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Beşir, müjdeyi getiren müjdeleyici demektir. Müjdeleyici 
olmak; sosyal adalete ve kardeşliğe destek olurken, yapılan 
hizmeti nimet bilmeyi gerektirmektedir. Beşir Derneği, 
hayırlara vesile olmanın verdiği sevinç  ve huzurla sizlerle 
buluşmaktan mutluluk  duymaktadır.  

Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve projeler ile gece gündüz 
demeden dünyanın her yerinde insanlığa hizmet etme 
gayretindeyiz. Her ihtiyaç sahibinin yardımına koşmak gibi 
büyük iddiamız yok; bu mümkün de değil; ancak ulaştığımız 
ve bize ulaşanlara yardım elimizi uzatmaya çalışan bizler; 
en hızlı, en güvenilir olmak için gönüller kazanmaya,yeni 
gönüllülerle hizmet halkamızı genişletmeye çalışmaktayız.

Yurt içi ve yurt dışında; eğitim, gıda, sağlık, giyim, yakacak, 
doğal afet ve sosyal-kültürel yardımlar yapan derneğimiz 
yurt içinde 242, yurt dışında 55 temsilcilikle insanlığa 
hizmet götürmeye çalışmaktadır. Götürdüğümüz hizmetlerle 
paylaşmanın mutluluğunu tüm insanlıkla birlikte yaşamaya 
ve yaşatmaya çalışıyoruz.

Bu sayımızda Beşir Derneği faaliyetlerinden, projelerimizden, 
Ramazan faaliyetlerimizden, Kurban faaliyetlerimizden, 
“Bir Damla Bin Umut” Kan Bağış kampanyamızdan, 
“Dertler paylaşıldıkça azalır; güzellikler paylaşıldıkça 
çoğalır”  prensibinen hareketle BÜLTENİMİZ’in 4. sayısını 
yayınlıyoruz. 

Yayınlamaya başladığımız günden beri  periyodik olarak 
çıkarmayı  hedeflediğimiz BÜLTEN, bütün herkesi bu güzel 
hizmetlerden haberdar etmek; aynı zamanda bu iyilik 
kervanına yeni yeni insanları katmak için hazırlanmaktadır.
Temennimiz bütün dünyada iyilik hareketimize katılmak 
isteyen, maddi ve manevi destek vermek isteyenlere 
elle tutulur, gözle görülür bir şeyler ulaştırmak istiyoruz. 
Yapabildiklerimiz, yapacaklarımızın teminatı olabilmelidir. 

Gündemimiz yoğun, maalesef İslam Coğrafyası kan ve göz 
yaşıyla boğulmaktadır. GAZZE insanlık tarihinin en şedid 
zulmüne maruz kalmakta, bu zulme dur diyebilecek mecali 
kendimizde bulamıyoruz; ama hiç olmazsa orada yaralara 
merhem olmaya çalışıyoruz. ARAKAN, DOĞU TÜRKİSTAN 
GAZZE’den çok daha şiddetli zulümlerle sarsılırken 
insanlığın her gün zalimlerce öldürüldüğüne şahit oluyoruz. 
ARAKAN’a ulaşıyoruz; ama maalesef DOĞU TÜRKİSTAN’a 
sadece dualarımızı ulaştırabiliyoruz. Bütün bu hengamede 
yardımlarımızı yaralı gönüllere ulaştırmaya çalışıyoruz. 

Özellikle sahada yoğun bir şekilde hizmet üreten, hizmetleri 
çeşitlendiren temsilcilerimiz bize sinerji katarak hem 
ülkemize hem de ülke dışına katkılar sunmaktadırlar. 
Hepsine teşekkürü bir borç biliyoruz. Ayrıca yurt içi 
paydaşlarımız SEMERKAND VAKFI, TÜMSİAD, TÜBİAD gibi 
kuruluşlarımıza; başta UKBA-Der olmak üzere  yurt dışı 
paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 

Ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizde başta TÜRK KIZILAY’ı 
olmak üzere AFAD, TİKA ve YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ gibi 
devlet kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 

BÜLTENİMİZ’i reklam amaçlı asla çıkartmıyoruz. Sadece ve 
sadece Allah (cc.) rızası için bu kervanda yer almak isteyen 
insanları haberdar etmek istiyoruz. Kimi parasıyla, kimi 
duasıyla bu havuzda, bu iyilik kervanında yer edindikçe biz 
mutlu oluyoruz. 

Bir dahaki sayıda buluşmak üzere selam ve muhabbetlerimle…

Besir means harbinger or herald. Being herald requires 
deeming rendered services as blessing whilst supporting 
social justice and brotherhood. Besir Assocation is very 
happy to meet with you with the joy and peace from 
conducing to charities.

By means of our works and projects, we are trying to serve 
humanity throughout world day and night. We don’t have 
a huge claim to reach everyone, who is in need, and this 
is not possible; however, we, who are trying to bestow our 
hands on the ones reached to us or we reached, are trying 
to gain hearts and to extend our service ring with new 
volunteers for being the most trustworthy.

Our foundation, which grants educational, nutritional, 
health care, clothing, fuel, natural disaster and social – 
cultural aids both inland and abroad, is trying to render 
services to humanity by means of 55 abroad agencies and 
242 local agencies. We are trying to let whole humanity to 
experience the happiness of sharing by means of services, 
we rendered.

In this issue, we are publishing 4th issue of our newsletter 
on the basis of activities of Besir Assocation, our Projects, 
our Ramadan activities, our Sacrifice Feast activities, our 
Blood Donation campaign named “One Drop Thousands of 
Hopes” and “problems decrease when they are shared; and 
beauties increase when they are shared” principle.

The NEWSLETTER, which we intended to publish periodically 
since the first issue, is being issued to inform everyone 
about these beautiful services and also to add new people 
to this charity initiative. Our prayer is to submit something 
solid and visible to the ones, who want to participate our 
charity initiative and to contribute materially and morally. 
Our past actions should ensure our future activities.

Our agenda is intense, and unfortunately Islamic world is 
drowning with blood and tears. GAZA is being subjected to 
the most violent cruelty of the humanity history, and we 
don’t have the strength to say stop to this madness; but 
we are trying to heal the wounds within there. Whereas 
ARAKAN, EASTERN TURKISTAN is shaken with the cruelties 
harder than GAZA, we are witnessing that humanity is being 
killed by the savages every day. We reach to ARAKAN; but 
unfortunately we can only send our prayers to the EASTERN 
TURKISTAN. We are trying to grant our aids to the wounded 
hearts during all of this turmoil.

Our agencies, especially rendering services in an intensive 
manner and varying the services in the field, are adding 
synergy to us, and contribute us both inland and abroad. 
We thank them all a lot. Furthermore, we thank our inland 
stakeholders, such as SEMERKAND FOUNDATION, TÜMSİAD, 
TÜBİAD as well as our abroad stakeholders, such as UKBA-
Der at first.

We acknowledge to our governmental institutions, such as 
AFAD, TİKA and YUNUS EMRE INSTITUTE as well as TURKISH 
RED CRESCENT at first.

We never publish our newsletter with aim to publish 
commercials. We only want to inform people, who want to 
be within this initiative for only consent of Allah (c. c.). 
We become very happy when someone contributes to this 
movement with his/her money or with his/her prayers.

I gently submit my greetings and best regards in order to 
meet on the next issue…
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Su Kuyusu Water Well

Yurt dışı 
faaliyetlerimizde 

UKBA Derneği 
ile işbirliği 

yapmaktayız.

Yurt İçinde  
242 Temsilcilikte

Yurt Dışında 55 Ülkede
FAALİYETLERİMİZ

Our Activities with 242
Representatives Inside  
55 Representatives
Outside Turkey

We carry out 
our international 
activities in 
cooperation with 
UKBA Assocetion
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 Tüm operatörler için geçerlidir.

Afganistan’ın Jozjan vilayeti Karaboyun köyüne giden yardım 
görevlilerinin karşılaştığı manzara dehşet vericiydi. Sel suları 
köyün etrafını çevrelemiş, köy adeta bir adaya dönmüştü. Acil 
müdahale edilmediği taktirde sel suları yükselip köyü yuta-
caktı. 70 ailenin yaşadığı köyde 300’den fazla insanın mahsur 
kalması üzerine bölgede yardım çalışmalarını hızlandıran 
Beşir Derneği ekipleri mahsur kalmış köylüleri bir araya  
toplayarak yerel yönetim ile irtibata geçti.

Mahsur kalan köylülerin güvenli bir bölgeye taşınması için 
Milletvekili Hacı Baz Mohammed Jozjani ile irtibata 
geçen dernek ekipleri, helikopter ile mahsur ka-
lan köylülerin güvenli bir bölgeye transfer edilmesi 
gerektiğini ve bu işlemin süratle yapılmasını aksi 
takdirde suların hızla yükselerek can güvenliği-
ni tehdit ettiği bilgisini verdi. Kısa bir süre son-
ra askeri helikopter ile mahsur kalan köylüler 
Beşir Derneği yardım ekibinin de desteği ile 
kurtarıldılar. İlerleyen saatlerde gelen büyük sel 
Karaboyun Köyünü tamamen sular altına bıraktı.

Mezarı Şerif ve Jozjani Vilayetlerinin temsilci-
si Milletvekili Hacı Baz Mohammed Jozjani; Af-
ganistan’da mevsim gereği, sel olaylarının fa-
zlalaştığınıSarıpul, Javizcan ve Fariyab bölgelerinde 
acil yardım gerektiğini söyleyerek Türk halkından 
yardım talep etti.

BİR KÖYÜ YOK OLMAKTAN  
BEŞİR DERNEĞİ EKİPLERİ 
KURTARDI BESIR ASSOCATION TEAMS  
SAVED A VILLAGE FROM BEING PERISHING

Afganistan’da selin vurduğu ve 2 binden fazla insanın öldüğü 
bölgeye yardım götüren Beşir Derneği ekipleri gelen bir 
haber üzerine Karaboyun köyüne gittiklerinde adeta adaya 
dönmüş bir köyle karşılaştılar. Hemen harekete geçen 
Beşir Derneği yardım ekipleri 300 köylünün helikopterlerle 
kurtarılmasını sağladı. 

When Besir Assocation Teams, who brought aid to the region 
where more than 2 thousand people died and flooded in 
Afghanistan, went to the Karaboyun village upon receiving 
information, they saw a village, turned into an island. 
Besir Assocation aid teams, who immediately start acting, 
maintained 300 villagers to be rescued via helicopters.

BESIR NEWSLETTER 5

The view, seen by the aid teams visiting Karaboyun village of Jozjan 
province within Afghanistan, was terrifying. Flood waters were 
surrounding the village and village was nearly turned into an island. 
Unless immediate interference is implemented, flood waters 
would increase and swallow the village. Besir Assocation teams, 
who increased the aid works within the region upon confinement of 
people over 300 within the village, where 70 families live, gathered 
the confined villagers together, and contacted with the local 
authority.

Foundation teams, who contacted with the Parliamentarian 
Hacı Baz Mohammed Jozjani for the purpose of transferring 
confined villagers to a secure location, informed him that 
confined villagers should be transferred to a secure 

location via helicopters, and these operations should 
be implemented rapidly otherwise waters would 
increase and threaten lives in the region. After a 
short period of time, villagers were rescued by 
military helicopters along with the support of Besir 
Assocation teams. At the following hours, huge 
flood fully covered the Karaboyun village. 

Parliamentarian Hacı Baz Mohammed Jozjani, 
who is the deputy from Mezarı Şerif and Jozjani 
provinces, requested help from Turkish citizens 
with mentioning that flooding events increased in 

Afghanistan due to seasonal conditions and Sarıpul, 
Javizcan and Fariyab regions needed urgent help.
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Dünya’nın en büyük kapalı cezaevine dönüşen Gazze’ye iki yıldır 
düzenli olarak yardımlarını ulaştıran Beşir Derneği yaşanan savaş 
nedeniyle bölgeye temel ihtiyaç malzemesi ve gıda yardımlarını 
ulaştırıyor. Türkiye’de bulunan 242 temsilcilik noktasını bu konuda 
harekete geçiren Beşir Derneği, Gazze için insani yardım seferberliği 
başlattı.

Beşir Derneği Genel sekreteri Fatih Sarıyar yaptığı açıklama da 
şunları dile getirdi: ‘Beşir Derneği olarak Gazze’ye iki yıldır düzenli 
olarak yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Fakat yaşanan savaş nedeniyle 
Gazze’nin acil yardıma ihtiyacı var. Hastanelerde ilaç stokları tükendi. 
Bırakın ameliyat malzemelerini, serum stoklarının dahi tükendiği bir 
ortam da Gazze’de direniş sürüyor. Ve içerisinde bulunduğumuz ay 
Ramazan ayı ve Gazze halkı çok zor günler geçiriyor.

Gazze’nin başta tıbbi ve gıda malzemesi olmak üzere acil ihti-
yaçlarının karşılanması için Türkiye’de bulunan 242 temsilciliğimiz 
ile harekete geçtik. Hayırsever vatandaşlarımızın her birini bu konu-
da duyarlı olmaya davet ediyorum. Nerede mahzun ve mahcup bir 
gönül var ise orada olmanın gayreti içerisinde olduk. Gazze’den 
hiçbir zaman ayrılmayacağız. Gazze’ye insani yardımlarımız sürekli 
olarak devam edecektir.’ dedi.

Besir Assocation, who transmitted aids regularly for two 
years to Gaza, which become the biggest closed prison, sends 
essential goods and nutritional aids to the region due to war. 
Besir Assocation, which mobilized its 242 agencies within 
Turkey on this issue, started a humanitarian aid initiative for 
Gaza.

General Secretary of the Besir Assocation, Fatih Sarıyar 
mentioned the following on his statement: ‘We, Besir 
Assocation sending regular aids to Gaza for two years. 
However, due to war, Gazze needs urgent help. Drug stocks 
within hospitals are completely consumed. Resistance in Gaza 
continues within an environment, where not only surgical 
materials but also serum stocks are consumed. And Gaza 
people are experiencing very difficult days within this month, 
Ramadan month.

We took action via our 242 agencies within Turkey in order to 
cover the urgent needs, medical and nutritional goods at first. 
I invite each one of our charitable people to be sensitive on this 
issue. We tried to be at the places, where a sad and ashamed 
heart is located. We shall never leave Gaza. Our humanitarian 
aids shall continue to Gaza.’

Beşir Derneği Gazze İçin 
Seferber Oldu
Besir Assocation 
Mobilized for Gaza
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Beşir Derneği Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan 
maden faciasında hayatını kaybeden işçile-
rin aileleri için yardım kampanyası başlattı. 
Milli Yas ilan edilen olay sonrası ülkemizin önde gelen 
STK’ları mağdur aileler için bölgede çalışmalar başlattı. 
Uluslararası yardım derneği olan Beşir Derneği olayın ilk 
saatlerinde oluşturduğu koordinasyon grubu ile yardım faa-
liyetlerini büyük bir titizlikle sürdürdü. Ailelere yönelik gıda 
ve içecek malzemesi dağıtımı yapan Beşir Derneği çok sayıda 
gönüllüsü ile aralıksız olarak faaliyetlerine devam etti. Facia 
sonrası ilk etapta 10 bin su, 20 bin acil gıda paketi bölgeye 
ulaştırıldı. Her şehit evinde gönüllü bulunduran derneğimiz 
taziye ziyaretine gelenlere ikramlarda bulundu. Gönüllüleri-
miz Şehit mezarlıklarında da hizmet verdi. Acılarımızın, 
kederlerimizin, sevinçlerimizin ortak olduğunu bilerek, şehit 
olan her bir canın acısını yüreğimizde derinden hissettik. Bu se-
beple hizmetlerini maddi olarak sınırlandırmayan derneğimiz 
81 ilde şehitlerimiz için mevlüt okuttu.

Meydana gelen olayla ilgili olarak açıklama yapan Beşir 
Derneği Genel Sekreteri Fatih SARIYAR, “Ülke olarak Soma’da 
büyük facia yaşadık. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat edenlere 
Allah’tan (C.C.) rahmet ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Dernek 
olarak olayın ilk saatlerinden itibaren Manisa, Balıkesir ve 
diğer il temsilcilerimiz vasıtasıyla bölgeye intikal edildi. Du-
rum ve ihtiyaç tespiti sonrası yapılabilecek yardım çalışmaları 
başlatıldı. Maden ocağında, hastane bahçesinde ve soğuk hava 
depoları önünde bekleyen ailelerimize ve insanlarımıza yönelik 
gıda ve içecek ikramlarında bulunarak yanlarında olduğumuzu 
ve acılarını paylaştığımızı gösterdik. Çalışmalarımız yaralı zi-
yaretleri, taziye ziyaretleri ve psikolojik rehberlik ile devam ede- 
cektir. Ayrıca daha sonrasında ailelerin maddi ve manevi olarak 
desteklenmesi, yetimlerin sahiplenilmesi ve diğer faaliyetler ile 
ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Besir Assocation commenced an aid campaign for the families of 
workers, who died in the mining disaster experienced within Soma 
province of Manisa. After the event, which is announced as national 
mourning, leading NGOs of our country started works within the 
region for the victimized families. An international aid organization, 
Besir Assocation undertaken aiding activities meticulously by 
means of a coordination group, formed even during the first hours 
after the event. Besir Assocation, which distributed food and 
beverages to the families, continued to its activities uninterruptedly 
via its numerous volunteers. 10 thousand water and 20 thousand 
emergency food packages were transferred to the region at first 
after the disaster. Our foundation, which had a volunteer in each 
and every martyr house, offered food and drinks to the ones, who 
come to show their condolences. Our volunteers had also served 
in the Martyrs cemeteries. Knowing that our pains, sorrows 
and happiness are common, we deeply felt the sorrow of each 
martyred life in our hearts.

Besir Assocation General Secretary, Fatih SARIYAR, who made 
a statement in connection with the occurred event, said “We 
experienced a huge disaster in Soma as a nation. Condolences 
to our nation. We wish mercy from Allah (C. C.) to the ones, who 
died, and condolences to their families.  We went to the region by 
means of Manisa, Balıkesir and other city agencies from the first 
hours of the event. Possible aid works were commenced after 
determining the status and needs. We offered drinks and food to 
our families and people, who were waiting in front of the mine, 
hospital’s garden and freezer rooms, and showed them we are 
there for them and share their grieves. Our works shall continue 
with visits to wounded, condolence visits and psychological 
guidance. Furthermore, we shall be with our families by means of 
supporting families materially and morally, adopting orphans and 
other activities.”

Soma’nın Acısına Ortak Olduk
We Shared the Pains of Soma



Web sayfamız;
kurban.besirdernegi.org  adresinden hızlı bağış yapabilir 
ve anlaşmalı kredi kartlarına 3 taksit imkânından faydala-
nabilirsiniz. Ayrıca Kurban özel web sayfamızdan kurbanınızın 
nerde ve ne zaman kesildiğine dair bilgileri size özel panelden 
takip edebilirsiniz.

Banka Hesaplarımız;
Derneğimizin Türkiye Finans, T.C. Ziraat Bankası,  
Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk ve Albaraka Türk 
Bankalarında bulunan masrafsız hesaplarımıza Beşir 
Derneği ismini söyleyerek kurban bağış ücretinizi yatırmak 
suretiyle bağış işleminizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilir-
siniz.  

Bağışınızı yaparken Hisse Sahibinin Adı, Soyadı, GSM nu-
marasını ve kurban bağışınızın türünü dekonta yazdırmayı 
unutmayınız.  Vekalet için 0216.375 40 42 i aramanız 
yeterli olacaktır.

EFT ve Havale;
Kendinize ait  internet bankacılığı sayfasından EFT ve  
HAVALE  yolu ile kurban bağışınızı yapabilirsiniz.

T.C. Ziraat Bankası : TR68 0001 0017 2857 4610 5050 28
Vakıf Bank : TR54 0001 5001 5800 7299 8805 37
Türkvvviye Finans : TR70 0020 6000 7899 5000 0000 06
Kuveyt Türk : TR29 0020 5000 0004 0000 0000 01

Diğer banka  IBAN bilgileri için www.besirdernegi.org 
adresinden bilgi alabilirsiniz. Yapacağınız EFT veya Havale 
işlemlerinde Hisse Sahibinin Adı, Soyadı, GSM numarasını ve 
kurban bağışınızın türünü açıklama bölümüne yazmayı unut-
mayınız.  Vekâlet için 0216.3754042 aramınız yeterli olacaktır.

Tele Bağış Sistemimiz;
0216 3754042 çağrı merkezi numaramızı arayarak kurban 
bağışınızı, bağışçı temsilcimiz veya sesli yanıt sitemi ile 
kendiniz yapabilirsiniz. (Sesli yanıt siteminde anonstan sonra 
önce 2, sonra 1, sonra tekrar 2’yi tuşlayarak kurban bağışınızı 
gerçekleştirebilirsiniz.)

Mobil Bağış Uygulamamız;
Android işletim sitemini kullanan akıllı telefon veya tabletle- 
rinizden Güvenli ve hızlı “Mobil Bağış” uygulaması ile bağış 
işleminizi  gerçekleştirebilirsiniz. “Mobil Bağış” uygula-
masını Google Play Store’den  ücretsiz indirebilirsiniz.)

Temsilcilik ve Stantlarımız;
Kurban bağışlarınızı yurt genelinde bulunan 242 temsil-
ciliğimizle ve ana meydanlarda açılacak stantlarımıza 
uğrayarak makbuz karşılığı ile yapabilirsiniz. Temsilcilik ve 
stant adres bilgileri için 0216 3754042 çağrı merkezimizi 
arayabilirsiniz.

Kartlarına taksit yapılmaktadır.

Web sayfamızdan veya

0216 375 40 42 nolu  
telefondan kredi kartınızla  
ONLINE bağış yapabilirsiniz.

facebook.com/besirdernegi twitter.com/besirdernegi

www.besirdernegi.org

Bu kurbanda gülen yüzlere

 HİSSEDARIZ 
Bu mutluluğa her evden bir “HİSSE” ortak arıyoruz

Türkiye dahil 55 ülkede
Gönüller yapmaya devam ediyoruz.

ÖNEMLİ NOTLAR
• Kurban bağışlarınızda ülke şartı olmamalıdır. 
• Bağışlarınız ihtiyaç durumuna göre yurt içinde ve yurtdışında kesilecektir. 
• Bazı ülkelerde kurban bayramı tarihi 1 veya 2 gün geç olabilmektedir. Geri bilgilendirme bu duruma göre gecikmeli 

olabilecektir. 
• Hisse sahibi ismi ve iletişim bilgisi bağışlarda mutlaka bildirilmelidir. 
• Vacip Kurban bağışı arefe günü saat 17’ye kadar kabul edilecektir. 

KURBAN YAKINLAŞMAKTIR
Kulluğun, adanmışlığın bir vesilesidir kurban.
Bir olmayı, halden anlamayı, fedakârlığı ve paylaşmayı öğretir bize kurban.
Bir yetimin mutluluğunun sevincini, bir mahzun gönlün samimi duasını ulaştırır bize kurban. 
Bir hisse ile mutluluğu paylaştırır, kulluğumuzu olgunlaştırır ve rabbimize yakınlaştırır bizi kurban.
Beşir Derneği;   Vekâleten Kurban Kesim vecibesini, kadrolarımızın uzmanlığı ve fedakârlığı ile İslami usullere göre yerine 
getirirken aynı zamanda aldığı sorumluluğun bilinci ile hareket etmektedir.

Beşir Derneği başta Somali, Sudan, Suriye, Çad, Orta Afrika, Arakan, Kazakistan, Bosna olmak üzere 55 ülkede  vekâleten 
kurban kesim ve dağıtım hizmetini yine uluslararası faaliyet gösteren UKBA Derneği ile  birlikte  yerine getirmektedir.

Türkiye genelinde 242 temsilciliği  ile en ücra noktalarda kurban bağışlarınızın payları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini 
güldürmeye ve sizlere hayır dua almaya vesile olmaktadır. 150’den fazla  yerel dernek ve SEMERKAND Vakfı  ile yaptığı 
işbirliği protokolleri ile organizasyonunu daha da güçlü hale getirmektedir.

Kurban bağışlarınızı web sayfamız üzerinden “Bağış Takip Sistemi” ile nerede ve ne zaman kesildiğine dair bilgilere 
ulaşabilirsiniz. 



Our Web Page
You can rapidly donate from our website,  
kurban.besirdernegi.org and benefit from 3 allotment 
possibilities to contracted credit cards. Besides, you can 
also follow information about when and where your animal is 
sacrificed from your customized panel on our Kurban special 
web page.

Our Bank Accounts;
You can implement your donation transactions free of charge 
by means of depositing your sacrification donation free with 
giving Besir Assocation name to our cost free accounts of 
our foundations in Türkiye Finans, T. C. Ziraat Bank, 
Vakıflar Bank, Kuveyt Türk and Albaraka Türk Banks.  

Please do not forget to have Name & Surname, GSM Number 
and type of sacrification donation of the Shareholder to be 
written on the receipt while performing your donations.  For 
proxy, it shall be enough to call 0 216 375 40 42.

EFT and Wire-Transfer;
You can donate for sacrification via EFT and Wire-Transfer 
over your internet banking page.

T.C. Ziraat Bank : TR68 0001 0017 2857 4610 5050 28
Vakıf Bank : TR54 0001 5001 5800 7299 8805 37
Türkiye Finans : TR70 0020 6000 7899 5000 0000 06
Kuveyt Türk : TR29 0020 5000 0004 0000 0000 01
For IBAN data of other banks, please visit www.
besirdernegi.org. Do not forget to write Name 
& Surname, GSM Number and type of sacrification 
donation of the Shareholder to description part while 
performing your EFT or Wire-Transfer transactions.  
For proxy, it shall be enough to call 0 216 375 40 42.

Our Tele Donation System;
You can implement your sacrification donations by yourself 
via donor representative or audible response system by 
means of calling 0216 3754042 call center number. (You can 
implement your sacrification donation with dialing 2 at first 
and then 1 and 2 again after announcement on the audible 
response system.)

Our Mobile Donation Application;
You can realize your donation transaction with secure and 
rapid “Mobile Donation” application from your smart phones 
or tablets, using Android operation system. You can download 

our “Mobile Donation” application free of charge from Google 
Play Store.)

Our Agencies and Stands;
You can donate your sacrifications with visiting our stands, to 
be opened at main squares, and by means of 242 agencies 
throughout Turkey against receipt. For address data of our 
agencies and stands, you can call our 0 216 375 40 42 call 
center number.

facebook.com/besirdernegi twitter.com/besirdernegi

www.besirdernegi.org

We are looking for a  “SHARE” from each house to this happiness.

We continue to coaxing  
in 55 countries, 
including Turkey

IMPORTANT NOTES
• There should no country requisite for your sacrification donations. 
• Your donations shall be slaughtered inland abroad according to the need requirements. 
• Dates of sacrifice festival might be 1 or 2 days later in some countries. Feedback might be delayed according to this situation. 
• Names and communication data of the shareholder should absolutely be notified for donations. 
• Obligatory Sacrification donation shall be accepted till eve day at 17.00 hours.

SACRIFICATION IS GETTING CLOSER
Sacrification is the means for being a Helot and devotion.
Sacrification thoughts us to unite, to show sympathy, devotion and sharing.
Sacrification submits us the happiness of an orphan and sincere prayer from a sad heart. 
A share splits the happiness, and matures our being a Helot and make us to get closer to our creator. Besir Assocation implementing 
Sacrification obligation by Proxy according to Islamic methods by means of expertise and devotion of our staff, whereas acts with 
the consciousness of the responsibility, imposed on it.

Besir Assocation, is implementing sacrificing by proxy and distribution of meats services in 55 countries, especially in Somalia, 
Sudan, Syria, Chad, Central Africa, Arakan, Kazakhstan and Bosnia services , along with UKBA Foundation, which is also activating 
internationally.

It causes needing persons to smile and to get prayers for you by means of your shares of sacrifice donations at the most 
distant points throughout Turkey via its 242 agencies. It strengthens its organization via collaboration protocols, concluded with 
SEMERKAND Trust and local foundations more than 150.

You can get information about where and when your animal is sacrificed by means of “Donation Follow-up System” over our website.

We are   
SHAREHOLDERS of the similing faces 

during this Eid al-Adha again. 

Installments are applicable for credit cards.

You can donate ONLINE
from our website or 

0216 375 40 42 numbered
phone via your credit card.
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IŞİD’in Telafer’i ele geçirmesinin ardından kenti terk ederek Erbil 
ve çevresine yerleşen Türkmenlere yönelik yardımlar Beşir Derneği 
tarafından ulaştırılmaya devam ediyor.

Musul ve Telafer’de yaşanan savaş ve zulüm nedeniyle evler-
ini terk ederek kamplara sığınan Türkmen halkı için yardım 
kampanyası başlatan Beşir Derneği, Irak’taki yardım faali-
yetlerini sürdürüyor. 

Bölgeye giderek kampları ziyaret eden ve yardım çalışma-
larını yakından takip eden Beşir Derneği Genel Sekreteri 
Fatih Sarıyar izlenimlerini anlattı.

“ Musul ve Telafer’den kaçarak kamplara sığınan 
Türkmen halkı için çalışmalarımızı aralıksız olarak 
sürdürüyoruz. Yardım faaliyetlerimizi yakından takip 
etmek ve incelemek üzere bölgeye geldim. Öyle 
görünüyor ki burada ki ihtiyaç tahminlerimizin de 
üzerinde, çalışmalarımıza hız vererek devam ede-
ceğiz” dedi.

Telaferli mültecilere doğrudan ulaşan ilk kurumsal 
yardım
Kampta bulunan yetkililerin yaptığı açıklama-
lara göre; “Türkiye’de bir çok sivil toplum kuru-
luşunun Türkmenlere yönelik yardım çalışmaları 
başlattığını ve yardımların peyderpey geldiğini 
biliyorduk. Fakat Telafer’den kaçarak Erbil’de 
ki kamplara sığınan mağdurlara yönelik Türki-
ye’den, Telafer’li mültecilere doğrudan ulaşan 
ilk ve tek kurumsal yardım oldu.” dedi.

Aids to Turkmens, who left the city after capture of 
Telafer by IŞİD and settled in Arbil and vicinity, are 
still being submitted by Besir Assocation.

Besir Assocation, which started an aid campaign 
for the Turkmen people who deserted their homes 
and settled in camps due to war and cruelty in 
Mosul and Telafer, continues to its aid activities with 
Iraq.

Besir Assocation General Secretary, Fatih SARIYAR, 
who went to the region and closely followed the aid 
works, had explained his experiences.

He said “We are uninterruptedly continuing to our 
work for the Turkmen people, who escaped Mosul 
and Telafer and settled in the camps. I come to the 
region in order to closely follow and inspect our aid 
works. It appears that needs herein is exceeding 
our estimations, and we shall continue to our work 
with pacing up.”

First institutional aid, reached directly to immi-
grants from Telafer
According to the explanations from camp 
authorities; “We knew that various civil society 
organizations started aiding works for Turkmens 
within Turkey and aids were coming gradually. 
However, this was the one and only institutional 
aid, which was reached directly from Turkey to the 
victims escaped from Telafer and settled in the 
camps.”

Beşir Derneği’nden Irak 
Türkmenlerine Yardım

Aid to Iraq Turkmens from 
Besir Assocation
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 Tüm operatörler için geçerlidir.BOSNA yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun

Yurt içi ve yurt dışında faaliyetlerine devam eden 
Beşir Derneği, Batı Balkanlarda meydana sel 
felaketinin ilk gününden beri Bosna Hersek’te 
yardım çalışmalarını sürdürüyor.

15 Mayıs’tan bu yana yaşanan sağanak 
yağışların sebep olduğu nehir taşkınları ve su 
baskınları nedeniyle zor günler yaşayan Bosna 
Hersek’te özellikle Saraybosna, Recitsa, Kri-
yeviç, Olova Tuzla ve Zenitsa-Doboy gibi bölge-
lerde büyük hasarlar meydana geldi. Bölgenin 
elektrik hatların çöktü ve birçok köy tahliye 
edildi.

Sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelem-
eler yapan Beşir Derneği ekipleri, acil gıda,  
temizlik ve giyim malzemelerinden oluşan 
yardım malzemelerini bölge insanlarına 
ulaştırıyor. Yardım malzemeleri ilk etapta  
Maglay, Doboy ve Gradacatyats şehirleri ve 
civardaki köylere ulaştırıldı. Bu yardımların 
dağıtılmasında bölgede bulunan Semerkand 
Derneği temsilciliği heyetimize rehberlik etti. 

Selden ve heyelandan çok fazla etkilenen 
Nemila ve Topcic Polya bölgelerine daha önce 
hiçbir devlet kurumu ve yardım kuruluşunun 
gelmediğini tespit eden derneğimiz çalışma-
larını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Besir Assocation, which continues to its activities 
both inland and abroad, is continuing to its aid 
works within Bosnia and Herzegovina from the 
first day of the flooding, occurred in Western 
Balkans.

Due to river floods and inundations caused by the 
rains, continuing since 15th of May, resulted in 
huge damages within the Bosnia and Herzegovina, 
especially such as Sarajevo, Recitsa, Kriyeviç, 
Olova Tuzla and Zenitsa-Doboy. Main power lines 
of the regions were disturbed and various villages 
were discharged.

Besir Assocation teams, who performed 
inspections within the flood experienced regions, 
are submitting aid materials, composed of 
emergency food, cleaning and clothing materials, 
to the local population. Aid materials were firstly 
submitted to Maglay, Doboy and Gradacatyats 
cities and surrounding villages. Semerkand 
Foundation agency, located in the region, guided 
our committee for the distribution of these aids.

Our foundation, which determined that no 
governmental institution and aid organization 
reached to the highly affected Nemila and Topcic 
Polya regions from flooding and landslides, 
intense its works within this zone. 

Beşir Derneği  
Bosna’nın Yaralarını 
Sarıyor
Besir Assocation Is Bandaging 
Wounds Of Bosnia
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Komşuluk hakkı için çıktıkları iyi-
lik yolculuğuna yaklaşık 3,5 yıldır 
destek veren Beşir Derneği şu ana 
kadar 250 bin aileye ulaşmış du-
rumda.

Yapılan yardımların içeresinde 
gıda, temizlik, barınma, temel 
ihtiyaç, giyim, ev eşyası, eğitim 
ve tıbbi malzemeler bulunuyor. 
Türkiye’de uygulanan kardeş aile 
projesi kapsamında aylık 9,000 
aileye düzenli olarak yardımlar 
ulaştırılıyor. Bölge içeri-sinde de 
yardım çalışmalarını sürdüren 
derneğimiz, İdlip’de 30 bin ekmek 
üretim kapasitesine sahip fırın ile 
hizmet veriyor. 60 bin ekmek üretim 
kapasiteli fırının yapım çalışmaları 
da devam ediyor. Türkiye’de bulu-
nan ve Suriyelilerin eğitim gördüğü 
17 okula eğitim malzemesi desteği 
veriliyor. İdlip ve Halep’te bulunan 
25,000 aileye düzenli olarak her ay 
yardım ulaştırılıyor.

Besir Assocation, which supports 
the kindness journey they started for 
neighboring rights for about 3,5 years, 
reached about 250 thousand families up 
today.

There are food, cleaning, accommo-
dation, basic consumables, clothing, 
households, educational and medical 
goods among the performed aids. 
Under the sibling family project, applied 
within Turkey, monthly 9,000 families 
get regular aids. Our foundation, which 
manages the aid works within the 
region, is serving via a bakery, which 
has a capacity of cooking 30 thousand 
breads in Idlip. Construction works 
of a bakery with capacity to cook 60 
thousand breads is still ongoing. 
Educational material supports are being 
granted to 17 schools, where Syrians are 
educated and which is located within 
Turkey. Regular monthly aids are being 
submitted to 250 thousand families 
within Idlip and Halep.

Besir Assocation 
Submitted Aid to 250 
Thousand Families in Syria

Beşir Derneği 
Suriye’de  

250 Bin Aileye 
Yardım Ulaştırdı
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 Tüm operatörler için geçerlidir.SURIYE yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun

Türkiye’de 242 nokta da tem-
silciliği bulunan Beşir Derneği, savaşın başladığı günden bu 
yana Suriye yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Suriye’de yaşanan savaşa ve 
zulme sessiz kalmayan dernek temsilcilikleri ise yardım konvoylarını uğur-
lamaya devam ediyor. 

Geçtiğimiz aylarda Bitlis, Of, Safranbolu, Karabük, Düzce, Sivas, Karadeniz 
Ereğli, Kocaeli, Pendik ve Ankara temsilciliklerinden gıda, temel ihtiyaç, giy-
si, tıbbı malzeme ve acil ihtiyaçların yüklendiği yardım tırları dualarla uğur-
landı. 

Yardım tırları öncelikle Suriye yardımlarının derneğimizce koordine edildiği 
Kilis Lojistik merkezine ulaşıyor. Burada bulunan lojistik merkezi yetkilileri, 
acil ihtiyacın olduğu bölgeleri tespit ederek tırları bu bölgelere yönlendiriyor. 
Böylelikle ihtiyacın aciliyet durumuna göre dağıtım yapılarak insanlık dram-
larının önüne geçilmeye çalışıyor.

Besir Assocation, which has agencies at 242 points 
throughout Turkey, is continuing to its Syria aids 
uninterruptedly since the day one of the war. Foundation 
agencies, which are not remaining silent against war 
and cruelty in Syria, are continuing to send aid convoys.

During the last months, aid TIRs, on which food, 
essential needs, clothing, medical materials and 
emergency goods are loaded by Bitlis, Of, Safranbolu, 
Karabük, Düzce, Sivas, Karadeniz Ereğli, Kocaeli, 
Pendik and Ankara Agencies, were sent with prayers.

Aid TIRs firstly reach to the Kilis Logistics center, where 
Syria aids are being coordinated. Logistics center 
officers are determining the emergency aid needing 
regions and forward TIRs to these regions. Thus, they 
are being distributed to the emergency status of the 
region, and we are trying to stop the humanitarian 
dramas.

Beşir Derneği Temsilcilikleri 
Suriye Yardımlarını 

Sürdürüyor
Besir Assocation 

Agencies are continuing 
to Their Syria Aids
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26 Kasım 2011 tarihinde Somali’de 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın 
ziyareti ve açılışıyla hizmet vermeye 
başladığımız yetimhane ve okul hizmeti 
büyük bir övgü topladı. 75 kontenjanlı ye-
timhane ve okul yaptıran Beşir Derneği, 
o günden bu yana Somali’deki faali-
yetlerini sürdürüyor. Beşir Derneği aynı 
zamanda Somali’de  22 Bin m2 alana sa-
hip ikinci yetimhane merkezinin inşaatını 
sürdürüyor. İçeresinde medrese, okul, 
yurt, çamaşırhane, yemekhane, lojman 
ve alışveriş dükkânlarının bulunacağı 
yetimhane projesinde inşaatın yakın za-
manda tamamlanacağı bildirildi. 2015 
yılında açılması planlanan yetimhane 
merkezi 550 yetimi ağırlayabiliyor.”

Orphanage and school services, to which 
we started to render on November 26, 2011 
in Somalia with the visit and opening of 
Deputy Prime Minister, Bekir Bozdağ, had 
huge applause. Besir Assocation, which 
constructed an orphanage and school 
with 75 contingent, is also continuing to 
the construction of second orphanage 
center, which has an overall area of 22 
thousand sqm in Somalia. It is mentioned 
that construction of the orphanage project, 
in which there shall be madrasah, school, 
dormitory, laundry room, commons, 
lodgings and shops, shall be completed 
recently. Orphanage center, which is 
intended to be opened on 2015, can host to 
550 orphans.

Afrika’nın En Büyük Yetimhane 
ve Eğitim Kompleksi  Somali’de 
İnşa Ediliyor
The Biggest Orphanage and Training Complex 
in Africa is Being Constructed in Somalia
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşir Derneği Genel 
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı, Orta Afrika Cumhuriyeti için 
düzenlenen “Yardım İçin Görmek Şart mı?” kampanyasına katkı 
vererek, ihtiyaçların karşılanması için çalıştıklarını kaydetti.

Genel Başkan Şanlı, yardımların Kamerun ve Çat üzerinden 
gerçekleşeceğini aktararak, şöyle devam etti:

“Bölgeye ilk etapta ulaşan kargo uçaklarıyla 15 ton gıda ve 
temel ihtiyaç malzemesi gönderildi. İçme suyu için Çat’ta ve 
Kamerun’da kuyu açılacak. Bölge insanının hiçbir şeyi olmadığı 
gerçeği üzerinde hareketle her şeyin acil yardım olarak değer-
lendirilmesi gereklidir. Yıllardır mazlum coğrafyaların derdiyle 
dertlenen insanımızın, Somali’de, Arakan’da ve Suriye’de old-
uğu gibi Orta Afrika Cumhuriyeti’nde de yaraları sarmak için 
elinden geleni yapacağını biliyoruz. Bu hamiyetperver millet 
Somali, Arakan, Suriye, Soma ve Bosna Hersek için düzenlenen 
kampanyalar güncelliğini korurken Orta Afrika’yı yalnız bırak-
mayacaktır.”

Cevdet Şanlı, birçok kurum gibi faaliyetlerini bağışlarla 
sürdürdüklerini belirterek, “www.besirdernegi.org” adresi 
üzerinden ya da cep telefonundan“SMS Bağış: Afrika” yazarak 
4042’ye mesaj göndererek yardımda bulunulabileceğini bildirdi.

General Chairman of Besir Assocation, Assistant Prof. Dr. Cevdet 
Şanlı, whose ideas were referred on the statement, supported the 
“Is it a requisite to see for helping?” campaign, organized for Central 
Africa Republic, and said that they are trying to cover the needs.

General Chairman Şanlı said that aids shall be transmitted over 
Cameroon and Chad, and continued as follows:

“15 tons of food and essential goods were at first sent to region via 
cargo planes. Wells shall be constructed in Chad and Cameroon 
for potable water. Based on the fact that regional people have 
nothing, everything should be deemed as urgent needs. We know 
that our people, who are troubled with the problems of oppressed 
geographies, shall do their best to wrap up the wounds of Central 
Africa Republic like they did in Somalia, Arakan and Syria. This 
public spirited nation shall not leave Central Africa alone while 
campaigns for Somalia, Arakan, Syria, Soma and Bosnia & 
Herzegovina remain their topicalities.”

Cevdet Şanlı stated that they are continuing to their activities via 
donations like various institutions, and mentioned that anyone can 
donate over www.besirdernegi.org website or via cellular by means 
of sending “SMS Donation: Africa” message to 4042.

Orta Afrikaya Gıda Yardımı ve Su Kuyusu Food Aids and Water Well to Central Africa

Birleşmiş Milletler’e göre, 2013 Aralık’tan bu yana en az 150 bin 
Müslümanın bölgeyi terk etmek zorunda kaldığı, 800 bin kişi-
nin evlerinden ayrılarak kırsalda hiçbir şeyi olmadan yaşama-
ya çalıştığı aktarılan açıklamada, 2 milyon 300 bin kişinin acil 
yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.

According to United Nations, it is mentioned that since December 
2013, at least 150 thousand Muslims had to leave the region and 
approximately 800 thousand people left their homes and trying to 
live in the rural areas without having anything, and 2 million and 300 
thousand people need urgent help.

Yardım İçin Görmek Şart Mı?
Is It A Requisite To See For Helping?

BAĞIŞ 4042 AFRIKA yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.
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Beşir Derneği’nin Türk Kızılayı ile birlikte Türkiye genelinde 
düzenlediği kan bağışı kampanyası beklenilenin üzerinde 
ilgi görüyor. kankardesim.org sitemize kayıtlı bağışçı sayımız 
19,900 olurken, toplamda 98,416 ünite kan toplandı.

1 milyon bağışçıya ulaşma hedefiyle çıktığımız bu yolda, siz 
bağışçılarımızın sayesinde elde edilen rakamlar ileriye daha 
büyük umutlarla bakmamızı sağlıyor.

Blood donation campaign, held by Besir Assocation throughout 
Turkey along with Turkish Red Crescent, draws more attention than 
expected. Number of our donors, registered on our kankardesim.
org website, reached to 19,900 whereas an overall of 98,416 units of 
blood were collected.

On this road with intention to reach 1 million donors, figures reached 
by means of you, our donors, make us to look into a brighter future.

Bir Damla Bin Umut’ta 
98.416 Ünite Kan

98.416 Units of Blood at  
One Drop One Thousand Hopes

Acil kan ihtiyacı olduğunda on 
binlerce kan bağışçısına ulaşmak 

için sen de gönüllü ol. 
Üye olmak ücretsiz  

ve sadece 30 saniye.

www.kankardesim.org
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

Ramazan Ayında  
Kardeşlerimize 30 TIR

30 TIRs to our Brothers 
during Ramadan

Beşir Derneği tarafından yurtdışında Irak Türkmenleri, Bos-
na, Suriye ve Arnavutluk, yurtiçinde Hatay, Kilis ve Reyhanlı 
için hazırlanan, gıda, giyim ve hijyen malzemelerinin bulun-
duğu 30 TIR Tuzla Tepeören’den yola çıktı.

Suriye`de meydana gelen iç savaş neticesinde çatışmalardan 
kaçarak sınır bölgelerine sığınan mülteciler ile Suriye’de zor 
şartlarda hayatta kalmaya çalışan Suriye halkının barınma, 
beslenme ve sağlık alanında yardım ihtiyaçları her geçen gün 
artıyor. Irakta bulunan Türkmen kardeşlerimizin uğradıkları 
zulmün yaraları sarılmayı bekliyor.Öte yandan tarihlerinin en 
büyük sel felaketiyle boğuşan Bosna çaresiz… Türkiye’de bu-
lunan 242 temsilcilik noktasını bu konuda harekete geçiren 
Beşir Derneği, içinde gıda, giyim, ve hijyen malzemeleri bu-
lunan 30 TIR’ı yurdun farklı bölgelerinden dualarla uğurladı.

Uğurlama töreninde basın mensuplarına açıklamalarda 
bulunan Beşir Derneği Yurtdışı Yardımları Koordinatörü Ab-
dulhakim Bayram; “Bugün burada 30 TIR’dan oluşan yardım 
konvoyumuzu yüklüyoruz. Yıl içinde yapmış olduğumuz kam-
panyalar neticesinde 242 temsilciliğimizin bizlere göndermiş 
olduğu yardım malzemeleridir. Tüm dünyada ve özellikle 
İslam coğrafyasında yaşanan bu zulme karşılık halkımızın 
büyük teveccühü var. Bizde bu emanetleri bu zulmün 
yaşandığı ülkelere göndermenin huzurunu yaşıyoruz” dedi.

Suriye’de 3.5 yıldır devam eden zulme de dikkat çeken 
Bayram: ‘Suriye’de 3,5 yıldır devam eden zulüm var. Beşir 
Derneği, Semerkand Vakfı ve paydaş kurumlarımızın bi-
zlere ulaştırdığı yardım malzemelerini 3,5 yıldır Suriyeli 
kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Şu ana kadar 250 binden fazla 
kardeşimize bu yardımları ulaştırdık” dedi.

30 TIRs, prepared for Iraq Turkmens, Bosnia, Syria and Albania 
abroad and Hatay, Kilis and Reyhanlı inland by Besir Assocation and 
including food, clothing and hygiene goods, started to their journeys 
from Tuzla Tepeören.

Accommodation, food and health aid needs of Syria population, 
who are trying survive under hard conditions within Syria as well as 
immigrants, who take asylum in border towns with escaping from 
battles as a result of internal war occurred in Syria, are increasing 
day by day. Wounds of the cruelty, experienced by our Turkmen 
siblings within Iraq, are waiting to be wrapped up. On the other hand, 
Bosnians, who are experiencing the biggest flood disaster of all time, 
is desperate… Besir Assocation, which mobilized its 242 agencies 
within Turkey on this issue, sent 30 TIRs, including food, clothing and 
hygiene goods, from different regions of the country with prayers.

Besir Assocation Abroad Aids Coordinator, Abdulhakim Bayram, who 
commented to press members during bidding godsped, said “We are 
now loading our aid convoy, composed of 30 TIRs here. As a result 
of our performed campaigns throughout year, these are aid goods, 
sent by our 242 agencies. Our nation show great interest against 
this cruelty, being experienced throughout world and especially 
Islamic geography. We are experiencing the comfort of sending these 
deposits to the countries, where this cruelty is being experienced.”

Bayram, who also draw attention to the cruelty continuing for 3,5 
years in Syria, said: “There is a continuing cruelty for 3,5 years in Syria. 
We are sending the aid materials, submitted by Besir Assocation, 
Semerkand Trust and our stakeholder institutions, to our Syrian 
siblings for 3,5 years. We send these aids to our siblings more than 
250 thousand up today.”



Beşir Derneği; her Ramazan bizi bekleyen birileri var diyor. 
Derneğimiz her Ramazan da olduğu gibi bu Ramazanda da faa-
liyetlerini sürdürdü. Gıda yardımları, iftar yemekleri, bayramlık 
hediyeleri ve diğer ramazan etkinlikleri yurt içi ve yurt dışında 
gerçekleşti.

1 Milyon Kişiye Ulaştık
Beşir Derneği bu Ramazanda da hedeflerinin üzerine 

çıkmayı başardı. Ramazan ayı yardımları kapsamında 
359 bin 342 kişiye iftar verildi. 33 bin 693 kumanya 

ve 4 bin bayramlık yardımı yapıldı. Bu bayram-
da da Suriyeli kardeşlerimizi unutmadık.  

6 bin 551 kumanyayı Suriyeli kardeşleri-
mize ulaştırdık.  Hedeflerimizin kat ve 

kat üzerine çıktık. 1 milyon ihtiyaç 
sahibine ulaşarak hayırlarınıza 

vesile olduk.

Besir Assocation says every Ramadan 
that there is somebody waiting for us. 
Our Foundation, just like in all Ramadan 
months, continued to its activities during this 
Ramadan. Food aids, iftar meals, festival gifts 
and other Ramadan activities were realized 
both inland and abroad.

We reached to 1 million people

Besir Assocation succeeded to exceed its 
expectations during this Ramadan. Under 
the Ramadan month aids, 359 thousand 342 
persons received iftar meals. 33 thousand 
693 provisions and 4 thousand festival aids 
were made. In this festival, we did not forget 
our Syrian siblings. We send 6 thousand 551 
provisions to our Syrian siblings. We exceed 
our targets so much more. We reached to 1 
million needed and caused to your charities.

Bu Ramazanda da  
Mazlum Coğrafyalarda 

Yüzler Güldürmeye  
Vesile Olduk

We Caused Faces to Smile in 
Oppressed Geographies in This 

Ramadan Again
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Arakan Temsilciliği
Gıda ve acil ihtiyaç malzemelerinin ulaştırıldığı Arakan’da, 
Müslümanlara yönelik zulmün ve beraberinde getirdiği acının bir 
anlık tebessüme dönüştüğü iftar yemeğinde, siz bağışçılarımızın 
sayesinde bir an olsun acıların unutulduğuna şahit olduk.

Çad Temsilciliği
Kuraklığın sürdüğü bölgeler de çalışmalarını sürdüren 
Beşir Derneği Çad Temsilciliği, su kuyuları açmaya devam 
ediyor.

Kazakistan Temsilciliği
Ramazan ayı yardımları kapsamında ülkede geniş kapsamlı 
inceleme başlatan Beşir Derneği Kazakistan Temsilciliği, ihtiyaç 
sahibi ailelere kumanya yardımlarında bulundu. Yetim çocuklara 
bayramlık yardımı da yapan temsilcilik, oruç tutan çocuklara 
yönelik bir de iftar yemeği organize etti.

KKTC Temsilciliği
Ramazan ayında yavru vatan KKTC(Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti) de Unutulmadı.  Beşir Derneği KKTC Temsilciliği 
tarafından ülkedeki ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımın-
da bulunuldu.

Makedonya Temsilciliği
Ülke de bulunan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ku-
manya yardımında bulunan Beşir Derneği Makedonya tem-
silciliği çalışmalarını sürdürüyor.

Moğolistan Temsilciliği
Ramazan ayı yardımları kapsamında ülkede geniş kapsam-
lı bir çalışma yürüten Beşir Derneği Moğolistan Temsilciliği, 
hayrınıza vesile oldu.

Somali Temsilciliği
Beşir Derneği Ramazan ayı çalışmaları kapsamında Afrika’nın 
Kuzeybatısında bulunan kuraklık ve açlık ile mücadele eden 
Somali’de kumanya ve temel ihtiyaç malzemesi dağıtımı yaptı. 
Yardım malzemesi dağıtımları yetimhane merkezinde  gerçekleşti.

Arakan Agency
We witnessed in Arakan, to where food and emergency essential 
goods are send, that sadness was forgotten for a moment by means 
of you, our donors during the iftar meal, where cruelties against 
Muslims and grief along with it turned into a smile for a moment.

Chad Agency
Besir Assocation Chad Agency, which continues to its 
works at the regions with drought, is continuing to drill 
water wells.

Kazakhstan Agency
Besir Assocation Kazakhstan Foundation, which commenced and 
extensive inspection within the country under Ramadan month 
charities, aided provisions to needing families. Agency, which also 
aided to orphans for festival, had also organized an iftar meal in 
connection with the children, who were fasting.

TRNC Agency
Daughter land TRNC (Turkish republic of Northern Cyprus) 
was not forgotten during month Ramadan. Provisions were 
aided to the needing persons throughout country by Besir 
Assocation TRNC Agency.

Macedonia Agency
Besir Assocation Macedonia Agency, which aided provisions 
to needing and low income families within the country, 
continues to perform its work.

Mongolia Agency
Besir Assocation Mongolia Agency, which implemented an 
extensive work throughout country under Ramadan month 
aids, conduced to your charities.

Somalia Agency 
Besir Assocation distributed provisions and essential goods under 
Ramadan month works within Somalia, located at Northwest of 
Africa and fighting with drought and hunger. Distribution of aiding 
goods was realized at orphanage center.
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Afyon Temsilciliği
Ramazan ayı yardım çalışma-
larını tamamlayan Beşir 
Derneği Afyon temsilciliği 
dernek gönüllülerinin de 
katıldığı 500 kişilik bir iftar 
yemeği verdi.

Adilcevaz Temsilciliği
Ramazan ayının başlamasıyla 
geleneksel Beşir Derneği iftar 
çadırları da hizmete girdi. Adil-
cevaz temsilciliği Ramazan ayı 
boyunca 15 bin kişilik iftar ye-
meği verdi.

Akçakale  
Temsilciliği
Beşir Derneği Akçakale Tem-
silciliği, Akçakale / Şanlıur-
fa’ya bağlı köylerde yaşayan 
3500 Suriyeliye gıda ve erzak 
yardımında bulundu.

Aksaray Temsilciliği
Ramazan ayı boyunca ihtiyaç 
sahiplerinin evine aş hizmeti 
sağlayan Beşir Derneği Aksaray 
temsilciliği yüzlerce kumanya 
dağıtımında bulundu.

Antalya temsilciliği
Beşir Derneği Antalya Temsil-
ciliği, Ramazan ayı yardımlarını 
ulaştırdığı Suriyeli ailelere 
yönelik bir de iftar yemeği or-
ganize etti. 

Beykoz Temsilciliği
Ramazan ayı yardımları 
kapsamında tespit edilen 
ihtiyaç sahiplerine kumanya 
yardımında bulunan Beşir 
Derneği Beykoz temsilciliği, 
Ramazan ayı boyunca da iftari-
yelik hizmeti verdi.

Aydın Temsilciliği
Beşir Derneğinin geleneksel 
hale getirdiği iftar çadırlarının 
bir diğeri de Aydın’a kuruldu. 
Günlük 800 kişiye iftar verilen 
çadırda Şehit ve Gazi ailelerine 
de iftar yemeği verildi.

Bucak Temsilciliği
Beşir Derneği Bucak Temsil-
ciliği, Ramazan ayı bayramlık 
yardımları kapsamında, Suriyeli 
yetimlere bayramlık kıyafetler 
dağıttı. Beğendikleri bayramlık 
kıyafetleri alan yetim çocuk-
ların sevinçleri gözlerinden 
okundu.
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Bingöl  
Temilciliği
Ramazan ayı yardım çalışma-
larını tamamlayan Beşir 
Derneği Bingöl temsilciliği, 
belediye binası önünde dernek 
gönüllüleri ve ihtiyaç sahip-
lerine yönelik 500 kişilik iftar 
yemeği verdi.

Bitlis Temsilciliği
Beşir Derneği Bitlis Temsilciliği 
“Sana İhtiyacım Var” kampa-
nyası kapsamında Suriye’ye bir 
yardım tırı gönderdi.

Bursa Temsilciliği
Beşir Derneği Bursa Temsil-
ciliği, Ramazan ayı yardım 
çalışmalarını tamamlamasının 
ardından tespitinde bulunulan 
yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk-
ları bayramlık alışverişine 
çıkardı.

Çorlu Temsilciliği
Beşir Derneği Çorlu temsil-
cililiği Ramazan ayı çalışma-
larını tamamlayarak, yetimleri 
bayramlık alışverişe çıkararak, 
mutluluklarına ortak oldu.

Düzce Temsilciliği
Şehir merkezinde ve ilçelerinde 
bulunan ihtiyaç sahibi ailelere ku-
manya yardımlarını ulaştıran Beşir 
Derneği Düzce Temsilciliği bunun 
yanı sıra çocukların bayramlık he-
diyelerini de ihmal etmedi.

Elbistan Temsilciliği
Gıda ve temel ihtiyaç yardımlarını 
ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Beşir 
Derneği Elbistan Temsilciliği 300 
kişiye verdiği iftar yemeğinde 
mağdur ve mazlum kişilere 
ulaşmanın sevincini yaşadı.

Erzincan Temsilciliği
Ramazan ayında ‘Ramazan Pay-
laşmaktır’ sloganıyla Türkiye’de ve 
Dünya’da insani yardım faaliyetle- 
rini sürdüren Beşir Derneği Erzin-
can temsilciliği, ihtiyaç sahiplerine 
Ramazan kumanyası yardımlarını 
ulaştırdı.

Nizip Temsilciliği
Sosyal incelemeler sonucu 
tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailel-
ere düzenli yardım ulaştıran 
Beşir Derneği Nizip temsilciliği 
Ramazan ayında da çalışma-
larını sürdürdü.
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Harran Temsilciliği
Ramazan ayı yardımlarını 
ulaştırdığı 300 Suriyeli aileye bat-
taniye, yatak ve ev eşyası yardım-
larında bulunan Beşir Derneği 
Harran temsilciliği hayrınıza vesile 
oldu.

İzmir Temsilciliği
Ramazan ayı yardım çalışmalarını 
tamamlayan Beşir Derneği İzmir 
temsilciliği il ve ilçelerde bulunan 
215 yetime de bayramlık hediye 
etti.

Kahramanmaraş 
Temsilciliği
Ramazan ayı boyunca günlük 
4,200 ekmek ve 1,300 kişilik aş 
hizmeti sağlayan Beşir Derneği 
Kahramanmaraş temsilciliği 
ihtiyaç sahiplerine de 800 adet 
kumanya dağıtımında bulundu  
ayrıca 1,200 kişilik de iftar yemeği 
verdi.

Kahta Temsilciliği
İlçe ve köylerde bulunan ihtiyaç 
sahiplerine yönelik iftar orga-
nizasyonları düzenleyen Beşir 
Derneği Kahta temsilciliği, Ra-
mazan ayı yardımları kapsamında 
yetim çocuklara da bayramlık 
kıyafet hediye etti.

Karadeniz Ereğli 
Temsilciliği
Beşir Derneği Ereğli temsilciliği, 
ilçede bulunan yetimleri bayram-
lık hediyelerle sevindirdi. İhtiyaç 
sahibi çocuklar alışverişe çıkarak, 
kendi istekleri doğrultusunda 
bayramlıklarını almanın sevincini 
yaşadı.

Körfez Temsilciliği
İlçede bulunan ihtiyaç sahibi 
ailelere ve Suriyeli mültecilere 
Ramazan ayı yardımlarını ulaştıran 
Beşir Derneği Körfez temsilciliği, 
ilçenin dört farklı merkezinde kur-
duğu iftar sofralarıyla da mahalle 
halkını bir araya getirdi.

Isparta temsilciliği
Beşir Derneği Isparta Temsilciliği 
Ramazan ayı yardım çalışmaları 
kapsamında kumanya yardım-
larını bulundu. Dağıtımlar il ve ilçe 
merkezlerinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Temsilciliği
Ramazan ayı yardım çalışma-
ları kapsamında ihtiyaç sahibi 
ailelere ulaşan Beşir Derneği 
Kocaeli Temsilciliği kurduğu 
iftar sofralarında her gün 450 
kişiye iftar yemeği faaliyeti 
gerçekleştirdi.



Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

BEŞİR BÜLTENBESIR NEWSLETTER 23

Of Temsilciliği
Ramazan ayını savaş ve zulüm al-
tında geçiren insanların halini an-
layabilmek adına, menünün simit, 
su ve hurmadan oluştuğu bir “An-
layış iftarı” verildi. “Sana ihtiyacım 
var” kampanyası kapsamında 
Suriye’ye bir yardım tırı da gön-
deren Of temsilciliği, çalışmalarını 
sürdürüyor.

Ordu Temsilciliği
İl merkezi ve ilçelerde bulu-
nan mağdur ailelere Ramazan 
ayı yardımlarında bulunan 
Beşir Derneği Ordu temsilciliği 
çalışmalarını sürdürüyor.

Sancaktepe  
Temsilciliği
İhtiyaç sahibi ailelere paylaşım 
noktası mağazasında ücretsiz 
alışveriş imkanı sunan Beşir 
Derneği Sancaktepe temsilciliği, 
300 yetimi mağazaya getirerek 
beğendikleri bayramlık kıyafete 
sahip olma imkanı sundu.

Nevşehir Temsilciliği
İl merkezinde ve ilçelerde bu-
lunan ihtiyaç sahibi öğrencilere 
eşofman takımı hediye eden 
Beşir Derneği Nevşehir temsil-
ciliği çalışmalarını sürdürüyor.

Pendik Temsilciliği
Beşir Derneği Pendik tem-
silciliği savaşın ve zulmün 
sürdüğü Suriye’ye 3 tır insani 
yardım malzemesi gönderdi. 
Gıda, temel ihtiyaç ve tıbbi 
malzemelerin bulunduğu tır-
lar Kilis’de bulunan dağıtım 
merkezine dualarla uğurlandı..

Rize Temsilciliği
İl merkezinde ve ilçelerde bulu-
nan ihtiyaç sahiplerine kumaya 
yardımlarını ulaştıran Beşir 
Derneği Rize temsilcilği, dernek 
gönüllüleri ve ihtiyaç sahiplerine 
yönelik iftar yemeği organizasyonu 
gerçekleştirdi.

Safranbolu Temsilciliği
Beşir Derneği Safranbolu Tem-
silciliği, Ramazan ayı yardım 
çalışmaları kapsamında ilçe 
merkezinde bulunan ihtiyaç sa-
hibi ailelere kumanya yardımında 
bulundu. “Sana ihtiyacım var” 
kampanyası kapsamında Suri-
ye’ye bir tır yardım malzemesi de 
gönderen Safranbolu temsilciliği 
çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Temsilciliği
Suriye’de yaşanan savaşta sakat-
lanan iki Suriyeli kardeşe teker-
lekli sandalye yardımında bulunan 
Beşir Derneği Konya Temsilciliği,  
il merkezinde ve ilçelerde bulunan 
ihtiyaç sahibi ailelere de kumanya 
yardımında bulundu.
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Zile Temsilciliği
Beşir Derneği Zile Temsilciliği 
Ramazan ayı boyunca her gün 
500 kişilik iftar yemeği verdi.

Ünye Temsilciliği
İlçe merkezi ve köylerde bulu-
nan ihtiyaç sahiplerine yönelik 
gıda ve temel ihtiyaç malze-
mesi yardımlarında bulunan 
Beşir Derneği Ünye temsilciliği, 
çalışmalarını sürdürüyor.

Uşak Temsilciliği
İlçe ve köylerde bulunan ihti-
yaç sahiplerine Ramazan ku-
manyası yardımında bulunan 
Beşir Derneği Uşak temsil-
ciliği, il ve ilçelerde bulunan 
yetimlere de bayramlık kıyafet 
ulaşmasını sağladı.

Trabzon Temsilciliği
Sosyal incelemeler sonucu 
tespit edilen ve düzenli yardımın 
ulaştırıldığı ailelere Ramazan 
ayı yardımlarını da tamamlayan 
Beşir Derneği Trabzon temsilciliği, 
dernek gönüllülerine yönelik bir 
iftar yemeği organize etti.

Tekirdağ Temsilciliği
Ramazan ayı çalışmaları 
kapsamında mülteci aileleri 
ve ihtiyaç sahiplerini yalnız 
bırakmayan Beşir Derneği 
Tekirdağ Temsilciliği, kumanya 
dağıtımları, iftar organizasyon-
ları ve bayramlık dağıtımları ile 
gönülleri feth etti.

Şırnak Temsilciliği
Beşir Derneği Şırnak temsil-
ciliği Silopi’de tespit edilen 
ihtiyaç sahibi ailelere kumanya 
yardımında bulundu. 

Siverek Temsilciliği
Düzenli yardımların ulaştığı 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuk-
larına ve yetimlere bayramlık 
kıyafet yardımında bulunan 
Beşir Derneği Siverek temsil-
ciliği, Ramazan ayı çalışma-
larını tamamladı.

Sivas Temsilciliği
Beşir Derneği Sivas temsil-
ciliği mağdur ailelere kumanya 
yardımında bulundu. Gelenek-
sel hale getirdiği iftar çadırın-
da her gün iftar yemeği veren 
temsilcilik, şehit ve gazi ailel-
erine de özel bir iftar yemeği 
tertipledi.
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Beşir Derneği, TÜBİAD, Yunus Emre Enstitüsü, TİKA ve Alsar 
Vakfı’nın katkılarıyla düzenlenen ”BALKANLARDA TASAVVUF  
SEMPOZYUMU” 22-23 Mayıs tarihleri arasında Arnavutluk 
Tiran’da gerçekleşti.

Sempozyumda, genel de Balkanlar, özel de Arnavutluk ile Tür-
kiye arasında olan tarihi ve kültürel bağlarımız ortak mirasımız 
olan tasavvuf ekseninde detaylı olarak ele alındı. Tarih boyun-
ca Balkanlarda dini hayatın devamında tasavvufun rolü inkâr 
edilemediği gibi en sıkıntılı dönemlerde bile bölge halkının 
çoğunlukla din ile irtibatını tasavvufî bağlarla devam ettird-
iği bilinmektedir. Günümüzde de Arnavutluk’ta ve diğer Bal-
kan ülkelerinde halkın tasavvuf ve tarikatlarla olan bağı güçlü 
olarak devam etmektedir.

Katılımcılar arasında olan Beşir Derneği Genel Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Cevdet Şanlı, sempozyumun hem Balkanlarda hem de 
Arnavutluk’ta büyük ses getireceğini dile getirdi. Şanlı, “Tasav-
vufî hayatla olan irtibat devam etmekle beraber tasavvufî an-
layışlarda ve uygulamalarda çeşitli sıkıntılar olduğu da bilin-
mektedir. Bölgeyi yakından bilen uzmanların haber verdiklerine 
göre dini hayatı daha içten ve daha samimi bir şekilde yaşamayı 
gaye edinen tasavvuf asıl mecrası dışında ve farklı şekillerde 
tezahür etmektedir. Dolayısıyla doğru bir tasavvufî anlayışın 
kaynaklara dayanılarak ve bilimsel bir zeminde ifade edilmesi 
zarureti bulunmaktadır. Bir başka ifade ile “Uluslararası Bal-
kanlarda Tasavvuf Sempozyumu” Balkanlarla olan irtibatımızın 
devamına katkı sağlarken aynı zamanda ortak dini paydamız 
olan tasavvufun doğru bir şekilde anlaşılmasına ve yaşanması-
na katkı sağlayacaktır.” dedi.

“MYSTICISM SYMPOSIUM IN BALKANS”, held with Besir 
Assocation, TÜBİAD, Yunus Emre Institute, TİKA and Alsar 
Trust’s contributions, was realized in Tiran, Albania between 
22nd and 23rd of May

During the symposium, our common heritage, our historical and 
cultural connections between Albania and Turkey in particular, 
Balkans in general, are handled in detail. Although the role of 
mysticism cannot be denied during continuance of religious life 
within Balkans throughout history, it is also known that regional 
population mostly continued their connection with religion through 
mystic links even during the most problematic periods. Connections 
of public within Albania and other Balkan states with mysticism and 
cults is continuing strongly today.

General Chairman of Besir Assocation, Assistant Prof. Dr. Cevdet 
Şanlı, who was among the participants said that symposium shall 
create a huge voice both in Balkans and also in Albania. Şanlı 
said “Although connection with mystic life continues, it is also 
known that there are some problems in connection with mystical 
understandings and applications. According to the information 
from experts, who know the region very well, mysticism, which 
aims to live religious life more sincerely and kindly, is realizing 
outside of its main goal and in different formats. Therefore, there is 
need to state on a scientific ground and on the basis of resources 
from a correct mystic understanding. In other words, whereas 
“International Symposium on Mysticism in Balkans” contributes 
for continuance of our connections with Balkans, it shall also 
contribute to understand and live mysticism, our religious common 
ground, in a correct way.”

Uluslararası Balkanlarda 
Tasavvuf Sempozyumu

International Mysticism 
Symposium in Balkans
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TV NET
TV NET Kanalında Mikail Şimşek’in 
sunduğu “Sahur Sofrası” programına 
konuk olan Beşir Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı 
derneğimizin yurt içi ve yurt dışı faali-
yetleri hakkında bilgi verdi.

Medyada Beşir Derneği  Besir Assocation in Media

General Chairman of Besir Assocation, 
Assistant Prof. Dr. Cevdet Şanlı, who was 
a guest to “Sahur Sofrası” TV show of TV 
NET channel presented by Mikail Şimşek, 
informed public about inland and abroad 
activities of our foundation.

Semerkand TV: 
Haluk Kürtüncüoğlu’nun sunduğu 
‘Sözden Ziyade’ programına Yurt İçi 
Koordinatörü Ömer Bostan katıldı. 
Ömer Bostan programda Beşir Derneği 
yurt içi faaliyetleri ve düzenlenen kam-
panyalar hakkında bilgi verdi.

Inland Coordinator, Ömer Bostan 
participated to “Sözden Ziyade” TV show 
presented by Haluk Kürtüncüoğlu. Ömer 
Bostan informed public about inland 
activities and performed campaigns of 
Besir Assocation.



Mutfak 
araç ve 

gereçleri
Temel 
İhtiyaçGiyimTemizlikGıda

BAĞIŞ YAP VERGİNDEN DÜŞ
Üretici ve satıcılar, gıda, giyim, yakacak, ve temizlik maddesi bağışlayarak daha az 
vergi ödeme fırsatı yakalıyor. Bu sayede bedel ödemeden alınmış ürünler, düzenli ve 
sağlıklı bir şekilde Beşir Derneği Gıda Bankası sayesinde ihtiyacı olanlara ulaşıyor.

BEŞİR DERNEĞİ
GIDA BANKASI

İŞLEM
AŞAMALARI:

Beşir Derneği Gıda Bankası’na Gelin Veya Telefon Açın.
(0216 354 28 59)

Gıda, Giyim, Yakacak ve Temizlik Malzemelerinden
Bağışta Bulunun

Kesilen Faturada
KDV Hesaplamayın.

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

Derneğimizden Alacağınız Ayni Bağış Alındı Belgesi İle Bağışınızın
Maliyet Bedelini Net Kazancınızdan Yıllık Beyanname İle Düşün

paylaşmak mutlulukturpaylaşım          noktası

temin edebilmektedir .

İhtiyaç sahipleri bu mağazalardan ücret ödemeksizin;

Beşir Derneği
Gıda Bankacılığı
hayrınıza vesile
olmak için sizleri
bekliyor.
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Tekirdağ temsilciliğinin yeni hizmet 
ofisinin açılışına Beşir Derneği 
9.Merkez Sorumlusu Ömer Bos-
tan’ın yanı sıra Tekirdağ Süleyman-
paşa Kaymakamı Kamil Kıcıroğlu, 
Semerkand Vakfı Tekirdağ İl Başkanı 
Saffet Akıncıl, İl Müftüsü Mahmut 
Gürlen, İl Dernekler Md. Şevki Ülk-
er, İl Emniyet Md. Bilgi İşlem Şube 
Md. Hüseyin Balantekin, İl Emniyet 
Md. Sosyal Hizmetler Şube Müdürü 
Fahrettin İlker ve Kamu Hastaneleri 
Gn. Sekreteri Yakup Çağ da katıldı.

Açılışta konuşan Ömer Bostan: 
“Derneğimiz sosyal manada, ihtiyaç 
sahiplerinin istekleri doğrultusunda 
hareket ediyor. Nerede mahzun ve 
mahcup gönül var ise orada onunla 
olmak amacıyla çıktığımız bu hizmet 
yolunda hareket eden derneğimiz 
temsilcilik ağına bir yenisini 
Tekirdağ’da ekledi” dedi.

Besir Assocation 9th Central Manager, 
Ömer Bostan as well as Tekirdağ 
Süleymanpaşa District Governor, 
Kamil Kıcıroğlu, Semrkand Trust 
Tekirdağ City Manager, Saffet Akıncıl, 
City Mufti, Mahmut Gürlen, City 
Foundations manager, şevki Ülker, City 
Police Headquarters, Data Processing 
Branch Manager, Hüseyin Balantekin,  
City Police Headquarters, Social 
Services Branch Manager, Fahrettin 
İlker and Public Hospitals General 
Secretary, Yakup Çağ were participated 
to the opening of the new office of 
Tekirdağ agency.

Ömer Bostan, who spoke during 
opening, said “Our foundation is acting 
socially in parallel to the requests of 
needing people. Our foundation, which 
acts on this service way in order to 
be there, wherever there is a gloomy 
and sand heart, add a new one to its 
agency network in Tekirdağ.”

Beşir Derneği Tekirdağ 
Temsilciliği’nin Yeni Hizmet Ofisi 

Geniş Bir Katılımla Açıldı. 
New Office of Besir Assocation Tekirdağ 

Agency is opened with mass participation

Açılış törenine Beşir Derneği Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cev-
det Şanlı, Genel Sekter Fatih Sarıyar, Semerkand Vakfı Yönet-
icilerinden Mustafa Bahadıroğlu, Esenler Belediye Başkanı  
M. Tevfik Göksu, Beşir Derneği ve Semerkand Vakfı yöneticileri 
katıldı.

Açılışa ev sahipliği yapan Beşir Derneği Esenler Temsilcisi Raşit 
Ermiş, yeni hizmet binasının hayırlara vesile olacağını belirtti.

“Ramazan Paylaşmaktır.”

Beşir Derneği Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı tüm 
katılımcılara teşekkür ederken, Ramazan ayı içerisinde 
gerçekleşecek olan faaliyetler hakkında katılımcıları ve basını 
bilgilendirdi. 242 Temsilcilik ve 13 Paylaşım Noktası mağazası 
ile Ramazan’a hazır olduklarını belirten Şanlı;“Nerede mahzun 
ve mahcup bir gönül var ise bilmelisiniz ki, Beşir Derneği ora-
dadır.” dedi.

Beşir Derneği Esenler Temsilciliği ve Paylaşım Noktası Açıldı
Besir Assocation Esenler Agency and Sharing Point is Opened

General Chairman of Besir Assocation, Assistant Prof. Dr. Cevdet 
Şanlı, General Secretary, Fatişh Sarıyar, Semerkand Trust Manager, 
Mustafa Bahadıroğlu, Esenler Mayor, M. tevfik Göküs, Besir 
Assocation and Semerkand Trust managers participated to the 
opening ceremony.

Besir Assocation Esenler Agent, Raşit Ermiş, who hosted to the 
opening, stated that new office building shall cause various charities.

“Ramadan is Sharing”

While General Chairman of Besir Assocation, Assistant Prof. Dr. 
Cevdet Şanlı was thanking to all participants, he informed the 
participants and press about the activities, to be held during Ramadan 
month. Şanlı, who said that they were rady for Ramadan month with 
242 agencies and 13 Sharing Points, mentioned “Wherever there is 
a gloomy and sand heart, you should know that Besir Assocation is 
there.”
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Beşir Derneği Osmaniye Temsilciliği Ve Paylaşım Noktası Açıldı
Besir Assocation Osmaniye Agency and Sharing Point is Opened

Çorum Temsilciliğinin yanında “Pay-
laşım Noktası’nı da hizmete açan dernek, 
yardım anlayışını “nerede bir mahzun ve 
mahcup gönül varsa, orada ve onlarla ol-
mak amacındayız” diyerek özetliyor.

Açılış törenine, Beşir Derneği Genel 
Sekreteri Fatih Sarıyar, 5. Merkez So-
rumlusu Ahmet Doğan ve diğer davetliler 
katıldı.

Beşir Derneği Çorum Temsilcisi Murat 
Beşikçioğlu’nun ev sahipliği yaptığı açılışa 
halkın ilgisi büyük oldu.

Foundation, which opened a sharing point 
along with Çorum agency, summarizes 
its aiding principle as “wherever there is a 
gloomy and sand heart, we are aiming to be 
there and with them”.

General Secretary of Besir Assocation, Fatih 
Sarıyar, 5th Central Manager, Ahmet Doğan 
and other invited people participated to the 
opening ceremony.

Public show great interest to the opening, 
to which Besir Assocation Çorum Agent, 
Murat Beşikçioğlu hosted.

Beşir Derneği, hizmet halkalarının bir diğerini de Çorum’da açtı.
Besir Assocation opened a new service ring in Çorum.

Açılışa Beşir Derneği Osmaniye Temsilci-
si Zülgarneyn Avşar ev sahipliği yaparken, 
Osmaniye Valisi Dr. Mehmet Oduncu, Bele-
diye Başkanı Kadir Kara, Beşir Derneği 
Genel Sekreteri Fatih Sarıyar, 2. Merkez 
Sorumlusu Abdulhakim Bayram ve diğer 
protokol davetlileri katıldı.

While Besir Assocation Osmaniye Agent, 
Zülgarneyn Avşar was hosting the opening, 
Osmaniye Governor, Dr. Mehmet Oduncu, 
Mayor Kadir Kaya, General Secretary of 
Besir Assocation, Fatih Sarıyar, 2nd Central 
Manager, Abdulhakim bayram and other 
protocol guests participated to the ceremony.

Beşir Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Cevdet Şanlı 
Kadir Gecesinde  
Suriyeli Aileleri 
Ziyaret Etti
CEO of Besir Assocation, 
Assistant Prof. Dr. Cevdet 
Şanlı Visited Syrian Families 
during Kadir Night

Yapılan yardımları 
yerinde inceleyen 
Cevdet Şanlı, 
“Savaştan kaçarak 
ülkemize sığınan 
kardeşlerimizi ziyaret 
etmek, çocuklara 
hediye vererek 
yüzlerini güldürmek 
bizleri mutlu ediyor.’’ 
dedi.

Cevdet Şanlı, who 
inspected the aids in 
site, said “we are happy 
to visit our siblings, who 
escaped from war and 
get sanctuary from us, 
and to give the children 
presents and to make 
them smile”.
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Beşir Derneği, temsilcilikleri bazında çeşitli zi-
yaretler gerçekleştiriyor. Beşir Derneği Düzce 
Temsilcisi Mustafa Bilim, dernek gönüllülerinden 
Vedat Yüksel ve Ahmet Özdemir, Düzce Valisi Ali 
İhsan Su’yu ziyaret etti. Beşir Derneği’nin ulu-
sal ve uluslararası alandaki faaliyetlerinin konu 
edildiği ziyaret için Vali Su teşekkür ederken, 
Beşir Derneği’nin çalışmalarını yakından takip 
ettiğini belirtti.

Besir Assocation realizes various visits on the 
basis of its agencies. Besir Assocation Düzce 
Agent, Mustafa Bilim, foundation volunteers, 
Vedat Yüksel and Ahmet Özdemir visited Düzcfe 
Governor, Ali İhsan Su. While Governor Su 
was thanking for the visit, where national and 
international activities of Besir Assocation were 
the main subject, he said he was closely following 
the works of Besir Assocation.

Beşir Derneği Düzce Temsilcisi 
Mustafa Bilim ve heyeti 
Düzce Valisi Ali İhsan Su’yu 
makamında ziyaret etti.
Besir Assocation Düzce Agent, 
Mustafa Bilim and his committee 
visited Düzce Governor, Ali İhsan Su in 
his office

Açılış törenine, Silivri Belediye 
Başkan Vekili Hakan Sefa, Belediye 
Başkan Yardımcısı Bora Balcıoğlu, 
Beşir Derneği Genel Sekreteri Fa-
tih Sarıyar, Silivri Müftüsü İdris Çat-
makaş, Beşir Derneği 11.Merkez 
Sorumlusu Ömer Bostan, Semer-
kand Vakfı Silivri Temsilcisi İbrahim 
Aras, TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üye-
si Bayram Sarıyıldız ve vatandaşlar 
katıldı.

Açılış konuşmasını ev sahibi olarak 
Beşir Derneği Silivri Temsilcisi 
Hasan Yetim yaptı. Yetim, “Temsilcilik 
ağımıza bir yenisini daha katmanın 
heyecanını yaşıyoruz. Beşir Derneği 
olarak en hızlı, en güvenilir olmak 
için çaba sarf ediyoruz. Bu sebeple 
bizlere destek veren tüm gönüllüler-
imize ve Silivrili dostlarımıza teşek-
kür ediyoruz” dedi.

Silivri Deputy Mayor, Hakan Sefa, 
Assistant Mayor, Bora Balcıoğlu, 
General Secretary of Besir Assocation, 
Fatih Sarıyar, Silivri Mufti, İdris 
Çatmakaş, Besir Assocation 11th 
Central Manager, Ömer Bostan, 
Semerkand Trust Silivri Agent, İbrahim 
Aras, TÜMSİAD Member of Board 
of Executors, Bayram Sarıyıldız and 
citizens participated to the opening 
ceremony.

Beşir Derneği Silivri Agent, Hasan 
Yetim gave the opening speech as the 
host. Yetim said “We are very excited to 
add a new one to our agency network. 
We, Besir Assocation show our best 
efforts to be the most rapid and most 
trustworthy. Therefore, we thank to all 
of our volunteers, who supported us, 
and our friends from Silivri.”

Hizmet Ağı Günden Güne Genişleyen Beşir Derneği’nin,  
Silivri Temsilciliği Yeni Hizmet Ofisi Açıldı.
New Office Building of Silivri Agency of Besir Assocation of which 
Service Network is Extending Day by Day, is Opened

Ağrı Beşir Derneği Eleşkirt Kaymakamı Murat Zadeleroğlu’nu Ziyaret Etti
Ağrı Besir Assocation Visited Eleşkirt District Governor, Murat Zadeleroğlu

Beşir Derneği Ağrı temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Kadir Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, Eleşkirt Kaymakamı 
Murat Zadeleroğlu’nu ziyaret ettiler.

Beşir Derneği Başkanı Kadir Çelik; ziyaret amacımızın 
derneğimizin faaliyetleri hakkında kaymakamımıza bilgi 
vermek ve bir devlet erkânı olarak kendilerinin bilgi ve 
birikimlerinden faydalanmak olduğunu belirtti.

CEO of the Besir Assocation Agrı Agency, Kadir Çelik and 
members of board of executors visited Eleşkirt District 
Governor, Murat Zadeleroğlu.

Chairman, Besir Assocation, Kadir Çelik mentioned that 
their aim for this visit was to inform the district governor 
about activities of the foundation and to benefit from their 
experiences and information as a governmental authority.



İmkânsızlık onların kaderi 
olmasın, 

bir el uzat ki onlarda 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,

• Yurt dışı eğitim yardımları

        faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Yapacağınız her 
bir yardım bir 

çocuğun geleceğini 
karanlıktan 

aydınlığa 
çevirecektir.

www.besirdernegi.org

facebook.com/besirdernegi twitter.com/besirdernegi youtube.com/besirsosyal

Eğitim yardımlarımız işbirliği ile yapılmaktadır. EGITIM yaz 4042’ye gönder,  5 bağışta bulun



KURBAN
BAĞIŞLARINIZI
TAKSİTLENDİRME
İMKANI

500

TAKSİT

yurt içi -yurt dışı

• Kurban bağışlarınızda ülke şartı olmamalıdır. Bağışlarınız ihtiyaç durumuna göre yurt içinde ve yurtdışında kesilecektir.
• Bazı ülkelerde kurban bayramı tarihi 1 veya 2 gün geç olabilmektedir. Geri bilgilendirme bu duruma göre gecikmeli olabilecektir. 
• Hisse sahibi ismi ve iletişim bilgisi bağışlarda mutlaka bildirilmelidir. 
• Vacip Kurban bağışı arefe günü saat 17’ye kadar kabul edilecektir.
• Banka ile bağışınızı yaparken Hisse Sahibinin Adı, Soyadı, GSM numarasını ve kurban bağışınızın türünü dekonta yazdırmayı
unutmayınız. Vekâlet için 0216.3754042 aramınız yeterli olacaktır.

“Hayrınıza Vesile”


