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Yurt dışı faaliyetlerimizde UKBA 
Derneği ile işbirliği yapmaktayız.

Yurt İçinde 242 Temsilcilikte Yurt Dışında 55 Ülkede 
FAALİYETLERİMİZ



Merhaba, Kıymetli dostlar BÜLTENİMİZ’in 
7. sayısıyla sizlerle beraber olmaya devam 
ediyoruz. 1. Sayımızın çıktığı ilk günden 
bugüne bir hayli zaman geçti. Bu süre 
zarfında bizler ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya, 
sizlerin emanetlerini onlara ulaştırmaya 
devam ediyoruz. Bizler çalışmalarımızı 
gece gündüz aralıksız sürdürürken, gerek 
ülkemiz gerekse dünyamızda insani yardım 
kapsamında çok çeşitli olaylar meydana 
gelmektedir. Bu olayların her biri bizlere 
insan olduğumuzu hatırlatan olaylardır. 

Maalesef tabii afetler ihmalkârlıklara 
bağlı ortaya çıkınca içimizi, ruhumuzu 
ta derinlerden etkiliyor. Biz: “Takdir 
Allah(cc)’tan; tedbir kuldan” inancının 
mensuplarıyız. Bu mensubiyetimiz bizim 
daha çok çalışmamızı, daha çok dikkat 
etmemizi gerektiriyor. Bu konuda fert ve 
toplum olarak kendimizi sigaya çekmemiz 
lazım. 

Ülkesindeki iç savaştan kaçmak 
zorunda kalan minik Aylan ve ailesi , 
hayata tutunabilecekleri yeni coğraflara 
ulaşabilmek uğruna denize açıldılar; ama 
maalesef o coğrafyalara ulaşamadan 
hayatlarını kaybettiler. Kıyıya vuran minik 
Aylan’ın bedeni değildi aslında; kıyıya 
vuran bizim insanlığımızdı… Evet insanlık 
Akdeniz‘de boğuldu. Bu sadece bir örnek, 
gözümüzün önüne gelmeyen, ekranlara 
yansımayan binlerce ma’sum Aylan,  
her gün zalimlerin ihtirasları için can 
veriyorlar. Onlar ma’sum, hem ma’sum 
hem de mazlumlar. “Alma mazlumun ahını 
çıkar aheste aheste” demiş atalarımız. 
Ma’sumlara zulm eden zalimler, elbet 
cezalarını çekecekler. Önemli olan bizlerin 
bu durumda neler yapabildiğimizdir.

Her yerde iyilik diyerek çıktığımız bu 
kutlu yolda 4 yılı aşkın süredir Aylanlar 
yurtlarından edilmesin, Aylanlar yaşasın 

diye Suriyeli kardeşlerimize insani yardım 
konusunda siz sevgili bağışçılarımızın 
emanetlerini muhacirlere ulaştırmaya 
çalışıyoruz. Bizimki çıkmış yangını 
söndürmeye bir damla su taşımaya benziyor. 
Mesele yangının çıkışını önlemek, o da bizi 
aşan devletleri ilgilendiren bir durum. Buna 
rağmen STK’lar bir platform oluşturarak, 
yangının başlamasına engel olmaları için 
devletleri teyakkuza geçirebilirler. Biz bunu 
her zeminde dile getirmeye gayret ediyoruz. 

Önümüzde Kurban Bayramımız var, kan ve 
göz yaşı ile dolu İslam dünyasında bayramın 
bayram olabilmesi için gayretlerimizi, 
dualarımız arttırmalıyız. Başka çaresi 
yok. Kurban yaklaşmak demektir. Önce 
Allah(cc)’a sonra birbirimize… Adını 
sanını bilmediğimiz ihtiyaç sahiplerine 
kurbanlarımızı ulaştırarak, onların 
bir nebze de olsa mutluluğuna vesile 
olduğumuz kadar, gıyabi kardeşliğimizi 
de pekiştiriyoruz. İleride inşallah bu 
güzelliklerin örnekleri kitaplaştırılarak, 
İslam dünyasının iman kardeşliğinde 
vahdaniyeti gerçekleşecektir. Biz bunu 
göremesek de inşallah bizim nesillerimiz 
görecektir. 

Derneğimiz, geçen Ramazan dolayısı 
ile yurt içinde ve dışında yüzlerce iyilik 
faaliyetine imza attı; bu faaliyetleri 
arttırarak devam ettiriyoruz. Yeni yeni 
projelerle faaliyetlerimizi çeşitlendiriyoruz. 
Dünyanın en güzel coğrafyalarından birinde 
yaşıyoruz. Her şeyimiz bol. En önemlisi de 
suyumuz bol. Bu bolluk içinde çok fazla 
kıymetini bilmiyor; hatta israf ediyoruz. 
Ama dünyanın farklı coğrafyalarında 
milyonlarca insan çatlamış dudaklarına bir 
damla su için sıkıntılar çekiyor. Bu sıkıntının 
giderilmesi için Derneğimiz “Su Kuyusu” 
projesini hayata geçirdi. Onlarca bağışçımız 
sayesinde onlarca su kuyusu açtık; açmaya 
devam ediyoruz. Sadaka-i cariyenin 

en güzellerinden biri olan su kuyusu, 
bizim kadim medeniyetimizin en güzel 
hizmetlerinden olmuş, biz de ecdadımızın 
açtığı o yolda devam ediyoruz. Siz de bu 
projelerimize katkıda bulunabilirsiniz.

İnsanlık ailesinin mensupları olmanın 
yanında İslam aleminin bir ferdi olarak, 
başta en yakınlarımız olmak üzere, 
ülkemizde ve dünyada KARDEŞLİĞİ tesis 
etmek için, her türlü ön yargıdan, her 
türlü fitneden uzak durarak “inadına 
kardeşlik” diyerek çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Bizi bu yoldan hiçbir güç, hiç bir 
engel alıkoyamaz. Çalışmalarımız bunun 
göstergesi ve teminatıdır. İslam hamuru 
ile yoğrulmuş bu topraklar buna müsaade 
etmeyecek, geçmişte bunu tarih kaydetti; 
gelecekte de kaydedecek. Farklılıklarımızı 
zenginlik kabul ettiğimiz gün, azam-ı 
müşterekelerimizde buluştuğumuz gün iri 
olacağız, diri olacağız ve insanlığa hizmeti 
nimet bileceğiz.       

Valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız ve 
belediyelerimizle işbirliği çerçevesinde yurt 
içi ve yurt dışı yardımlarımızı sürdürüyoruz. 
Ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizde 
başta TÜRK KIZILAYI olmak üzere AFAD, 
TİKA ve YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ 
gibi kurumlarımıza teşekkürü bir borç 
bilirken, SEMERKAND VAKFI, TÜMSİAD, 
TÜBİAD, UKBA-DER, GENÇ-KON  gibi 
kardeş kuruluşlarımıza şükranlarımızı 
arz ediyoruz. Kurban Bayramımız’ın  
bütün insanlığa hayırlar getirmesini 
temenni ederken, şimdiden tüm İslam 
aleminin Kurban bayramını tebrik ediyor, 
ma’sum Aylanlar ölmesin yaşasın diyerek 
çalışmalıyız, diyorum.

 BÜLTENİMİZ’in bu sayısının da hayırlara 
vesile olması temennisiyle…

Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI 
Yönetim Kurulu Adına

Sunuş
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Kurban ibadetinden murad edilen 
ilahi hikmet nedir? Fert ve cemiyet 
hayatı açısından bakarsak hem dini 
hem sosyolojik olarak hikmetleri 
neler olabilir?
Kurban ibadetinin hikmetini 
anlayabilmek için tarihine bir göz 
atmak gerekir. Kesme anlamıyla 
değilse de Allah-u Teâlâ’ya bir şey 
sunmak manası ile ilk insanda da 
kurban vardır. Hz Âdem (a.s) ve Hz. 
Havva’nın evlatları Habil ile Kabil 
arasında bir anlaşmazlık çıkar. Cenab-ı 
Mevla ikisinin de kendisine birer kurban 
sunmasını, kimin kurbanı kabul edilirse 
onun haklı olacağını bildirir. Kabil bir 
tutam buğdayı, Habil ise semiz bir 
koçu Allah adına kurbanlık olarak 
sunarlar. Burada hâşâ Allah’ın bir 
ihtiyacı yoktur bu kurbanlara, maksat 
ihlâs ve samimiyeti ortaya çıkarmaktır. 
Neticede Allah Habil’in kurbanı olan 
koçu kabul eder. Anlaşmazlık kurban 
vesilesi ile zahiren çözülmüş olur. 

Bununla birlikte Kuranda da zikredilen 
ve halk arasında meşhur olan 
İbrahim ve İsmail (aleyhimüsselam)  
arasındaki kurban hadisesi vardır. 
İsmail (a.s)büyüdüğünde İbrahim 
(a.s)ona rüyasında kendisini kurban 
ettiğini söyledi. İsmail (a.s)de baba 
emredildiğin şeyi yap dedi. İsmail (a.s) 
o zaman tam olarak oyun çağında ve 

bir evladın anne babası için en sevimli 
olduğu bir dönemindedir. İbrahim 
(a.s) tam da böyle bir dönemdeki 
evladını kurban etmekle emir olunuyor. 
İsmail(a.s) de tam bir teslimiyetle 
hareket ediyor. İbrahim (a.s)oğlunu 
Mina’ya götürdü. İsmail (a.s)babasına 
“baba ellerimi bağla ki Allah’ın 
emrini yerine getirirken sana engel 
olmayayım. Beni yanım üzerine yatır 
ve bıçağı hızla sürt ki ölümün acısını 
çok hissetmeyeyim. Bunu yaparken 
yüzüme bakma ki babalık şefkatin 
coşar ve Allahın emrini yapmaktan geri 
durmayasın. Kendini geri tut ki kanım 
üzerine bulaşmasın zira annem bunu 
senin üzerinde görürse dayanamaz. 
Benden de anneme çok bahsetme” 
der. İbrahim (a.s)birkaç defa kesmeyi 
denese de bıçak kesmez. Nihayetinde 
Allah-u Teâlâ kurbanlık bir koç gönderir. 
Gönderilen bu koçun Habil’in Allah’a 
kurban olarak sunduğu koç olduğu da 
rivayetler arasındadır. Habil’in sunduğu 
kurban semaya çekilmiş, İbrahim’e(a.s) 
tekrar indirilmiştir.

Bir diğer meşhur Kurban vakası ise 
Abdulmuttalib’in on oğlundan birini 
kurban etmesi meselesidir. Çekilen 
kura sonucu kurban edilecek evlat 
Peygamber Efendimiz’ in (s.a.s) 
babası Abdullah olmuştur. Ancak 
Kureyş Kabilesi’nin ileri gelenleri 

bunu kabul etmez. “Eğer sen bunu 
yaparsan bundan sonra bunu bizim de 
yapmamız gerekir” diyerek itiraz ettiler. 
İslamiyet’ten önceki bir dönem olduğu 
için bu hadise karşısında ne yapmaları 
gerektiğini o dönemde ilmiyle meşhur 
olan bir rahibe sordular. Rahip de 
insan diyetinin ne kadar olduğunu 
sordu. Kureyşliler de on deve olduğunu 
söylediler. Rahip bir tarafa Abdullah’ın 
diğer tarafa da develerin konulmasını, 
aralarında kura çekilmesini, kura 
Abdullah’a çıktıkça develerin onar adet 
artırılmasını ve tekrar kura çekilmesini; 
ta ki oklar develere çıkana kadar bu 
durumun devam ettirilmesini salık 
verdi. Kureyşliler bunu yaptılar. Yüz 
deveye kadar kura Abdullah’a çıktı. Yüz 
deve olunca kura develere çıktı. Develer 
Mina’da kurban edildiler. Peygamber 
Efendimiz buna işaretle ben iki 
kurbanlığın oğluyum buyurmuştur. 
Birisi İsmail (a.s) diğeri de babası 
Abdullah’tır.

Bu iki vakadan da gördüğümüz üzere 
kurban sadece bir hayvanı boğazlamak 
değildir. Sadece bir kan akıtmaktan 
ibaret değildir. Evet, bu ibadet bu 
şekilde yapılır ancak bundan da ziyade 
Allah’a teslimiyetin bir göstergesidir. 
Allah’a teslimiyeti artırmak için meşru 
olmuş bir ibadettir denilebilir. “Ya 
Rabbi! Sen isteseydin ben evladımı da 

Ahmet Şahin

Kurban
Teslimiyet ve  
Dayanışma Sembolü

Kurban ibadeti her ne kadar İbrahim ve İsmail (A.S)  arasındaki meşhur hadise ile bilinse de 
aslında kurban ibadetinin tarihi insanlık tarihi ile başlıyor. İlk insandan bu yana devam eden 
bu ibadetin hem tarihini ve hikmetlerini hem de fıkhi inceliklerini bir kez daha Ahmet Şahin 
Hoca’mızla ele aldık.



hatta kendi nefsimi de kurban ederdim. 
Ama sen koçu, koyunu, düveyi, deveyi 
vb.ni emrettin. Ben de bunu kesiyorum” 
şeklinde bir teslimiyet örneğidir kurban 
ibadeti.

Burada İsmail (a.s)’ın teslimiyetine 
bakınız. Henüz çocuk yaşta, oyun çağında 
olmasına rağmen babasına tavsiyelerine 
bakınız. Allah-u Teâlâ’ya samimiyet ve 
ihlas ile müthiş bir teslimiyet.

Burada şu konuya da değinmek gerekir: 
Hayvanı kes ama nefsine hiç dokunma. 
Kurban bir ibadettir. Hükmü de en fazla 
vaciptir. Şafii mezhebinde sünnet, Hanefi 
mezhebinde vaciptir. Ama nefsin kötü 
hastalıklarından kurtulmak farzdır. 
Kurbanı keselim, hayvanı keselim ama 
nefse hiç dokunmayalım. Hayır! Kurbanla 
beraber hatta daha da önce nefsin kötü 
hastalıklarını kesmek lazımdır. O kesilen 
kurbanla nefsi beslememek lazım.

Özetle denebilir ki Kurban ibadetinin ana 
hikmetleri Allah’a teslimiyeti artırmak ve 
nefsin kötü sıfatlarından kurtulmaktır.

Kurban kesmek kimlere vaciptir? 
Burada ölçü nedir?
Kurban Hanefi mezhebinde vacip, 
Şafi mezhebinde sünnettir. Hanefi 
mezhebinde asli ihtiyaçlarının haricinde 
nisap miktarı mala sahip olan kişiye 
kurban kesmek vaciptir. Asli ihtiyaçtan 
kastedilen evi, arabası, evin geçimi için 
gereken şeyler ve evin malzemeleridir. 

Şafii mezhebinde ise bayram günlerinde 
asli ihtiyaçlarının haricinde kendisinin ve 
ailesinin yiyeceğini karşılamış, kurban 
kesecek kadar parası olan kişinin kurban 
kesmesi sünnettir.

Kurban ibadetinin kendilerine vacip 
olmadığı kişilerin de kurban kesmek 
için gayret ettiklerini, kendilerini 
zorladıklarına şahit oluyoruz. Fakir ve 
borçlu kimselerin bu gayretleri için ne 
dersiniz?
Aslında bunu yapmamaları lazımdır. 
Dinen kendisine kurban düşmeyen 
kimsenin illa ki kurban keseceğim diye 

kendisini zorlaması doğru değildir. 
Konu komşu ne der diye yapılıyorsa bu 
zaten Allah-u Teâlâ’nın yasakladığı bir 
şeydir. Bu niyetle kurban kesilmez. İnsan 
sadece yemek için hayvan kesebilir; 
çoluk çocuk yesinler niyetiyle de kesebilir 
ama konu komşu ne der diye kurban 
kesemez. Böyle yapanların durumları 
tehlikelidir. Fetvası daha sonra verilmiştir. 
Ama Hanefi mezhebi içinde bu şekilde 
kesilen hayvanın etinden kesenin 
yiyemeyeceğini söyleyen ulema da vardır. 
Yani yiyebileceğine dair daha sonraları 
fetva da verilmiş olmakla beraber böyle 
bir tehlike de vardır.

Neden yiyemez denmiş hocam?
Adak kurban hükmüne girer diyen âlimler 
olmuştur. Daha sonrasında yiyebileceğine 
dair fetva verilmiş olmakla beraber böyle 
bir tehlikeye düşme riskine girmeye hiç 
gerek yoktur. Allah-u Teâlâ dini ölçülere 
göre zengin olmayana vacip kılmamıştır. 
Dolayısıyla yapılmaması daha iyi olur.

Kurbanlık hayvanların vasıfları 
nelerdir?
Koyun ve keçi cinsinden hayvanlar 
bir yaşını doldurduktan sonra kurban 
edilebilir. Hanefîler de dâhil fakihlerin 
çoğunluğu, koyunun semizlik ve gösteriş 
olarak bir yaşındakilerle aynı olması 
halinde altı ayını tamamladıktan sonra da 
kurban olabileceği görüşündedir.

Sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki 
yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan 
sonra kurban olarak kesilebilirler.

Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, 
düzgün, azaları tamam, besili olması 
hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de 
sağlık kurallarına uygun düşer. Kötürüm 
derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı 

azaları eksik meselâ bir veya iki gözü 
kör, kulakları ve boynuzları kökünden 
kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı 
veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi 
kesik hayvanlar kurban olmaz. Ancak 
hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal 
ve deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş 
veya yırtılmış olmasında kurban açısından 
bir sakınca yoktur.

Bunu kısaca özetlersek, yaşının 
belirttiğimiz yaşlarda olması, etinde 
eksikliğe sebep olacak bir noksanlığın 
bulunmaması gerekir. 

Kurbanlık hayvan seçiminde faziletli 
olanı nasıldır?
En güzeli tek deve kesmektir. Değilse 
sığır, koyun veya keçi kesmektir. Fazilet 
sıralaması buna göredir. Bir koyun 
kesmek devenin veya sığırın yedide birine 
ortak olmaktan daha faziletlidir. 

Bir kurbanlığa kaç kişi ortak girebilir? 
Burada dikkat edilecek incelikler 
nelerdir?
Küçükbaşlarda bir kişi, büyük baş 
hayvanlarda da en fazla yedi kişi ortak 
girebilir. Burada ortakların niyete çok 
dikkat etmeleri gerekir. Hepsinin de 
ibadet niyeti ile Allah rızası için kurbana 
ortak olması gerekir. Altı kişi kurban 
ibadetine niyet etse, bir kişi sırf ete 
niyet etse hiçbirinin kurban ı makbul 
olmaz. Yedi kişinin birisi akikaya, diğeri 
nafile kurbana, bir başkası udhiye niyeti 
ile girebilir. Bunların tamamı Allah’a 
yakınlaşma niyeti ile kesilen kurbanlardır. 
Ama sırf et niyetiyle girilse bu olmaz. 
Örneğin kâfir de kurbana ortak olmak 
istese bu da olmaz. Kâfirin niyeti sahih 
değildir. Dolayısıyla “ben kurban niyetiyle 
giriyorum” dese dahi niyeti makbul 
değildir. Dolayısıyla onun kurban niyeti 
sadece et için olmuş olur. Bu durumda 
diğer hissedarların kurbanları da ifsad 
olur. Buradan hareketle kişinin ortaklarını 
tanıması önemlidir. 

Kurban kesecek kişide hangi özellikler 
olmalıdır?
Kurbanı kesecek kişinin hayvanın 
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boğazlama yerini bilmesi gerekir. Kurban 
keserken kesilecek dört yer vardır. Bunlar 
nefes borusu, yemek borusu ve iki şah 
damarıdır. Şafii mezhebinde yemek 
borusu ile nefes borusunun kesilmesi 
gerekir. Şah damarının kesilmesi 
sünnettir. Hanefi mezhebinde de bu dört 
yerden en az üçünün kesilmesi gerekir. 
Kasapların en az bu bilgiye vakıf olması 
gerekir.

Kesilen hayvana eziyet ettirilmemesi de 
dikkat edilmesi gereken hususlardan 
biridir. İslam dini ne emretmişse 
güzellikle emretmiştir. Kesmeyi de, 
öldürmeyi de güzellikle yapmak 
lazımdır. Örneğin bıçağın keskin 
olması, hayvanın gözünün önünde 
bıçak bilenmemesi, başka hayvanların 
onun yanında boğazlanmaması, hatta 
hayvanın gözlerinin bağlanması gibi bu 
işi güzelleştirecek hususlara da kesen 
kişinin dikkat etmesi gerekir. Hayvanı 
korkutacak işleri dahi yapmamak 
sünnettir.

Kasap kesim işini sürekli yaptığından 
dolayı artık normal gelebiliyor kendisine 
bazı davranışlar. Hayvan durmayınca 
sopayla vurmak, bir kasına bıçak 
sokarak kilitlemek gibi. Bu tür şeyleri de 
yapmamak lazımdır.

Kredi kartı ile kurbanlık hayvan 
alınabilir mi?
Yapılabilir. Taksitle veya veresiye alışveriş 
yapmış olunur. Artık mal kişiye aittir. 
Borçlanarak alışveriş yapmış durumdadır. 
Kredi kartı ile kurbanlık alanların ödeme 
tarihine dikkat etmesi, son ödeme tarihini 
geçirerek ibadete haram karıştırmaması 
gerekir.

Vekâlet nasıl alınır veya verilir?
Kurban sahibinin ne için vekâlet vereceği 
önemlidir. Sadece kestirmek için mi 
yoksa bu kurban ibadetinin her şeyiyle 
ifa edilmesi adına mı? Kasaba sadece 
kestirmek istiyor, geriye kalan kısmı 
kendisi halledecekse kesim için vekâlet 
vermesi yeterlidir. Kurban ibadetini benim 
yerime sen yap niyeti taşıyorsa (hayvan 

alımı, kesimi, etinin dağıtılması vb.) buna 
göre vekâlet vermesi gerekir.

Vekâleti bilfiil kurbanı kesecek insana 
vermiyorsa, vekâlet vermek için de vekâlet 
vermesi gerekir. “Alabilirsin, kesebilirsin, 
dağıtabilirsin ve bunları yapması için 
birine vekâlet verebilirsin” diye vekâlet 
vermelidir. Burada vekil kendisine vekâlet 
verilmeyen bir işi kurban sahibinin adına 
yapamaz. Bu önemlidir.

Kısaca vekâlet vermede” kurban 
ibadetinin her şeyini yapmada seni vekil 
kıldım” denmesi yeterlidir. Bu şekilde 
toplu bir vekâlet verme şekli olabileceği 
gibi “almaya, kesmeye, kestirmeye…
”şeklinde detaylı vekâlet de verilebilir.

Teşrik tekbirlerinin süresi nedir? Kaç 
defa getirmek gerekir?
Arefe günü sabah namazı ile başlar, 
bayramın dördüncü günü ikindi 
namazında biter. Farz namazlardan sonra 
bir defa söylemek Hanefi mezhebinde 
vacip, Şafii mezhebinde sünnettir.

Kurban bayramı farklı ülkelerde farklı 
günlerde başlayıp bitebiliyor. Bunda 
hüküm nedir?

Kişi bulunduğu yerdeki duruma göre 
amel etmelidir. İslam dünyası bir yerden 
yönetilseydi İslam halifesinin dediği gün 
her yerde bayram olurdu. Bu gün böyle 
bir durum olmadığından dolayı, dediğimiz 
gibi bulunulan yerdeki durum esas 
alınmalıdır.

Bu konuda mezhepler arasında da farklar 
vardır. Hanefi mezhebinde bir yerde ayın 
görülmesi yeterlidir. Şafii mezhebinde 
ise ayın doğuş ve batış yerleri vardır. 
Dolayısıyla her yerde ayın görülme 
tarihleri değişebilir. Tarihler de buna göre 
değişiklik gösterebilir.

Hayır kurumlarına kurban bağışı 
konusuna ne dersiniz?
Kurban ibadetinden maksat öncelikle 
teslimiyet sonrasında ise fakirleri tercih 
etmektir. Şafii mezhebinde kurbandan 
tasadduk etmek farzdır. Az da olsa bir 
şey vermesi şarttır. Kesilen etin hepsini 
kendisine saklayamaz. Demek ki burada 
kurban kesmekten bir maksat da 
fakirlere yedirmektir. Zengin yıl içinde 
de et yiyebiliyor. Ama fakirin durumu 
böyle değildir. Kurban kesmekten 
amaçlananlardan biri de dağıtmaktır. 

Bazı insanlar hem kurban kesmeyi 
bilmiyor, hem de kurbanı bizzat 
kişinin kendisi kesmesi zorlaşmıştır. 
Dünyanın değişik yerlerinde açlık çeken 
Müslümanlar var. İmkan dahilinde en 
güzeli kişinin hem burada kesmesi 
hem de dünyanın farklı yerlerindeki 
ihtiyaç sahibi Müslümanlar için oralarda 
kestirmesidir.  Buna imkânı olmayanın 
da kestirdiği kurbanın etinin tamamından 
feragat ederek bunu Myanmar’daki, 
Arakan’daki vb. müslüman kardeşlerine 
bağışlaması çok büyük bir fedakârlıktır. 
Bir insan “ben yıl içinde et yiyebiliyorum. 
Bu kurbanın etini de yiyemeyen 
Müslümanlara yolluyorum” dese bu 
güzel bir davranış olur. Kurban kesme 
bedeli kaç lira ise o kadar ödeme yapıp 
bağışta bulunması çok güzeldir. 

Kurban bağışı yaparken 
aracı kurumu çok iyi seçmek 
gerekir. Kurumun hassasiyet ve 
haysiyet sahibi olması gerekir. 
Fıkhi hassasiyeti yüksek 
kurumları bulmak gerekir. 
“Ben bağışladım, benden çıktı” 
dememek gerekir. Başta da 
söylediğimiz gibi bu işi ibadet 
şuuru ile yapmak lazım. Bir 
kuruma bağışlayacaksak da o 
kurumun bu işi ibadet şuuru ile 
yapıp yapmadığına bakmak, iyi 
araştırmak gereklidir.
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Çad

Orta Afrika

Kamerun

Somali

Cibuti

Hırvatistan

Sırbistan

Kosova

Makedonya

Arnavutluk

Bulgaristan

Yunanistan

Kıbrıs

Tunus

Etiyopya

Nijerya

G. Afrika

Afganistan

Filistin

Beşir Derneği, Türkiye’nin her 
yerindeki  
242 temsilciliği , 150’den fazla 
yerel dernek ve  Semerkand 
Vakfı işbirliği ile  gerçekleştirdiği 
kurban organizasyonlarıyla ihtiyaç 
sahiplerinin yüzlerini güldürmeye 
ve  sizlere hayır dua almaya 
vesile olmaktadır.

Kurban organizasyonlarında 
ihtiyaç sahibi ailelere ve 
mültecilere kurban eti 
dağıtımlarının yanı sıra gıda 
yardımları, giyim yardımları ve 
çocuklara bayramlık hediyeler de 
verildi.

Beşir Derneği  
“iyilik  her yerde” sloganı ile 
hayırlarınıza vesile olma gayreti 
içinde gece gündüz demeden 
çalışmaya devam etmektedir.
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Web sayfamız;
kurban.besirdernegi.org  adresinden hızlı bağış yapabilir 
ve anlaşmalı kredi kartlarına 3 taksit imkânından 
faydalanabilirsiniz. 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 gerçekleştirebilirsiniz.  

Bağışınızı yaparken Hisse Sahibinin Adı, Soyadı, GSM 
numarasını 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
Halkbank : TR48 0001 2009 8690 0016 0000 92
Albaraka  : TR20 0020 3000 0020 0000 0000 37
Türkiye 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 
unutmayınız.  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” uygulamasını Google Play Store’den  ücretsiz 
indirebilirsiniz.)

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

Kartlarına taksit yapılmaktadır.

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. 

Web sayfamızdan veya
0216 375 4042 nolu
telefondan kredi kartınızla
ONLINE bağış yapabilirsiniz.

www.besirdernegi.org

Bir Yetime, Bir Mazluma,
Kurban Olmaya Gidiyoruz.   

Bağışlayın
Bizi

Türkiye dahil 55 ülkede
Gönüller yapmaya devam ediyoruz



Beşir Derneğinin geçmiş yıllardaki kurban çalışmalarından 
bahseder misiniz?

Beşir Derneği olarak nerede mahzun ve mahcup bir gönül 
varsa onların yanında olmak, acılarına imkan dahilinde çare 
bulmak bizim asli vazifemizdir. Bu vazife de bizlere yurt içindeki 
vatandaşlarımıza yönelik kurban kesim ve et dağıtım görevi 
yüklediği gibi yurt dışındaki ihtiyaç sahibi insanlara yönelik 
de bu organizasyonları icra etme sorumluluğu yüklüyor. 
Kurulduğu günden bu yana bu sorumluluğu adeta iliklerinde 
hisseden Beşir Derneği, yurt içi ve  yurt dışında kurban kesim ve 
dağıtım organizasyonları icra etti. Birkaç ülke ile başladığımız 
kurban kesim organizasyonlarımız, bu gün itibarı ile 55 ülkeye 
ulaşmıştır. İnşallah her yıl daha fazla ülke ve insana ulaşma 
niyet ve gayretimiz devam edecektir.

Süreç nasıl işliyor?

Öncelikle bağışçımızdan kurbanın vekâletini alıyoruz. Aldığımız 
bu vekâletleri bizzat kesimi yapacak kişilere ulaştırıyoruz. 
Vekâlet verme süreci bu şekilde işlemektedir. 

Kurbanlık hayvanların satın alınması da bizzat derneğimiz 
ekipleri tarafından yapılmaktadır. Kurbanlıkları görüyor, sağlıklı 
ve kurbanlık vasfı taşıdığına emin oluyor, satın almayı bundan 
sonra yapıyoruz.

Kesimi müteakip önceden ihtiyaç olduğunu tespit ettiğimiz 
bölgelerde bizzat kurban etinin dağıtım safhasında da 
bulunuyoruz. Böylelikle etlerin gerçek ihtiyaç sahiplerine de 
ulaştığından emin oluyoruz. Ki burada şöyle bir ayrıntı da 

vereyim. Genelde bizim kurban eti dağıttığımız yerler bir kap 
yemek dahi bulamayan; hele de etin kendileri için lüks olduğu 
coğrafyalarda ve muhitlerde bu organizasyonları yapıyoruz. 

Akabinde ise bağışçımıza geri bildirim yapıyoruz. Yani bağış 
kurbanının nerede kesildiğinin bilgilendirmesini sağlıyoruz.

Beşir derneğinin kurban bağış çalışmalarında izlediği strateji 
nedir? (fiyat tespiti, hayvan seçimi vb)

Kurban fiyatı konusuna geçmeden önce bir noktayı açıklığa 
kavuşturalım. Biz sadece yurt dışında kurban organizasyonu 
gerçekleştirmiyoruz. Beşir Derneği olarak bağış kurbanların 
büyük çoğunluğunu Semerkand Vakfı ile koordineli olarak 
Türkiye’de kesiyoruz. Malumdur ki yardımda öncelik yakın 
olan ihtiyaç sahibinden başlamaktır. Türkiye içinde yaptığımız 
kurbanlık kesimlerinin oranı %70, yurt dışındakilerin oranı ise % 
30’dur. Dolayısı ile kurban fiyatlarını tespit ederken Türkiye’deki 
kurbanlık fiyatlarını ölçüt kabul ediyoruz. Yurt dışındaki 
kurbanlık fiyatları değerlendirildikten sonra ortalama rakam 
çıkarılıyor. İnsani yardım derneği olmamız hasebi ile kar elde 
etmek gibi bir durum mevzubahis değildir. Bağışçının kurban 
ibadeti nasıl en iyi şekilde yerine getirilir diye dertlenmemiz 
vardır. 

Âdem (As.)’ın oğlu Hâbil’in, Allah’ın emri olan kurbanı yerine 
getirmek için en besili kurbanlığı seçmesi gibi biz de hayvan 
seçiminde bağışçımızın kurbanını mümkün mertebe herhangi 
bir hayvan olarak değil de olabileceğin en iyisi olarak seçmeye 
ve buna göre satın almaya çalışıyoruz. Hangi ülkede kesim 

“KURBAN”

BEŞİR DERNEĞİ  
GENEL MÜDÜRÜ  

FATİH SARIYAR İLE 
MÜLAKAT
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yapılacaksa; en uygun kurbanlığın almanın araştırmasını 
yapıyoruz. Tabii gittiğimiz coğrafyalardaki kurbanlıklar bizim 
ülkemizdeki gibi iri değiller. Coğrafi ve iklim şartları gelişimini 
ciddi manada etkilemektedir. Tüm bunlar bilinerek en iyi 
kurbanlığın seçilmesi için gerçekten çok çaba sarf ediyoruz.

Sadece kesmiş olmak için değil; ne kadar fazla ihtiyaç sahibi 
bu kurban organizasyonundan yararlanabilirin de hesabını 
yapıyoruz. Bu nedenle kilo ve kalitede de çıtayı mümkün 
mertebe yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bunun da kurban 
fiyatlarına muhakkak ki etkisi var. Daha uygun fiyatlara da 
hayvan bulunabilir; ama biz en iyisi için daha fazla ödeme 
yapmaktayız.

Kurban çalışmalarında dikkat edilen hassasiyetler nedir?

Birinci hassasiyetimiz kendi içimize dönüktür. Biz bu işi ibadet 
ruhu ile yapıyoruz. Bağışçımızla ihtiyaç sahibinin buluştuğu 
noktayız. Bu bilinci daima hatırımızda diri tutmaya çalışıyoruz.

Bir diğer nokta ise fıkıhla ilgili hassasiyettir. Bu çalışmamız 
bir ibadetin ifasına vesile olmak olduğundan dolayı kurban 
ibadetinin fıkhî hükümlerine azami dikkat gösteriyoruz. Gerek 
kurbanlık seçiminde, gerek vekalet konusunda, gerekse 
dağıtım hususunda dinimizin gerekleri neyi gerektiriyorsa 
azimetle hareket ediyor, adeta en ince detaylara dahi itina 
ile hassasiyet göstermeye çalışıyoruz. Kesim yaptırdığımız 
kasaplara da kesim öncesi fıkhi incelikleri hatırlattığımız bir 
toplantı yapıyor, anlattığımız hususları bildiklerinden emin 
oluyoruz. Uygulamasına da bizzat nezaret ediyoruz.

Kurban bağışını ülke şartsız alıyoruz. Yurt içi ve yurt dışı veya 
şu ülke, bu ülke diye ayırmadan alıyoruz. İncelemelerimiz 
sonucunda ihtiyacın nerede olduğunu tespit edersek kurbanı 
da orada kesiyoruz.

Kurban etinin dağıtımını da bizzat kendimiz organize ediyoruz. 
Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kurban etinin gerçek ihtiyaç 
sahiplerinin eline ulaştığını bizzat görmeden organizasyonu 
tamamlamıyoruz.

Bağışçılarımızın tam bir gönül huzuru içinde olabilmeleri adına 
kurban bağışlarının nerede kesildiği bilgisini imkan dahilinde 
hem telefon yoluyla hem de mail ve video gönderme suretiyle 
sağlıyoruz.

Bu yıl kaç ülkede kurban çalışması planlıyorsunuz?

Bu yıl da Çad, Orta Afrika, Kamerun, Somali, Cibuti, Sudan, 
Suriye, Arakan, Kazakistan ve Bosna Hersek başta olmak 
üzere 55 ülkede uluslararası faaliyet gösteren UKBA derneği ile 
birlikte kurban organizasyonu yapacağız. 

Bu ülkeler neye göre seçilmektedir?

Kurban organizasyonunun yapılacağı ülkelerin tespit 
edilmesinde iki ana etken belirleyici olmaktadır. Etkenlerden 
birisi milli, manevi ve kültürel bağlarımızın olması, diğeri ise 
ihtiyaç derecesidir.

Dünyanın en mazlum coğrafyaları maalesef İslam âlemindedir. 
Dolayısıyla kesim yaptığımız yerler Müslüman halkın yaşadığı 
yerlerdir. İslam coğrafyası içinde de öncelikle mülteci 
durumuna düşmüş din kardeşlerimizin yaşadığı mülteci 
kamplarını seçiyoruz. Ki burada şöyle bir ayrıntı da vereyim. 
Genelde bizim kurban eti dağıttığımız yerler bir kap yemek dahi 
bulamayan; hele de etin kendileri için lüks olduğu coğrafyalarda 
ve muhitlerde bu organizasyonları yapıyoruz. 

Ülkelerinden göç etmek zorunda kalmış mülteci durumdaki 
mahzun, muhacir Müslümanların yaşadığı mülteci kampları 
da özellikle tercih ettiğimiz yerler. Orta Afrika’daki katliamdan 
kaçmış Müslümanların yaşadığı Çad’daki Zafaya Kampı, 
Arakanlı mazlumların barındığı Bangladeş’teki mülteci 
kamplarını buna örnek verebiliriz.

Kesim yaptığımız yerdeki insanların gerçek ihtiyaç sahibi 
olmaları da dikkat ettiğimiz bir başka inceliktir. Hatır olsun 
diye ihtiyaç sahibi olmayana kurban eti vermiyoruz. Çoğu 
zaman dağıtımı gerçekleştirdiğimiz yerlerdeki insanlar bir kap 
yemeği zor bulmaktadırlar. Eti ise biz oraya gidip organizasyon 
yaparsak tadıyorlar. Beşir Derneği olarak biz hangi ülkede 
kesim yapacaksak o yerde incelemesi yapılmış, kriterlerimize 
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göre ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş kişilerin bizde listeleri 
mevcuttur. Dağıtım bu kişilere yapılmaktadır.

Kısaca özetlersek, bağışçımızın bağışının maksadına ulaşması 
bizim ana kriterimizdir. Diğer bütün inceleme, istişare ve 
aldığımız kararlar bu ana kriterimizin alt başlıklarıdır.

Yurt dışı kurban bağışlarında neden ülke şartlı bağış kabul 
etmiyorsunuz?

Konuşmamın başında da belirttiğim gibi; kurban bir ibadettir 
ve fıkıh neyi gerektiriyorsa ona göre davranmak bizim 
hassasiyetimizdir. Ülke şartlı aldığınız bağışları muhakkak 
hangi ülke şartı ile alınmışsa orada kesmek zorundasınız. 
Eğer o kurbanı şart koşulan ülkede kesmezseniz vebal altına 
girersiniz. Bizim buradaki hassasiyetimiz bu durumdan ileri 
gelmektedir.

 Örneğin geçen yıl Yemen’de de kurban organizasyonu yapmayı 
düşünmüştük. Ama malumunuzdur, Yemen’deki iç savaş,  orda 
düzenlenecek kurban organizasyonunun amacına ulaşmasını 
engelleyecek ekiplerin ve kurbanlıkların güvenliğini tehlikeye 
atan bir ortam oluşturdu. Bu nedenle orada organizasyon 
yapamadık. Eğer ülke şartlı bağış kabul etseydik Yemen şartlı 
aldığımız kurbanları kesemediğimizden dolayı fıkhen mesul 
olacaktık. Bizim önceliğimiz ibadetin gerektirdiği hükümlere 
tam riayettir. Bunu sağlayamama tehlikesi olan hiçbir durumu 
bağışçımıza da teklif olarak sunamayız.

Bu yılki kurban bağış fiyatı nedir? Kredi kartına taksit 
uygulanacak mı? Hangi bankalar?

600 TL, 200 Euro, 220 dolar olarak tespit ettik.  Maximum Card, 
World Card ve Happy Card’a 3 taksit uygulamamız mevcuttur. 

Beşir Derneğine insanlar nasıl bağış yapabilirler?

7 gün 24 saat( 0216) 375 40 42 telefon numarasından bağışlarını 
yapabilirler.

 Yine aynı şekilde online bağış sistemimiz de mevcuttur. www.
kurban.besirdernegi.org adresinden de bağışlarını yapabilirler.

 Ziraat Bankası, Halk Bank, Albaraka, Türkiye Finans ve Kuveyt 
Türk bankalarından Beşir Derneği hesaplarına bağış bedellerini 
yatırarak kurban bağışlarını bizlere ulaştırabilirler. Burada 
bağışçımız kurban bedelini bankaya yatırırken dekontun 
açıklama bölümüne bağışın türünü (vacip, adak, şükür vb.) 
ve iletişim bilgilerini (ad-soyad ve telefon) yazmalıdır. Kurban 
bedeli yatırıldıktan sonra 0216 375 40 42 no’lu telefonumuz 
aranarak vekâlet verilmelidir.

Bunun dışında Türkiye genelinde 242 noktada temsilcilerimiz 
de bağış çalışması yürütmektedirler. Onlar aracılığı ile de 
bizlere bağışlarını ulaştırabilirler.

Kurban bağışçıları kurbanının nerede kesildiğinden nasıl 
haberdar olmaktadır?

Kurban kesilir kesilmez bağışçıya kurbanın nerede kesildiğine 
dair SMS anında gitmektedir. “kurbanınız şu anda Çad’da 
kesilmiştir. Allah kabul etsin” örneği gibi bir bilgilendirme 
SMS yoluyla anında yapılıyor. Vekâletin kasaplara verilmesi anı 
ve kesim videoları da imkanlar dahilinde bağışçılarımıza web 
sayfamızdan iletilmektedir.

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Bütün İslam âleminin kurban bayramını şimdiden kutlarım. 
İslam dünyası zor zamanlardan geçiyor. Cenab-ı Hakk’ın hem 
ülkemize hem de tüm İslam âlemine, bu bayram vesilesi 
ile huzur ve mutluluğun her yeri sardığı günlerin kapısını 
aralamasını dilerim.

BEŞİR BÜLTEN13

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.



Kırşehirli Bağışçılarımıza İyilik Hediyesi
Yıl içinde yaptığı bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarının giderilmesinde 
önemli bir rol oynayan bağışçılar, Beşir Derneği Kırşehir Temsilciliği 
tarafından ziyaret edilerek kendilerine kurumumuzun iyilik hediyesi 
takdim edildi.

İyilik hediyelerini alan bağışçılarımız ilk defa böyle bir hediye aldıklarını 
belirterek hatırlanmaları dolayısıyla Beşir Derneği’ne teşekkür ettiler.

Fatih’te Öğrenciler Beşir Derneği İle Sevindi
Beşir Derneği Fatih Temsilciliği, Muallim Naci İlköğretim 
okulunda 110 öğrenciyi, Edirnekapı İmam Hatip Ortaokulu’nda 
da 120 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet hediye ederek eğitimin 
ve öğrencilerin her zaman yanında olduğunu bir defa daha 
gösterdi.

Okul aile birliklerinin talebi üzerine harekete geçen 
temsilciliğimiz, okulları ziyaret ederek okul aile birliği görevlileri 
ile dağıtımı gerçekleştirdi. Öğrencilerin masum gözlerindeki 
tatlı sevinç bağışçılarımıza en anlamlı hediye oldu.

Yaz Kursuna Katılan Çocuklara, ELİF-BA cüzleri Beşir Derneği’nden
Beşir derneği Ağrı Temsilciliği yaz Kuran Kursu öğrencilerine 1000 adet kuran alfabesini dağıttı. 20 adet büyük 
Kuran-ı Kerim’ide cami hocalarına ve kuran kurslarındaki hocalara hediye etti.

Okul eğitiminin yanında dini ve ahlaki eğitimi de destekleyen Beşir Derneği, Yaz Kuran Kursu öğrencilerine ve 
camilere gelen çocuklara Kuran alfabesi dağıtılmak hazırlanan birçok Kuran kursunu ziyaret ederek hocalarına 
teslim etti.
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Su Kuyusu Projesi
Suyu israf etmeyin kampanyalarının yapıldığı ve gece gündüz 
kullanabildiğimiz müddetçe bizler susuzluğun ne olduğunu bilmezken

Hala dünyanın birçok ülkesinde insanlar birbardak suya muhtaç 

Beşir derneği çatlamış dudaklara kurumuş topraklara can olabilmek için 
su kuyusu projeleri ile bir Afrikalı çocuğun kana kana su içmesine vesile 
oluyor.

“Su gibi aziz olun” der atalarımız. Nedir suyu bu kadar aziz eden sebep hiç 
düşündünüz nü?

Ülkemizin zengin su kaynaklarına sahip olması ve her istediğimiz an 
temiz, sağlıklı suya ulaşabilme imkânımız varken maalesef suyun neden 
aziz olduğunu düşünme fırsatı bulamadığımız kanısındayız.

Oysa Afrika’da veya başka coğrafyalarda susuzluktan ölen çocuklar, 
kurumuş topraklar ve su kaynaklı salgın hastalıklar dünyamızın acı 
gerçekleri.

İmkânımız oldukça, kurumuş topraklara can olabilecek, insanların 
susuzluğunu giderecek, hastalıkların önüne geçecek su kuyusu projelerini 
artırarak devam edeceğiz.

Nerede ihtiyaç var ise, orada su sondajı yaparak içilebilir nitelikli su 
kaynaklarına ulaşmakta ve bölge insanının ihtiyacını karşılamaktayız.

Siz de projelerimize katkı sunun, su gibi aziz olun.

Detaylı Bilgi Almak  
ve Bağış Yapmak İçin 
0216 375 40 42 

www.besirdernegi.org



Paylaşım noktaları bağış yapan ile yardım alan arasında bir hayır 
köprüsü oluşturmak için yola çıktı.

Bu proje ile ihtiyaç sahibinin ihtiyaç duyduğu ürünleri seçme ve dilediğini 
alma özgürlüğü sunulacak ve daha insanca hizmet verebilecek 
mekânlar oluşturmak gayretindeyiz.

Yaygın bir hizmet anlayışı ile yurt içerisinde ulaşamadığımız ihtiyaç 
sahibi kalmasın amacındayız

Paylaşım Noktalarının amacı, İhtiyaç sahiplerinin rencide olmadan 
mağazamıza  gelerek belirlenen miktarda ihtiyaçlarını  bir markette 
alışveriş yapar gibi temin etmesi esası üzerine açılmış sabit ve mobil 
mağazalardır.

Bu mağazalar, lojistik depolarımızda barkodlanıp ambalajlanarak 
hazırlanan ürünlerin sevk edilmesi ile desteklenmektedir.

Paylaşım Noktası Nedir?

paylaşım          noktası
Projesi

Mutfak 
araç ve 

gereçleri

Temel 
İhtiyaç

Giyim
Temizlik

Gıda

Her köşede paylaşım,  
her paylaşımda 

mutluluk var

www.besirdernegi.org



1. Yardım Başvurusu

Genel Merkeze evraklar bizzat getirilerek ya da kargo  aracılığı 
ile gönderilerek veya Temsilcilik Ofislerine evraklar teslim 
edilerek.

Başvuru Evrakları

• Yardım talebinde bulunacak kişiye ait olmak üzere, kişinin 
Beşir Derneği’nden hangi yardımı talep ettiğini, sosyal 
ve ekonomik  durumunu anlatan bir mektup yazılması 
gerekmektedir.

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden 
alınabilir.)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi 

• Varsa özürlülük veya sağlık raporu fotokopisi

2. Ön Değerlendirme

Gelen başvuruların derneğimizin yardım kriterlerine uygun 
olup olmadığının değerlendirilmesi.

3. Sosyal İnceleme

Başvuru sahibinin evinde, çevresinde ve ikamet ettiği yerde 
ihityaç sahibi rencide edilmeden araştırma çalışmaları yapılır. 
Esnaf ve muhtarlıktan  durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiler 
alınarak, sosyal inceleme gerçekleştirilir.

 4. Komisyon Değerlendirmesi

Temsilciliğin yapmış olduğu sosyal inceleme ve edinilen 
bilgilerin doğrultusunda Komisyon tarafından analizi yapılarak  
talep  ile ilgili  nihai karar verilir.

5. Çıkan Kararların Uygulanması

Komisyondan çıkan kararlar doğrultusunda onaylanan 
ve yardıma muhtaç olduklarına karar verilen başvuru 
sahiplerine,komisyondan çıkan yardımların ayni (gıda kolisi, 
eşya vb.) olanları temsilcilik tarafından bağışçı bulunarak 
temini ve ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılması sağlanır.

Nasıl
Başvurulur?
Sosyal Yardım Süreci ve İnceleme

• Yardım Başvurusu

• Ön Değerlendirme

• Sosyal İnceleme 

• Komisyon Değerlendirmesi

• Alınan Kararların Uygulanması

Paylaşım Noktalarımızın 
Bulunduğu Yerler
AĞRI: Yavuz Mah. Vali Konağı Cad. Belediye İş Merkezi Arkası 407. Sok. No:27

AYDIN: Orta Mh. Doğugazi Blv. No:176 Efeler 

BURSA: Ebu Ishak Mah. Kemal Bengü Cd. No 58

ÇORLU: Çobançeşme Mh. Yiğitler Sk. No:12

ÇORUM: Ulukavak Mah. Varinli Cad. Erdoğan Apt. No:75

DİYARBAKIR: Peyas Mah. Diclekent Bulvarı 271 Sok. 1/B Blok No:2

ELBİSTAN: Ceyhan Mah. Ahmet Karacabey Cad. No:15

İSTANBUL /SANCAKTEPE: Osmangazi Mh. Bilali Habeşi Cd. No:12/A

İSTANBUL/KARTAL: Orhantepe Mh. Tamirhane Sok. Kayıkçı Apt. No:8 

İSTANBUL /ESENLER: Turgut Reis Mah. Karaosmanoğlu Cd. No 10

İSTANBUL/FATİH: Dervişali Mh. Canfeda Cami Sk.  No:22 

İSTANBUL/TUZLA: Aydıntepe Mh. Yüzüncüyıl Cd. 59/2

İZMİR: Kazım Karabekir Mh. Yıldız Cd. No:53/A

KAHRAMANMARAŞ: Dumlupınar Mh. Sait Zarifoğlu Cd. No:81

KOCAELİ/ KÖRFEZ: Esentepe Mah. Abdülhamithan Cd. No:36 Körfez

MALATYA: Aslanbey Mah. Halep Cad. No:126/A Battalgazi

MANİSA: Utku Mh. Çarşı Bulvarı. No:58/A

NEVŞEHİR: Kapalı Sebze Pazarı içi No:31-32

OSMANİYE: 7 Ocak Mh. Devlet Bahçeli Bulvarı 3.Etap Duran Apt. B Blok No:1

RİZE: Yeniköy Mah. 1 Nolu Cami Sk. Merkez İşhanı Kat 1

SİVAS: Hikmet Işık Cad. No:39/B

ŞANLIURFA: Bamsuyu Mh. Köseoğlu Sk./ Haliliye
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Erciş’te Ramazan’da Muhtaç Ailelere  
Sıcak Yemek Dağıtımı
Beşir Derneği Erciş Temsilciliği Ramazan Ayı dolayısıyla 
evlerinde yemek yapamayan ailelerin evlerine iftar vakti sıcak 
yemek dağıttı.

Beşir Derneği Erciş İl Temsilcisi Mehmet Şirin Balkan “ 
Ramazan ayı, birlik, beraberlik ve paylaşım ayıdır. Bu vesileyle 
ihtiyaç sahibi ailelerimizin dertlerini paylaşabilmek adına 
hayırseverlerimizin de katkıları ile Ramazan ayı süresince evlere 
sıcak yemek dağıtıyoruz. Bundan dolayı da gayet memnunuz. 
Bunu bize sağlayan hayırsever vatandaşlarımıza ve bu hizmeti 
yapan gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”

Ramazanda Mahzun Gönüllerin  
Kapısını Çaldık
Beşir Derneği Güngören temsilciliği Ramazan ayı boyunca 
muhitteki 65 aileye sefer tasları ile sıcak yemek dağıtımı yaparak 
iftar saatlerinde sofraların ve gönüllerin şenlenmesine vesile 
oldu. Ramazan boyunca süren faaliyet sonucu hayır dualar 
alındı, gönüller fethedildi.

Ramazan Mutluluğu  
Sivas’ta
Sivas Beşir Derneği Temsilciliği, ülkelerindeki zorluklar ve 
savaşlar nedeni ile Sivas’a gelen Suriye, Afgan ve Iraklı 50 aileye 
gıda yardımında bulundu.

Yurt genelinde ve 55 ülkede Ramazan Paylaşmaktır sloganıyla 
ramazan yardım çalışmalarını sürdüren Beşir Derneği 81 ilde 
yüzlerce ilçede Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyor.

Sivas Temsilciliği bu Ramazan da ihtiyaç sahiplerine yönelik 
gıda kolisi, sıcak yemek dağıtımı, bayramlık kıyafet ve fitre 
yardımlarına devam ediyor.

Beşir Derneği 
Ramazan

Faaliyetleri
2015
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Fatih Temsilcilğimizden Metrobüs 
Durağında İftariyelik Dağıtımı
Söz konusu şehir İstanbul olunca nüfusun nerdeyse üçte 
biri iftar anına yolda yakalanıyor. Bunun bilincinde olan Beşir 
Derneği Fatih Temsilciliği Edirnekapı metrobüs durağında 
iftariyelik dağıtımı yaparak insanların oruçlarını açmalarına 
vesile oldu.

500 kişiye 2 gün süreyle iftariyelik dağıtımı yapıldı.  Faaliyet 
vatandaşlar tarafından da ilgiyle ve beğeniyle karşılandı.

Turgutlu’da Acıları Paylaştık
Manisa’nın Gölmarmara İlçesi’nde kasasında tarım işçisi 
taşıyan kamyonet, süt tankeri ile çarpıştı. Kazada kamyonette 
bulunan 15 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Beşir Derneği olarak Çökelek köyü’nde vefat edenlerin 
yakınlarına Taziye ziyaretinde bulunuldu. Her bir eve Gıda 
kumanyası hediye edildi. Vefat edenlerin Dini vecibelerini 
yerine getirmek için Beşir Derneği gönüllülerinin yanlarında 
götürdükleri üç Din Görevlisi ile Namazlarını kıldırılıp gerekli 
işlemleri yerine getirildi

Kazada hayatını kaybeden tarım işçileri Manisa’nın Salihli 
ilçesinin Çökelek köyünde yaşıyorlardı.

Boyabat’ta ihtiyaç Sahipleri Beşir’le güldü
Yardımseverlerin yardımlarını daha da artırdığı Ramazan ayında, 
Beşir Derneği Boyabat Temsilciliği de ulaştığı aile sayısını artırdı.

Boyabat’ta ihtiyaç sahiplerine bağış kumanyaları ulaştıran 
Boyabat Temsilciliğimiz, bağışçılarla ihtiyaç sahiplerini aynı 
duada buluşturdu.

Çankırı’da da Beşir Sevinci
Bağışçılarımızdan gelen Ramazan kumanyaları, Beşir 
Derneği tarafından  daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırıldı. Bu vesileyle iftar sofralarında edilen hayır dualara, 
tutulan oruçlara, tebessüm eden yüzlere hissedar olduk.
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Adilcevaz Ağrı

Gerede Geyve

Beşir Derneği, Adilcevaz Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür 
Derneği ile her gün 350 kişiye iftar ettirildi. Organizasyonda 
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da hazır bulunarak 
Beşir Derneği’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Beşir Derneği Ağrı Temsilciliği’nin düzenlediği iftar yemeğine 
Ağrı Valisi Sayın Musa Işın, Ağrı Semerkand Vakfı başkanı 
Mehmet Karhan, STK yetkilileri, dernek başkanları,  esnaflar ve 
Beşir Derneği gönülleri katıldı.

Beşir Derneği Gerede Temsilciliği, ihtiyaç sahiplerinin tebessüm 
eden yüzleri ve hayır duaları ile iftar anını yaşadılar. 500 kişinin 
iştirak ettiği organizasyonda, gönüller aynileşti, bağışçılarımız 
hayır dualara misafir oldular.

Bitlis Diyarbakır

Beşir Derneği Bitlis Temsilciliği ve Bitlis Semerkand Vakfı işbirliği 
ile her gün 300 kişinin iftar açtığı sofralarda gönüller fethedildi ve  
ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyası yardımı da yaptı.

Beşir Derneği Diyarbakır temsilciliği Ramazan boyunca her gün 
500 kişiye iftar yemeği vererek gönüller fethetti. İhtiyaç sahibi 
ailelere kumanya dağıtımı ve bayramlık kıyafet dağıtımı yaptı.

Beşir Derneği Geyve Temsilciliği ihtiyaç sahiplerine yönelik 
iftar sofrası kurdu. Düzenlenen iftara ihtiyaç sahipleri ve 
gönüllülerimiz katılarak iftar anının sevincini birlikte yaşadılar.
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İstanbul - Esenlerİstanbul - Sultangazi

Sakarya Turgutlu

Sultangazi Beşir Derneği Temsilciliğinin organizasyonu 
ile Ramazan boyunca yaklaşık 15 bin kişi oruçlarını Beşir 
Derneği’nin sofralarında açtı.

Esenler Beşir Derneği Temsilciliği, 20 gün boyunca 
gönüldaşlarımıza ve ihtiyaç sahiplerine yönelik iftar 
organizasyonu düzenledi. 6000 kişinin buluştuğu bu 
organizasyonda hem bedenler hem de gönüller doydu.

Sakarya Beşir Derneği Temsilciliği düzenlediği iftar programları 
ile gönülleri aynı masa etrafında topladı. Ayrıca Temsilcilik ihtiyaç 
sahiplerine yönelik gıda kolisi dağıttı.

Kırıkkaleİstanbul - Fatih

Yemek menüsünün değil, bir araya gelen gönüllerin önem 
kazandığı bu organizasyon ile 5 gün boyunca toplamda 700 kişiye 
sokak iftarı verilerek gönüller fethedildi. 

Beşir Derneği Kırıkkale Temsilciliğimiz Beşir Gençlik iftarı 
vererek gençlerle bir araya geldi. Neşeli ve coşkulu bir atmosferin 
oluştuğu iftarda, geleceğin Beşir Derneği gönüllüleri şimdiden 
göz doldurdular.

Ramazan Paylaşmaktır sloganı ile faaliyetlerini devam ettiren 
Beşir Derneği yurt genelinde organize ettiği iftar sofrası 
faaliyetini Manisa Turgutlu ilçesinde de devam ettirdi.
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Çocuklara da 
İkram…
Ramazanın ayrı bir coşkuyla 
ifa edildiği İstanbul’da, 
küçük beyinlerde tatlı 
bir hatıra kalmasını arzu 
eden Beşir Derneği Fatih 
Temsilciliği çocuklara 
Osmanlı macunu ve şerbet 
ikram etti.

Güngören’de Çocuklara Çifte Bayram
Beşir Derneği Güngören Temsilciliği, bayramda boynu bükük 
çocuk kalmasın diyerek 85 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti. 
Minik kalplerden ve günahsız ağızlardan bağışçılarımıza hayır 
dualar aldık.

Bayramda Yetimlerin Beşir’i Olduk
Beşir Derneği İzmir Paylaşım Noktası yetimlerin Ramazan 
Bayramına gülümseyerek girmesi adına düzenlediği 
organizasyonda 235 yetime bayramlık giyim, ayakkabı, çorap, iç 
giyim ve bayram harçlığı; ayrıca bunlardan 60 çocuğun ailesine 
de gıda yardımı hediye etti.

Boynu Bükük Çocuk Kalmasın
Kutlu bir ayın sonuna yaklaştığımız bu günlerde temsilciliklerimiz 
“Bayram herkese bayram olsun” düsturu ile mahzun gönülleri 
sevindirmeye devam ediyor.

Fatih Temsilciliğimiz de 100 çocuğu bayramlık kıyafetlerle 
donatarak yüzler güldürdü. Hayır duaların en büyük ödül, 
tebessüm eden minik gözlerin en önemli neşe kaynağı olduğu 
bu faaliyetle gönüller yapılmaya devam edildi.
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Beşir Derneği Körfez Temsilciliği’nden 
Bayramlık Kıyafet Yardımı
En önemli misyonu mahzun ve mahcup gönüllere el uzatmak 
olan Beşir Derneği, belki de en mahzun ve en mahcup gönüller 
olan yetimlere bayramlık hediye ederek hüznün neşeye 
dönmesine vesile oldu.

Beşir Derneği Körfez Temsilciliği çocuklara bayramlık kıyafet 
hediye ederek 64 yetimin ve yoksul ailenin yüzlerini güldürdü.

Sivas Temsilciliğimiz  
Giyim Yardımında Bulundu
Beşir Derneği Sivas Temsilciliğimiz yüzler güldürmeye devam 
ediyor. Daha önce kumanya dağıtımı yapan temsilciliğimiz şimdi 
de ülkemizdeki ve yabancı uyruklu ihtiyaç sahibi ailelere giyim 
yardımı yaparak gönüller fethetti..

Ağrı Beşir Derneği Temsilciliği 60 Yetim 
Çocuğa Bayramlık Dağıttı
Ağrı Beşir Derneği Ağrı’da 60 yetim çocuğa  bayramlık elbise 
dağıttı. Ağrı Beşir Derneği temsilcisi Umut Oğur; her bayram 
öncesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de yetimlerimizin 
yüreğindeki heyecana ve yüzündeki gülücüklere sebep 
olduklarını vurgulayarak bu tür faaliyetleri hız kesmeden devam 
ettireceklerini belirtti.
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Ağrı İhtiyaç Sahibi 150  Aileye  
Ramazan Kumanyası ve Et Yardımı
Ağrı Beşir Derneği, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 
KUMANYA ve ET Yardımı ulaştırdı.  Ramazan ayı dolasıyla Beşir 
Derneği Ağrı Temsilciliği ihtiyaç sahibi aileleri tek tek tespit 
ederek Ramazan paketi yardımlarını dağıttı. Beşir Derneği 
Ağrı Temsilcisi UMUT OĞUR, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 
ve muhtaç ailelere yardımlarının devam edeceğini belirterek, 
hedeflerinin Ramazan ayı içinde  İhtiyaç sahibi Ailelerinin 
gönüllerini yapmak olduğunu söyledi.

İzmir’de Evlere Sıcak Yemek Dağıtım
Beşir Derneği İzmir temsilciliği Asarcık ilçesinde ve 
Karşıyaka’da ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ramazan boyunca 
sıcak yemek taşıyarak mahzun ve mahcup haneleri şenlendirdi. 
Bağışçılarımıza hayır duaların alındığı bu organizasyonun 
önümüzdeki yıllarda da devam ettirilmesi düşünülüyor.

Bunun yanında İzmir’in birçok ilçesinde ve mahallesinde iftar 
sofraları açan Beşir Derneği İzmir Temsilciliğimiz, yetimlere 
bayramlık kıyafet hediye edilmesi, Suriyeli ve yerli ihtiyaç sahibi 
birçok aileye de kumanya yardımında bulunarak hayır dualara 
vesile oldu.

Beşir Derneği İftariyelik Dağıttı
Temsilciliklerimiz trafik yoğunluğundan dolayı evlerine  iftara yetişemeyen oruçlu 
kardeşlerimizde iftariyelik dağıtımı yaptı.

Oruçlu olanların yüzlerindeki memnuniyet, hizmeti gerçekleştiren  kardeşlerimizi 
son derece mutlu etti.

Bu Ramazan’da da en büyük sofrayı gönüllere kurmayı hedefleyen Derneğimiz’in, 
hizmetleri tüm Dünyada artarak devam ederken, temsilciliklerimiz de yaptıkları 
diğer faaliyetlere  iftariyelik dağıtımını da ilave etmişlerdir. 

Düzce’de Mahzun Gönüllere Ramazan Sevinci Yaşattık
Bağışçılar tarafından bağışlanan kumanyalar, Beşir Derneği Düzce 
Temsilciliğimiz ’in daha önce tespit ettiği ailelere dağıtıldı. 

Ramazan ayına evlerinde yiyecek malzemeler ve nispeten de olsa bir bolluk 
içinde giren ihtiyaç sahiplerinin hayır duaları alındı.
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Kilis’de Açtığımız  
Suriye Ekmek Fırını  
Hizmete Devam Ediyor

SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZ İÇİN  
FIRIN AÇTIK
Soframızda ne bulunursa bulunsun, olmadığında yokluğu 
hemen hissedilen…

Ne kadar yemek yesek de yemediğimizde doyduğumuzu 
anlamadığımız …

Özellikle Ramazan ayında fırınlardan yayılan kokusu sokağın 
her yerinden alınan bir nimet…

EKMEK!
Suriyeli misafir kardeşlerimizin de sofralarının vaz geçilmezi 
olan ekmek ihtiyacına sizlerin desteği ile kalıcı bir çözüm 
sunmanın arayışı içerisinde olan Beşir Derneği, Kilis’te ekmek 
fırını açtı.

ÜRETİM KAPASİTESİ
Günlük 150.000 ekmek üretme kapasitesine sahip olan pita tipi 
fırınımızda 10 personel hizmet sunmaya devam ediyor.

HİZMET ALANI
Fırınımızda üretilen ekmekler Suriye içerisinde bulunan 
kamplara ve kamp dışında bulunan mazlum Suriye halkına, 
aynı zamanda ülkemizde başta Kilis, Reyhanlı, Akçakale   
olmak üzere Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Suruç gibi Suriyeli 
misafirlerimizin yoğun yaşadığı kamp dışında kalan 
misafirlerimize de sunulmaktadır.

Ekmek dağıtım hizmetimiz, hizmetin icra edildiği yerin idari 
yapısına göre valilik, kaymakamlık ve belediyelerle iş birliği 
içerisinde gerçekleştirmektedir.

NASIL DESTEK VEREBİLİRSİNİZ?
Bulunduğunuz il veya ilçedeki Beşir Derneği Temsilcilerimizle 
irtibat kurup fırın için sponsor olarak…

Tanıdıklarınıza fırın hizmetimizi anlatıp un sponsoru olmaya 
teşvik ederek…

Un bağışı yapabilecek esnaflarımıza yönelik temsilcilerimize 
referans olup Beşir Derneği Temsilcileri’nin bağışçı esnaflarla 
irtibata geçmesine vesile olarak…www.besirdernegi.org

Detaylı Bilgi Almak  
ve Bağış Yapmak İçin 
0216 375 40 42 

BEŞİR BÜLTEN25

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.



Beşir Derneğinden Suriyelilere 2 Yardım Tırı 
Suriye için 50 Ton Gıda Yardımı

Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile 
Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kilis’te konuşlandırılan 
mülteci kampında kalan Suriyeli vatandaşların ihtiyaçlarının 
giderilmesi amacıyla içerisinde ekmeklik un da bulunan iki 
yardım tırı dualarla yolcu edildi.

Beşir Derneği Suriyeli Muhacirlere Ensar Oldu
Beş yıldır Suriyeli masum sivil halka yönelik yardım çalışmalarına 
aralık vermeden devam eden Beşir Derneği’nin yardım 
kampanyasına yurt genelinden destekler devam ediyor.

Sivas Beşir Derneği temsilciliğinin Suriyeli ailelere ulaştırılmak 
üzere Sivaslı hayırseverlerin destekleriyle bağışçılardan toplanan 
gıda, giyim, battaniye, çocuk maması, un gibi  temel ihtiyaç 
maddeleri  Sivas Valisi Alim BARUT’un da katılımıyla 25 ton gıda 
malzemesi Suriyeli ihtiyaç sahipleri için dualarla uğurlandı.

Şirinyer’de Suriyelilere Sıcak Yemek
Beşir Derneği İzmir, Şirinyer Gönüllüleri, 24 Ağustos 2015 Pazar 
günü Basmane çevresindeki pansiyon evlerde barınan Suriyeli 
ailelere, Hatuniye Camii avlusunda etli pilav ve ayran ikram etti. 
Yaklaşık 600 kişinin yararlandığı ikram sonrası, Beşir Derneği 
Gönüllüleri “bu çalışmaları yaparken vatandaşlarımızın, bizleri 
dualarına misafir etmelerini umuyoruz” dediler.

Suriye
Yardımları

Devam
Ediyor
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Beşir Derneği Suriyeli Misafirlerin 
Yaralarını Sarmaya Devam Ediyor
Beşir Derneği Körfez Temsilciliğimiz Ramazan ayını Türkiye’de 
karşılamak zorunda kalan 150 Suriyeli muhacir aileye kumanya 
yardımı yaparak bağışları sofralarına, bağışçıları dualarına 
misafir etti.

Yozgat’ta Suriyeli Misafirlere 
İftarda Sıcak Yemek Dağıtımı
Gönüller yapmaya geldik diyerek yola 
çıkan Beşir Derneği Yozgat Temsilciliğimiz 
Ramazan da Suriyeli misafir kardeşlerimize 
her gün 20 aileye sıcak iftar yemeği 
dağıtımı yaparak gönüller yapmaya, yüzleri 
güldürmeye devam etti. 

Suriyeli Muhacirlere bir destek de Akyazı’dan
İç savaşın hala devam etmesi nedeni ile ülkemizde misafir bulunan Suriyeli 
misafirlere Beşir Derneğinin yardımları da kesintisiz devam ediyor.

Beşir Derneği Akyazı Temsilciliği Suriyeli muhacir ailelere yönelik iftar sofrası 
düzenleyerek ülkelerinden uzaktaki muhacirlerin omuzlarındaki yükü, 
gönüllerindeki hüznü azalttı. Kardeşliğin ortak dil olduğu sofrada bedenlerden 
ziyade gönüller doydu.

Adıyaman’da Suriyeliler İçin Yardım
Adıyaman’da yaşama tutunmaya çalışan Suriyeli ailelere gıda 
kolisi dağıtan Adıyaman Beşir Derneği Temsilciliği ve gönüllü 
ekibi bu mübarek günlerde Suriyeli kardeşlerimize bir nebze de 
olsa destek olmaya çalıştı.

Erbaa’dan Suriyeli Misafirlere Kumanya
Beşir Derneği Erbaa Temsilciliğimiz Erbaa Mahmudiye köyü 
merasında çadırda yaşayan ve mevsimlik işçi olarak gelen 375 
ihtiyaç sahibi Suriyeli ve yerli aileye kumanya dağıtımı yaparak 
yüzler güldürmeye devam etti.

Körfez Temsilciliğimizden Suriyeli 
Misafirlere İftar
Ülkelerindeki iç savaş yüzünden yurtlarını terk eden mültecilere 
sürekli yardım elini uzatan Körfez Beşir Derneği, Suriyeli 
misafir ailelere iftar verdi. 
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Uluslararası Yemen İnsani Yardım 
Konferansı
 İslam Dünyası STK’ları İstanbulda toplandı.

İslam dünyasından sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 
Yemen’deki savaş, sonuçları ve planlanan insani yardım 
faaliyetlerinin tartışılacağı “Uluslararası Yemen İnsani Yardım 
Konferansı” İstanbul Gorrion Hotel’de düzenlendi. Beşir 
Derneği tarafından konferans salonu lobisinde stand açıldı. 
Derneğimiz, Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet ŞANLI, Genel 
Sekreter Fatih SARIYAR ve Yurtdışı Yardımları Koordinatörü 
Abdulhakim BAYRAM tarafından temsil edildi. İslam Dünyası 
Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) öncülüğünde organize 
edilen ve iki gün süren konferansa, İslam İşbirliği Teşkilatı, 
Uluslararası Camiler Konseyi, Dünya Müslüman Gençlik Birliği 
ve Yemen İnsani Yardım Birliği de destek verdi.

Beşir Derneği Standında Görüşmeler

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta, Yemen’deki 
iç savaşı anlatan belgesel ve kısa filmler gösterildi.Konferans 
boyunca Beşir Derneği standında yetkililerle buluşuldu. 
Katılımcılara Beşir Derneği broşürleri ve derneğimizin yaptığı 
çalışmalardan oluşan kitapçıklar dağıtıldı. Suudi Arabistanlı 
iş adamı ve dernek yetkilileriyle görüşüldü. Kendilerine 
Derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Bunun yanısıra 
200 STK temsilcisi ile biraraya gelerek  Yemen için yapılacak 
insani yardım, kalkınma ve dernekler arasında koordinasyon 
konuları görüşüldü. Dernekler Yemen Projeleri hakkında 
sunumlar yaptı.

Fethiye Temsilcilik Ofisi Açıldı
Beşir Derneği yurt genelindeki yapılanma çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor. 242 temsilciliği 60 ülkede 
faaliyeti ile kamu yararına çalışan Beşir Derneğinin 
Fethiye Temsilcilik Ofisi açılışını yoğun bir katılımla 
gerçekleştirdi.

Açılışa, Beşir Derneği Genel Sekreteri  Fatih SARIYAR, 
Bölge Sorumlusu  Osman AYAZ, Fethiye Semerkand 
Vakıf Başkanı Serhat Doğancı,  Fethiye Müftüsü Oğuzhan 
Kadıoğlu, Fethiye Başhekimi Hasan Kaya, Ay ışığı Derneği 
Bşk Burhanettin tuna, Akp ilçe başkanı Kadir Saruhan, 
Mhp ilçe Bşk Mehmet Çayli, Okul müdürleri, Semerkand 
Vakfı, ve Tümsiad temsilcileri ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.
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Sivas Paylaşım Noktası Açıldı
Beşir Derneği Sivas Paylaşım Noktası ve Temsilciliği törenle 
açıldı. Hizmete giren mağaza Sivas’ ta bulunan tüm ihtiyaç 
sahibi ve dar gelirli ailelere hizmet verecek.

Açılışa, Sivas Valisi Alim BARUT , Beşir Derneği Genel Başkanı 
Doç.Dr. Cevdet ŞANLI, Semerkand Vakfı Bölge Başkanı 
Nizamettin AĞCA, Beşir Derneği Genel Sekreteri  Fatih 
SARIYAR, Beşir Derneği Bölge Sorumlusu  Fatih YILDIZ, Sivas 
Semerkand Vakıf Başkanı Mustafa GÜLER,  Tümsiad Sivas 
Şube Başkanı Fatih ŞENER, Sivas Beşir Derneği Temsilcisi 
Süha YILMAZ,  Semerkand Vakfı Temsilcileriyle birlikte çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Nevşehir’de Paylaşım Noktası Açıldı
İhtiyaç sahibi ailelerin mahcup olmadan, marketten alışveriş 
yaparcasına ihtiyaçlarını karşılamasına imkan sağlayacak 
Paylaşım Noktası açılışlarına bir yenisi de Nevşehir’de eklendi.

Açılışa, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan ÜNVER, İl Müftü Yrd. 
Nazım HAKSEVER, Semerkand Vakfı Bölge Başkanı Nizamettin 
AĞCA, Beşir Derneği Genel Sekreteri   Fatih SARIYAR, Beşir 
Derneği Bölge Sorumlusu  Fatih YILDIZ, Nevşehir Semerkand 
Vakıf Başkanı Ahmet FERALAN,  Nevşehir Beşir Derneği 
Temsilcisi Serhat YOLALANER,  Semerkand Vakfı Temsilcileriyle 
birlikte Nevşehir’den çeşitli STK Temsilcileriyle birlikte çok 
sayıda vatandaş katıldı

Paylaşım Noktası gerek halk tarafından gerekse mülki erkan ve 
esnaf tarafından beğeni ve takdirle karşılandı.
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Beşir Derneğini Ziyaret Edenler

Kazakistan İhlas Vakfı

Yemen Dostluk Ve Dayanışma Derneği

Ürdün Dul Ve Yetimler Derneği

Keşmir İnsani Yardım Derneği
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Bir Yetime, 
Bir Mazluma,
Kurban Olmaya
Gidiyoruz.

Bir Hisse Hayrınıza Vesile

Bağışlayın
Bizi

• 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 17.00’a 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.

Derneğimizin Bağış Hesaplarından  
Masraf Alınmamaktadır.

Banka Hesap Numaralarımız Web  
Sayfamızda Mevcuttur.

Banka Şubelerinden Beşir Derneği  
İsmiyle de Hesaba Para Yatırılmaktadır.

Web sayfamızdan veya
0216 375 4042 nolu
telefondan kredi kartınızla
ONLINE bağış yapabilirsiniz.

www.besirdernegi.org
0216 375 4042

/ besirdernegi


