaz
4042’ye gönder ¨5
4032’ye gönder ¨10
Bağışta Bulun

BANK
veya

PTT

Resmi İnternet Sayfamızdan Online Olarak

www.besir.org.tr
İnternet sitemizden güvenle
bağışta bulunabilirsiniz.

Yeni Mahalle Süreyyapaşa Cd.
Sardunya Sk. No:24
Pendik - İSTANBUL

Banka Hesaplarımıza Transfer Yaparak

Hesabımız olan Banka Şubelerine
veya herhangi bir PTT Şubesine gidip
Beşir Derneği ismini vererek bağışta
bulunabilirsiniz.
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