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.

Banka Hesaplarımıza Transfer Yaparak

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

Beşir Derneği Paylaşım
Noktası’ndan Nasıl Yardım Alınır?

1- Yardım Başvurusu

2- Değerlendirme

www.besir.org.tr sayfasının yardım
talebi bölümündeki online başvuru
dilekçesi doldurulup Beşir Derneği Genel
Merkezine gönderilir veya temsilcilik
ofislerimizden birebir başvuru
yapılabilir.

Beşir Derneği’ne başvuran ihtiyaç
sahibi kişilerin, ön değerlendirmesi,
sosyal incelemesi ve komisyon
değerlendirmesi gerçekleştirildikten
sonra yardıma uygunluğu kararlaştırılır.

3- Ayni Yardım

4- Sosyal Market Yardımı

Komisyondan çıkan kararlar
doğrultusunda onaylanan ve yardıma
muhtaç olduklarına karar verilen ihtiyaç
sahibi ailelere yardımların ulaştırılması
sağlanır.

Paylaşım Noktaları’ndan istifade edecek
ihtiyaç sahiplerine alışveriş puanı verilir.
Sosyal marketlerde ürünlerin üzerindeki
fiyat yerine geçen bu puanlara göre
ayın bellirli günleri içerisinde
alışveriş yapılması sağlanır.

Her Köşede Paylaşım
Her Paylaşımda
Mutluluk Var

Videolu
Anlatım İçin

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

/ besirdernegi

BEŞİR SOSYAL YARDIMLAŞMA ve
DAYANIŞMA DERNEĞİ
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.
Nerede 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, “Kamu Yararına Çalışan
Dernek” statüsüne sahip olmuştur.

PAYLAŞIM NOKTASI
(Sosyal Market)
Vakıf medeniyetinin bize miras bıraktığı yardımlaşma usulleri ve kurumları vardır.
Bu kurum ve usullerin en önemlilerinden bir tanesi elbette sadaka taşlarıdır.
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 biz de bu mirasımızdan ilhamla 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 bedava alışveriş
yapma imkânı sunulmaktadır.

Tüm ürünler bağışçı ismi ile kendi geliştirdiğimiz otomasyon sisteminde kayıt
altına alınır, barkotlanır 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.
Sadaka taşlarında olduğu gibi veren ve alan birbirini görmeden 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 hâle getirmek
için bağışçılarımızın desteğine ihtiyaç duymaktayız.
Şu an Ankara, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Sivas, Şanlıurfa, Elazığ, Çorum
ve diğer illerimizde toplam 32 paylaşım noktasında hizmet vermekteyiz.
Paylaşım noktasına yapacağınız bağışlardaki gıda,
yakacak, temizlik ve giyim malzemelerinin maliyetlerinin
tamamını, Gıda Bankacılığı kapsamında yıl sonu verginizden
düşürebileceksiniz.

Paylaşım Noktalarımıza
bağış yapmak veya vergi
indirimi hakkında bilgi
almak için lütfen bizi
arayınız.
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0216 375 4042
İletişim
Yeni Mahalle Süreyyapaşa Cd. Sardunya Sk. No:24
Pendik - İSTANBUL
+90 216 375 40 42
www. besir.org.tr besir@besir.org.tr
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İyiliği Takip Et
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