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Merhaba Gönül Dostları,

Bültenimizin yayınlanmaya başladığı günden beri bir hayli zaman geçti. 
Bu süre içerisinde bizlerin hizmetleri, sizlerin destekleri ile artarak devam 
ediyor. 10. Sayıya ulaşmanın sevincini yaşarken ülkemizde ve dünyada bizleri 
üzen gelişmeler yaşanmaktadır. 

Bizler: “her zaman iyilik; her yerde iyilik” şiarımızla insanlığın 
raydan çıktığı bu çağda yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in emri çerçevesinde,  
Peygamber-i Zişan’ın  Efendimiz (sav)’in  sünneti doğrultusunda iyiliklerimizi 
muhtaç insanlara ulaştırmaya gayret ediyoruz. Bu gayretimiz, siz kıymetli 
dostlarımızın  bizlere emanet ettiği maddi ve manevi desteklerle 
gerçekleşmektedir. Aslında “muhtaç” olan bizleriz. İhtiyaç sahiplerinin 
duasına muhtacız. Dualar olmasa hepimiz perişan oluruz. Bu şuurda olmalı, 
bu şuurda da hizmetlere devam etmeliyiz. 

Ramazan ayını ve bayramını geride bıraktık. Güzelliklere, kardeşliğe, barışa, 
sevgiye  vesile olmaya çalıştık. Temsilcilerimiz ve gönüllülerimiz nerede 
bir “mahzun ve muhtaç” gönül varsa onlara ulaşmaya çalıştı. İftar 
sofralarımızda sadece ülke vatandaşlarımızla değil; ülkemizde misafir olan 
başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere bir çok kardeşimizle ekmeğimizi, 
aşımızı bölüştük. Hayırlara vesile olduk; kalıcı dostluklar kurduk. 

Sofralarımıza gelemeyen ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin kapılarına 
kadar giderek onları sizlerin bize emanet ettiği iftar ve sahurluklarla 
buluşturduk. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” diyen yüce 
Peygamberimiz’in (sav) bu çağrısına kulak vererek, komşularımızla buluştuk. 
O rahmet ayını aslına uygun yaşamaya çalıştık; elhamdülillah yıl boyunca 
sürmesini arzu ettiğimiz güzel ahlak emaresi olan yardımlaşma, kardeşlik, 
sıla-i rahim gibi nice sünneti yaşamaya vesileler oldu iftar sofralarımız. Nice 
Ramazan ve bayramlara diyerek dualar edildi. 

Şimdi yine bizim için Allah (cc)’a yakınlaşma, kurbiyyet elde etme vesilesi 
olan Kurban Bayramı’na çok az bir zaman kaldı. Bu süre zarfında gerçek 
ihtiyaç sahiplerini tespit etmede görevli ve gönüllü kardeşlerimize yardımcı 
olurken; 15 Temmuz İşgal Kalkışması’nda destan yazan milletimizin 
birlik ve beraberliğinin pekişmesi için bayramlar ve belirli günler vesiledir; 
bundan hareketle “benim de çorbada tuzum olsun.” diyen kardeşlerimizin 

“bağış kurbanlarına” hayra vesile olma maksadı ile talip olduğumuzu 
herkese duyurmalıyız. “Hayra vesile olan hayır yapmış gibidir.” sözü 
bizim rehberimiz olmalıdır. 

Ülkemiz insanın karşı karşıya kaldığı durum, tarifi mümkün olmayan, bazı 
yorumculara göre Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’ndan çok daha zor bir 
süreçtir. Çünkü o zamanlar düşman ve cephesi belli idi; ama bugün bizden 
görünüp bizim itikadımızı, salih amellerimizi bozan ve şer odakları ile 
işbirliği içinde ülkemizi işgal etmeye çalışan hainlerle karşı karşıyayız. Böyle 
bir anda insanımızın yardımcısı olmak bizim en önemli vazifemizdir. İnsanları 
doğru zamanda doğruda-Sırat-ı Mustakim-buluşturmak zorundayız. 
“Emr-i bi’l Ma’ruf; Neyhi-ani’l-Münker” çerçevesinde insanlığa karşı 
sorumluluğumuz var. Bunun şuurunda kardeşlerimizin sadece ve sadece 
Allah rızası için yapmaya çalıştıkları ibadet ve iyiliklerine yardımcı olmalıyız. 

Bizlere emanet edilen her türlü maddi ve manevi desteği ibadet 
aşkı ve şuuru ile yerine getirmeliyiz. Aksi takdirde Huzur-ı İlahi’de 
hesabımız çetin olacaktır. Yaşadığımız bu zor zamanları ancak ve ancak 
birbirimize kenetlenerek, birbirimize güvenerek, yaptığımız işle (Ayinesi iştir 
kişinin lafa bakılmaz.) bunu gerçekleştirmeliyiz. İki cihan serveri herkesçe 
“Muhammedü’l-Emin” idi. hüsve-i hasene idi. En güzel ahlak üzere 
gönderilmiş ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildiğini beyan etmiştir. 
Nasılsa öyle görünmüş; nasıl göründüyse öyle yaşamıştır. Hayatını İtikad, 
ibadet ve güzel ahlakla çerçevelemiş bize de o yaşayışı miras bırakmıştır. 
Buna sarılırsak bize ne korku, ne keder vardır. İnsani yardımlarımızı yaparken 
bu çerçevede yapmaya çalışmalıyız. 

Bu çalışmalarımızda başta genel merkezimiz çalışanları olmak 
üzere, temsilcilerimiz, gönüllülerimiz, Devletimizin kurum ve 
kuruluşları (AFAD, KIZILAY, Valilik, Kaymakamlık, Belediyeler 
vb.) ile paydaşlarımız SEMERKAND, UKBA, TÜMSİAD, GENÇ-KON 
kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden kurban bayramınızı tebrik 
eder, kıyamete kadar gelecek nesillerimizle  bu iyilik kervanında daim olmak 
için gayret etmeliyiz. 

Allah yar ve yardımcımız olsun sevgili dostlar…

Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI 
Yönetim Kurulu Adına

Sunuş
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KURBAN İBADETİNİN TARİHÇESİ

Kurban kelime manası ile yakınlaşmak, Allah’a yakınlık 
sağlamaya vesile olan şey demektir. Dini anlamda ise 
ibadet maksadı ile belirli bir vakitte belirli bir hayvanı 
kesmek demektir. Boğazlanan hayvanın kendisine de 
kurban denir.

Kurban ibadetinin tarihi çoğumuzun zannettiğinin 
aksine sadece Hz. İbrahim (a.s)  ve İsmail (a.s) 
döneminden ibaret değildir.  Allah için bir şeyi kurban 
etmenin tarihi insanlığın atası Hz. Adem (a.s) ve Hz. 
Havva validemiz dönemine kadar uzanır.

Hz. Adem (a.s) ‘ın evlatları olan Kabil ve Habil arasında 
bir anlaşmazlık çıkar. Haklı olanın kim olduğunun 
tespitinin Allah’a sunulacak olan kurbanın kabul 
edilmesi ile belirleneceği Allah tarafından Adem 
(a.s)’a bildirilir. Kabil tarımla Habil ise hayvancılıkla 
meşguldür. Her ikisi de kendi meşguliyet sahalarından 
seçtikleri kurbanı Allah’a sunarlar. Kabil’in sunduğu 
bir tutam buğday kabul edilmez, Habil’in sunduğu 
semiz koç kabul edilir. İnsanlık tarihindeki ilk kurban 
vakası budur.

Bir diğer kurban vakası ise İbrahim (a.s)  ile İsmail 
(a.s)  arasında gerçekleşendir. İbrahim (a.s) rüyasında 
İsmail (a.s)’ı kurban ettiğini rüyasında görür. Bu rüya 
üç kez tekrarlanınca İbrahim (a.s)  bunun Allah’tan 
bir emir olduğunu anlar ve durumu oğlu İsmail (a.s)’a 
açar. İsmail (a.s)  ise yaşından beklenmeyecek bir 
olgunluk ve teslimiyet ile “Baba emredildiğin şeyi yap.” 

Allah’a Yakınlaşma Vesilesi ve 
Teslimiyetin İfadesi: 

KURBAN 
İBADETİ
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der. İbrahim (a.s)   her ne kadar İsmail’i 
(a.s)   kurban etmek için uğraşsa da bıçak 
bir türlü kesmez. Allahu Teâlâ katından 
bir ikram olarak koç gönderir. Cebrail’in 
(a.s)   getirdiği bu koçu İbrahim (a.s)  
kurban eder. 

Kurbanın tarihi içinde önemli yer 
tutan vakalardan birisi ise Peygamber 
Efendimizin (S.A.S) babası Abdullah’ın 
hayatında vuku bulmuştur. Abdulmuttalip 
on oğlu olursa bunlardan birisini Allah’a 
kurban edeceğini adamıştı. Bu şart yerine 
gelince on oğlu arasında kura çekti. Kura 
Peygamberimizin babası Abdullah’a 
çıktı. Ancak Kureyş Kabilesinin ileri 
gelenleri buna karşı çıktılar. Bu kurbanın 

gerçekleşmesi durumunda kendilerinin 
de bunu yapmaları gerekeceğini 
söylediler. Bu meseleye en güzel cevabı o 
dönemde ilmiyle meşhur olan bir rahibin 
verebileceğine karar vererek ona danıştılar. 
Rahip onlara bir tarafa Abdullah’ı, diğer 
tarafa develeri koymalarını, her defasında 
kura çekmelerini, kuralar Abdullah’a 
çıktıkça 10 deve artırmalarını, bu durumu 
kuralar develere çıkana kadar devam 
ettirmelerini söyledi. Rahibin tarif ettiği 
şekilde hareket ettiler ve yüz deveye 
kadar kuralar Abdullah’a çıktı, onlar 
da develeri artırdılar. Yüz deve olunca 
kuralar Abdullah’a çıktı. Develer Mina’da 
kurban edildi.

Peygamber Efendimiz (S.A.S) hicretin 
ikinci yılında Sevik Gazvesinden Medine’ye 
geldiğinin ertesi günü (zilhiccenin onu) 
müminlere mescitte ezansız ve kametsiz 
iki rekat namaz kıldırdı ve hutbe okudu. Bu 
hutbede müminlere kurban kesmelerini 
emretti.

Efendimiz satın aldığı iki beyaz semiz 
koçtan birini kurban ederken “Allah’ım! 
Bu senin birliğine ve senden bana 
gelenlere iman eden bütün ümmetim 
namınadır.” buyurdu. İkincisini keserken 
de “Allah’ım! Bu da Muhammed ve 
Muhammed’in ev halkı içindir.” buyurdu. 
İslam’daki ilk Kurban Bayramı da budur.
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Kurban kesmenin hükmü nedir?

Hanefi mezhebinde kurban kesebilecek zengin durumdaki 
kişinin kurban kesmesi vaciptir.

Şafii mezhebinde ise kurban kesmek müekked sünnettir. Ancak 
Şafii mezhebine göre kurban bayramında kurban kesmeyi 
adayan birisine kurban kesmek farz olur.

Kimlerin kurban kesmesi gerekir?

Hanefi mezhebine göre şu kişilerin kurban kesmesi dini 
bir görevdir: 1) Müslüman olan. 2) Hür olan. 3) Zengin olan.  
4) Mukim olan (Yolcu olmayan).

Şafii mezhebinde ise bir kişiye kurban kesmenin sünnet olması 
için şu şartlar gereklidir: 1) Müslüman olmak. 2) Akıllı olmak. 3) 
Ergen olmak. 4) Hür olmak. 5) Gücü yetmek.

Kurban kesecek kişi için zenginlik ölçüsü nedir?

Hanefi mezhebine göre kişinin kurban kesme zamanında zaruri 
ihtiyaçları (Ev, ev eşyası, yiyecek, binek vb.) haricinde en az 80,18 
gram altını veya buna denk parası yahut ticaret malı bulunan 
kimsenin kurban kesmesi gerekir.

Peygamber Efendimiz için kurban kesilebilir mi?

Peygamber Efendimiz için kurban kesmek çok sevaptır ve 
müstehaptır. Hz. Ali (k.v)’den rivayet edildiğine göre, kendisi iki 
kurban keserdi. Birisini Peygamber Efendimiz’e (S.A.S), diğerini 

ise kendi adına kurban ederdi. Allah rızası için kurban kesmeye 
ve sevabını Peygamber Efendimize hediye etmeye diye niyet 
edilir.

Taksitle kurban alınabilir mi?

Burada önemli olan, kurbanlık hayvanın mülkiyetinin kime 
ait olduğudur. İster taksitle ister peşin parayla alınsın, kurban 
kişinin mülkiyetine geçtiği için kendisinin sayılır ve kurban 
edebilir. Kısacası taksitle kurban alınabilir.

Kredi kartı ile kurban alınabilir mi?

Alınabilir. Taksitle veya veresiye alışveriş yapmış hükmündedir. 
Satın alınan mal kişinin mülkiyetine geçmiştir. Kurban 
edebilir. Kartın son ödeme tarihi geçirilmemeli, ibadete haram 
karıştırılmamalıdır.

Kurban bağışı yapılacak kurum seçilirken nelere dikkat 
edilmelidir?

Kurban bağışlanacak kurum seçilirken titiz davranılmalıdır. 
Ben bağışladım, benden çıktı dememek lazımdır. Yapılan işlem 
bir ibadet olduğu için, fıkhi hassasiyeti yüksek kurumları tercih 
etmek, bu işi ibadet şuuruyla yerine getiren hayır kurumlarını 
seçmek gerekir.

Semerkand yayınlarından çıkan “Allah’a Yakınlaşmak için 
Kurban” kitabı ve Ahmet Şahin Hoca ile yapılan mülakattan alıntı 
yapılmıştır.

KURBANLA İLGİLİ ÇOK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
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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 verilmektedir.

Beşir Derneği  
“İyilik Her Yerde” sloganı ile 
hayırlarınıza vesile olma gayreti 
içinde gece gündüz demeden 
çalışmaya devam etmektedir.

Türkiye Dahil 
55 Ülkede                
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Gerek yurt içindeki gerekse yurt 
dışındaki gerçek ihtiyaç sahiplerine 
yardım ulaştırılması konusunda sivil 
toplum kuruluşlarının önemi her 
geçen gün katlanarak artmaktadır. 
Bir dayanışma mevsimi, mahzun 
ve mahcup gönüllere de bayram 
yaşatmanın zamanlarından birisi olan 
Kurban Bayramı’na yaklaştığımız bu 
günlerde Genel Müdürümüz Sayın Fatih 
Sarıyar’la Beşir Derneği’nin kurban 
hazırlıklarını, faaliyetlerini, izlediği 
stratejiyi ve hassasiyetlerini konuştuk.

Beşir Derneği bundan önceki yıllarda 
kurbanla ilgili neler yapmıştır?

Beşir Derneği mahzun ve mahcup 
gönüllere huzur taşımayı, sıkıntılarını 
imkanlar dahilinde gidermeyi kendisine 
dert edinmiş; ana misyonu din, dil, 
ırk, renk ayrımı yapmadan insanlığa 
hizmet etmek olan bir kurumdur. 
Bu misyon, bize yurt içinde kurban 
kesim organizasyonları yaptığımız gibi 
yurt dışında da bu organizasyonları 
gerçekleştirme görevini yüklüyor. 
Dolayısıyla, Beşir Derneği olarak biz 
kurulduğumuz günden bu yana hem 
yurt içinde hem de yurt dışında kurban 
kesim ve dağıtım organizasyonları 

gerçekleştirdik. Başlangıçta az sayıda 
ülkenin ihtiyaç sahibi insanlarına hitap 
ederken bu gün 55 ülkeye hizmet 
götüren ve her yıl da bu sayıyı artıran 
bir sivil toplum kuruluşu haline geldik. 
Amacımız, yer kürede ulaşamadığımız 
bir ihtiyaç sahibinin kalmamasıdır. 

Kurban bağışı yapacak kişiden itibaren 
ele alırsak; bağış yapma ve kesim-
dağıtım sürecinde neler olmaktadır?

Kurban bağışı yapmak isteyen bağışçımız 
bağış bedelini bize ulaştırdıktan sonra 
öncelikle vekaletini alıyoruz. Vekalet 
alma/verme işlemi bizzat görevlilerimiz 
tarafından kesim yapacak kasaba kadar 
ulaştırılmaktadır. Bu vekaletle ilgili olan 
kısımdır.

Bir diğer önemli süreç ise kurbanlıkların 
satın alınması sürecidir. Bu süreç 
de bizzat görevlilerimiz tarafından 
yürütülmektedir. Kurbanlıkların stan-
dartlara uygunluğu, fıkhi hükümlere 
uygunluğu da dikkatli bir şekilde ele 
alınarak satın alma işlemi yürütülüyor. 
Yani bizim satın aldığımız kurbanlıklar 
fıkhi olarak kurbanlık vasıfları taşımanın 
yanında; kesim yapılacak yerin hayvan 
standartlarına göre ortalamasının da 

biraz üzerinde olması mümkün mertebe 
arzu ettiğimiz bir durum.

Kesim yapılmadan önce, ihtiyacın 
nerede olduğunun tespiti de sürecin 
unsurlarından birisi. “Kurbanı kestik, 
hadi dağıtalım bitsin.” anlayışı ile değil; 
nerede ihtiyaç daha fazla ise orada 
dağıtım yapalım prensibi gereğince 
gerçek ihtiyaç sahibi kişi ve bölgeleri 
tespit ediyoruz. Bu tespitler icra 
toplantılarımızda masaya yatırılıyor. 
Kesim ve dağıtım yapılacak yerler 
titiz incelemeler ve istişareler sonucu 
belirleniyor.

Kurban kesimi öncesinde kasaplarla 
toplantı yapılarak onlara kesimin usulü, 
fıkhi kurallar hatırlatılıyor. Nasıl kesim 
yapacakları, tekbirleri nasıl getirecekleri, 
vekaleti nasıl alacakları gibi hususlar 
titizlikle anlatılıyor, anladıklarından emin 
olunuyor.

Kesim işleminin ardından ihtiyaç 
sahiplerine dağıtım yapılıyor. Dağıtım 
yapılan muhitte mümkün mertebe 
her haneye et girmesi için planlama 
yapılıyor. Kesim ve dağıtım görüntüleri 
de bağışçılarımıza ulaştırılıyor. Süreç 
ana hatları ile böyle işlemektedir.

“KURBAN”
BEŞİR DERNEĞİ GENEL MÜDÜRÜ  

FATİH SARIYAR İLE MÜLAKAT
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- Beşir Derneği’nin hassasiyetlerinden 
bahsettiniz. Bu hassasiyetler nelerdir?

Özelde kurban, genelde tüm 
faaliyetlerimiz sadaka olarak bize 
bağışlananları ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırmak temeline dayanmaktadır. 
Yani ibadetin bir parçasıdır. Bütün 
ibadetlerde olduğu gibi burada da niyeti 
doğru etmek ve bu niyeti muhafaza 
etmek gerekir. Dolayısıyla bizler de bu 
faaliyetin ibadet olduğuna niyet ediyoruz. 
Bu organizasyonları ibadet şuuru ile 
yapmaya gayret ediyoruz. Bu en önemli 
hassasiyetimizdir.

Kurban kesme/kestirme işi bir ibadet 
olduğuna göre işin fıkıh boyutu da var 
demektir. Bir ibadetin makbul olması 
için fıkhi hükümlere de dikkat etmek 
gerekir. Beşir Derneği fıkhi hükümler 
konusunda fazlasıyla hassasiyet 
gösteren bir kurumdur. Fıkhi olarak 
bağışçının ibadetine zarar verecek her 
türlü durumdan uzak durmaya, ibadetin 
maksadına ulaşmasına azami derecede 
dikkat ediyoruz. Eğer bir organizasyonun 

fıkıh kuralları içinde olmayacağına 
kanaat edersek o organizasyonu 
yapmıyoruz. Kurban konusunda da fıkhi 
kurallar neyi icap ettiriyorsa titizlikle 
uyguluyor ve kasaplara da uygulatıyoruz. 
Bizzat da nezaret ediyoruz.

Ülke şartı olmaksızın bağış kurban 
almak da bir önemli düsturumuz. Dernek 
olarak biz ihtiyacın nerede olduğuna 
kanaat edersek kesimi orada yapıyoruz. 
Ülke şartı olması gerçek ihtiyaç 
sahiplerine yeterince ulaşabilmekte 
hareket kabiliyetini kısıtlayan bir durum.

Hassasiyetlerimizden birisi de 
bağışçımızın gönül huzurunu temin 
etmektir. Kurbanın nerede kesildiği 
ile ilgili imkan dahilinde telefon, SMS 
ve video aracılığı ile bilgilendirme 
yapmaktayız. 

- Kesim yapılacak ülkeleri neye göre 
belirliyorsunuz? Burada kriter nedir?

Kurban kesilecek ülkeler öncelikle 
milli, manevi ve kültürel bağlarımızın 
olduğu yerler olmalıdır. Herhangi bir 

yardım ve sadaka verileceği zaman 
öncelikle yakınlardan başlamak 
gerekir. Dolayısıyla din kardeşlerimizin 
mağduriyetlerini gidermek, özellikle de 
kurban bayramı gibi bir zamanda daha 
da mühimdir.

Kurban kesilecek ülkelerde aranan bir 
diğer özellik ise ihtiyacının derecesidir. 
Ya da şöyle söyleyelim. Hangi ülkede 
kesmek daha zaruridir? Daha muhtaç 
durumda olan yer neresidir? Bu sorunun 
cevabı ve ortaya çıkacak sıralama kesim 
yapılacak ülkeleri belirler.

Bizler özellikle Müslümanların hicret 
ederek sığınmak zorunda kaldıkları 
mülteci kamplarında, ihtiyaç sahibi 
ülkelerin yatılı okullarında -ki o 
Müslüman beldenin geleceğine de 
yatırımdır bu- ve ihtiyacın had safhada 
olduğu mahallerde kesim yapıyoruz.

- Beşir Derneği’nde ülke şartlı bağış 
alınmıyor. Neden?

Birinci neden fıkhi hassasiyettir. Kurban 
bağışı hangi ülke şartlı ise orada kesmek 
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durumundasınız. Kesim yaptığımız 
ülkelerde şartlar hızlı değişebiliyor. 
Bağış aldığınız bir ülkede kesim 
yapamama riski doğabiliyor. Bağışçının 
da bağışı yerine ulaşmamış olur. Bu da 
sizi vebalde bırakır. Bu konuda Yemen 
örneği verilebilir. İki yıl önce kurban 
zamanı Yemen’de değil hayvanları 
kesmek, can güvenliği dahi kalmadı. 
Bundan dolayı, ülke şartlı almıyoruz.

Bir diğer neden ise, biz sadece yurt 
dışında kurban organizasyonu yapan bir 
kurum değiliz. Organizasyonumuzun % 
70’lik kısmını kendi insanımıza yönelik 
olarak yurt içinde gerçekleştiriyoruz. 
%30’luk dilim ise yurt dışında 
icra ediliyor. Ülke şartlı almak bir 
noktada kendi insanlarımıza yönelik 
organizasyonumuzu da sekteye 
uğratabilir. Kendi ülkemizdeki ihtiyaç 

sahiplerini yardımsız bırakıp tamamen 
dışarıya yönelmek de çok hakkaniyete 
uygun değildir. 

- Kurban bağışçıları kurbanlarının 
nerede kesildiğinden nasıl haberdar 
olmaktadır?

Kurban kesildiği anda bağışçımıza 
“Kurbanınız şu anda ... kesilmiştir. Allah 
kabul etsin.” gibi bir mesaj gitmektedir. 
SMS yoluyla anında bilgilendiriyoruz.

İmkan dahilinde bağış kurbanların 
vekaletlerinin verilmesi ve kesim 
videolarının da web sayfamızdan bağış-
çılarımıza ulaştırılması sağlanmaktadır.

- Son olarak, okurlarımıza ve gönül-
lülerimize vermek istediğiniz bir mesaj 
var mı?

İlk mesajımız bağışçılarımızadır. Şu 

ana kadar yaptıkları bağışlarla hiç git-
medikleri, görmedikleri coğrafyalardaki 
insanlarımızın tebessümlerine, hayır 
dualarına mazhar oldular. Kendilerine 
şükran borçlu olduğumuzu ifade etmek 
isterim.

Beşir Derneği temsilcilerimiz ve 
gönüllülerimiz de her faaliyette olduğu 
gibi kurban zamanı da seferber 
oluyorlar. Gerek açtıkları standlarla 
ve el ilanı dağıtımı ile gerekse gece 
gündüz demeden koşturmaları ile çok 
büyük hayırlara vesile oluyorlar. Bütün 
temsilcilerimize ve gönüllülerimize de 
buradan bu vesile ile teşekkür ediyorum.

Gerek halkımızın gerekse tüm İslam 
âleminin kurban bayramını tebrik eder, 
hepimiz için hayırlara vesile olmasını 
dilerim.
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Türkiye genelinde 242 temsilciliği ile en ücra noktalarda kurban 
bağışlarınızın payları ile ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürmekte ve 
sizlere hayır dua almaya vesile olmaktadır. 

200’den fazla yerel dernek ve SEMERKAND Vakfı ile yaptığı işbirliği 
protokolleri ile organizasyonunu daha da güçlü hale getirmektedir.

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

BeşirDerneği; 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, Tanzanya, Kenya, 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.

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 bağış yapılırken mutlaka bildirilmelidir.

• Vacip Kurban bağışı arefe günü saat 17:00’a kadar kabul edilecektir.

Web sayfamız;
kurban.besir.org.tr adresinden hızlı bağış yapabilir ve anlaşmalı 
kredikartlarına 3 taksit imkânından faydalanabilirsiniz. Ayrıca, Kurban özel 
web sayfamızdan kurbanınızın nerede ve ne zaman kesildiğine dair bilgileri, 
size özel panelden takip edebilirsiniz.

Banka Hesaplarımız;
Derneğimizin Türkiye Finans, T.C. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf 
Bank, Vakıf Katılım, Halkbank, Kuveyt Türk, PTT 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. Vekâlet için 0216 375 4042 aramınız yeterli 
olacaktır.

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

T.C.ZiraatBankası  : 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.besir.org.tr 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 375 4042 aramınız yeterli olacaktır.

Tele Bağış Sistemimiz;
0216 375 4042 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 tabletlerinizden Güvenli 
ve hızlı “Mobil Bağış” uygulaması ile bağış işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 
“Mobil Bağış” uygulamasını Google Play Store’den ücretsiz indirebilirsiniz.

Temsilcilik ve Standlarımız;
Kurban bağışlarınızı yurt genelinde bulunan 242 temsilciliğimize ve 
ana meydanlarda açılacak standlarımıza uğrayarak makbuz karşılığı ile 
yapabilirsiniz. Temsilcilik ve stant adres bilgileri için 0216 375 4042 çağrı 
merkezimizi arayabilirsiniz.

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 
bizi rabbimize yakınlaştırır bizi kurban.



Bangladeş, Güney Asya’da, batısı ve kuzey doğusunda   
Hindistan, Güney doğuda Mayanmar’la sınırdır. Bangladeş’in 
anlamı “Bengal’in ülkesi.” olup resmi dili Bengali’dir. Yüzölçümü 
147,570 km2 (Türkiye’nin 1/5’i) . Nüfus 170 milyon civarındadır. 
Para birimi Taka’dır. Yönetim şekli cumhuriyettir.

BANGLADEŞ’İN TARİHİ
Bangladeş’te müslümanlığın tarihi, onuncu asırdan itibaren 
müslümanların bölgeye egemen olmasıyla başlar.

Bangladeş 12. asırdan 1757 yılına kadar Müslümanların 
idaresinde, 1757’den 1905 yılına kadar İngilizlerin egemenliğinde 
kaldı. 1947 yılında da Müslüman kesimi “Doğu Pakistan” adıyla 
Pakistan’ın bir eyaleti oldu. 1969 yılına kadar Pakistan’ın eyaleti 
olarak kaldı. Bu arada Hindistan-Pakistan Savaşı başladı.

1971 Aralık ayında savaş bittiğinde Hindistan, Doğu Pakistan’ın 
büyük bir bölümünü işgal etmişti. Hindistan burayı iki hafta 
kadar kontrol altında tuttu. 22 Aralık 1971’de Mucib-ür-
Rahman’ın liderliğinde Bangladeş Müslüman Halk Cumhuriyeti 
kurulduktan sonra, Hindistan ülkeyi terk etti. 

Bangladeş’in bağımsız bir ülke olarak tarih sahnesine 
çıkmasının kısaca hikayesi böyledir. Bağımsızlığını kazandıktan 
sonra da iç karışıklıklar, siyasi çalkantılar ve darbeler neredeyse 
hiç bitmemiştir. 

İKLİM VE ÜLKENİN FİZİKİ YAPISI
Ilıman bir iklime sahiptir. Muson yağmurları yoğun olur. Sel afeti 
sıklıkla yaşanmaktadır. Ovaların büyük bir kısmının denizden 
yüksekliği 9 metreyi geçmemektedir. Bu sebeple her yıl yağışlı 
mevsimlerde ırmakların kabarmasıyla ovalar seller altında 
kalırlar. Bu sel baskınlarının en büyüğü 1974 yılında olmuş 
ve ülkenin % 70’i sular altında kalmış, 2 bin insan ölüp, yüz 
binlerce insan evsiz, barksız ve aç kalmıştır Chittagong bölgesi, 
tepeler, vadiler ve ormanlarla kaplıdır. Buraları ülkenin başlıca 
dağlık bölgesidir. Yüksekliği ortalama 600 metredir.

Bangladeş’te fazla maden kaynağı yoktur. Ancak, otuz tane 
küçük tabii gaz ve çok ince bir kömür tabakası keşfedilmiştir. 
Bengal Körfezi’nde de petrol bulunmuştur.

EKONOMİ
Ekonomi tarıma dayalıdır. Başlıca ürünleri, pirinç, önemli 
dayanıklı gıda maddeleri, Hint keneviri ve çaydır. Bu alanda Çin 
Halk Cumhuriyeti ve Hindistan’dan sonra dünya üçüncüsüdür. 
Diğer zirai bazı sebzeler ve şekerpancarı iç tüketim için 
yetiştirilir. 10 milyon hektarlık alanda ekim yapılır. Bu alanların 
büyük çoğunluğunda pirinç üretilir.

Bangladeş’te tekstil son beş yıl içerisinde büyük ivme 

BangladeşAsya’nın   
İhtiyaç Sahibi 

Müslüman Ülkesi
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kaydetmiştir. Dünyaca ünlü tekstil firmaları buraya gelmekte, 
iş gücünden yararlanmakta çok ucuz maliyete istediği 
kalitede hazır giyim ürünü üretebilmektedir. Çoğu Avrupa 
ülkesinden tekstil amacıyla bu topraklara gelmiş iş adamları 
bulunmaktadır. 

Bangladeş’te başlıca sanayi hazır giyim üretimidir. Bu ülkede 
ileri sanayi tam kurulmamış, hatta bulunan madenler dahi 
tam olarak işlenememiştir. Ülkede hazır giyim işleyen binlerce 
fabrika vardır.

Başlıca ihracat ürünleri; hazır giyim, Hint keneviri (Jüt), çay ve 
balıktır. Ancak ihracatı hiçbir zaman ithalatını karşılamamakta 
ve ithalat ile ihracat arasındaki açık, gün geçtikçe artmaktadır. 
Çok az da olsa dış yardımlarla ayakta durmaya çalışmaktadır.

Dericilik, dondurulmuş gıda, seramik sanayileri ülkenin sanayi 
alanında faaliyet gösterilen diğer alanlarıdır.

DİNİ YAPISI 
Ülkedeki en yaygın din İslamiyet’tir(%90). Bu oranı azınlık 
durumlarıyla Hinduizm (%9), Budizm (%0.7) izlemektedir.

Yerleşim merkezlerinde camiiler genellikle yol kenarında olup 
taban sergisi olarak  herhangi bir mefruşat bulunmamaktadır. 
Bangladeş 12. yüzyılda İslamiyet’le tanıştı. Bizdeki İmam Hatip 
Liseleri’ne benzer eğitim veren medreseler vardır. Ancak, 
camilerin yanında bulunan göletlerde abdest almaları alt 
yapının da ne kadar zayıf olduğunun bir göstergesi.

EĞİTİM SİSTEMİ
Dünyada okuma-yazma oranı en düşük ülkelerdendir. Halkın 
okuma-yazma oranı %33’ dür. İlkokul 5 yıl, ortaokul 5 yıl, lise 
2 yıl ve üniversite 4 yıl süreli bir eğitim sistemine sahiptir. 
Köylerinde ekseriyetle ilkokul bulunmamaktadır. Dakka, 
Rajshani ve Chittagong üniversiteleri, batı tarzı eğitim yapan üç 
büyük üniversitedir. Halkın kültür seviyesi ve ekonomik durum 
çok düşüktür. İngilizlerin kültürünün tesirleri devam etmektedir.

KANAYAN YARAMIZ: ARAKAN 
MUHACİRLERİ
Bangladeş kendi yapısı ile ihtiyaç sahibi bir ülke olmanın 
yanında aynı zamanda Arakan muhacirlerine de ev sahipliği 
yapmaktadır. Dünyaya barış ve hoşgörü dini ambalajı ile 
pazarlanan Budistlerin zulmünden canlarını kurtarabilenler 
Bangladeş’teki mülteci kamplarına sığınmak zorunda 
kalmışlardır. Patia, Dohazar gibi mülteci kamplarında yaşamak 
zorunda kalan muhacirlerin ihtiyaç seviyeleri Bangladeş’in yerli 
halkından da şiddetlidir. 

BANGLADEŞ’TE BEŞİR DERNEĞİ 
HİZMETLERİ
Beşir Derneği, nüfusunun büyük çoğunluğu ihtiyaç 
sahibi olan bu Müslüman beldede her yıl kurban kesim 
ve dağıtım organizasyonu icra etmektedir. Ülkede sayısı 
küçümsenemeyecek oranda Arakan muhacirlerinin bulunduğu 
mülteci kamplarına ağırlık vererek bu mazlum insanların 
öncelikli ihtiyacı olan gıda ihtiyaçlarının bir nebze de olsa 
karşılanmasına çalışmaktadır. 

Ülke her ne kadar su yönünden zengin gibi görünse de içilebilir 
suyun ciddi anlamda sıkıntı olduğu bölgeler mevcuttur. İçilebilir 
su miktarının kısıtlı olduğu bölgelerde su kuyusu açma 
çalışmaları da yürütülmektedir. 

Ülkedeki ihtiyacın durumuna göre ilerleyen yıllarda Bangladeş 
ve Arakan halkı için yapılabilecek yardımlar ve geliştirilebilecek 
projeler için de fizibilite çalışmaları sürdürülmektedir.
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Hizmeti nimet bilme düsturuyla yollara düşmüş gönül erlerimiz, 
bu kez yardımlarını mazlum şehir Gazze’de gerçekleştirerek 
hayırlara vesile oldular. Ramazan ayı münasebetiyle 
çalışmalarına hız veren ekiplerimiz, Filistin’deki çalışmalarına 
bir yenisi ekleyerek Gazze’de kumanya dağıtımı yaparak, toplu 
iftar organizasyonu gerçekleştirdi. Gazze’de abluka altında olan 

yoksul mahallere ulaşan ekiplerimiz, derme çatma kulübelerde 
hayatını idam ettiren ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtımı 
yaparak yalnız olmadıklarını hissettirdiler. Ayrıca, iki farklı 
bölgede yapılan iftar organizasyonuyla sofraların şenlenmesine 
vesile oldular. Beşir Derneği Yurt Dışı Koordinatörünün yaptığı 
açıklamada, Filistin’e yardımların süreceğini bildirdi.

Bursa Temsilcimiz  
Hakkın Rahmetine Yürüdü
Beşir Derneği Bursa Temsilcisi Cem Kutlu  (En 
son Gazze’ye giden gıda yardımlarını organize 
etmişti.) kutlu bir mevsimde, Ramazan Bayramı 
arefesinde Rahmet-i Rahman’a kavuştu. 
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine sabr-ı cemil dileriz.

Beşir Derneği’nden Filistin’e Ramazan Yardımları
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Beşir Derneği, 15 Temmuz darbe girişimine karşı 
81 vilayetimiz ve ilçelerimizde  Milli irade nöbeti 
tutan kahraman halkımıza, polisimize ve güvenlik 
kuvvetlerimize yiyecek ve içecek ikramında bulunarak 
milli birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini 
gösterdi.

Milli İrade için
Nöbetteyiz

Milli İrade  
Özel Bültenimiz 

Yakında  
Çıkacaktır



Beşir Derneği 
Ramazan

Faaliyetleri
2016

Ağrı’da Ailelere Kumanya 
Yardımı !
Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahiplerine yapılan 
yardımlara hız veren Beşir Derneği Ağrı Temsilciliği,  
ihtiyaç sahibi ailelere  kumanya   yardımı yaparak 
Ramazanın bereketini sofralara taşıdı.

Bartın’da Tebessümün 
Hissedarı Olundu !
Beşir Derneği Bartın Temsilciliği, hayırseverler 
aracılığıyla topladıkları   yardım paketleri ve gıda 
kolilerini daha önceden belirlenmiş oldukları ihtiyaç 
sahibi ailelere teslim etti.

Erciş’te Gönüller Yapılıyor
Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere  
umut olmak adına çalışmalarına hız veren  Beşir 
Derneği Erciş Temsilciliği günlük 90 ailenin evlerine 
iftar saatinde sıcak yemek dağıtımı yaparak hayırlara 
vesile oldular. 

Muhacirleri ve  
Yetimleri Sevindirdik
Beşir Derneği Manisa Temsilciliği , Ramazan Bayramı 
öncesinde aralarında muhacir ailelerin, yetim ve 
öksüzlerin de olduğu 24 çocuğa bayramlık kıyafet 
hediye ettiler. 

Beşir Derneği, Bayburt’ta 
Hayra Vesile
Beşir Derneği Bayburt Temsilciği, ihtiyaç sahibi 
ailelere Ramazan ayına hazırlık amacıyla gıda ve 
kırmızı et dağıtımı yaparak, gönüllerin bir nebze olsun 
şenlenmesine vesile oldu. 

Çanakkale Temsilciliği’nden 
2 Binden Fazla Yardım Kolisi 
Beşir Derneği Çanakkale Temsilciliği, Ramazan 
ayı dolayısıyla yaptığı çalışmalarında il merkezi ve 
ilçelerde 2 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye yardım 
kolisi ulaştırdı.  

“Hayat Paylaşınca Güzel”
Beşir Derneği Karaman Temsilciliği, çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin 
yanında olan gönül erlerimiz, bu Ramazan da ihtiyaç 
sahiplerinin, öğrencilerin, yetimlerin yanında yer alıp 
paylaşmanın güzelliğini hepbirlikte yaşadılar.

Düzce Temsilciliği’nden 300 
Aileye Yardım Eli 
Beşir Derneği Düzce Temsilciliği tarafından ihtiyaç 
sahibi ailelere, 300 gıda kumanyası ve kırmızı et 
dağıtımı yapıldı. 
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Beşir Derneği, Of’ta 1000 
Adet Kumanya Dağıttı
Beşir Derneği Of Temsilciliği, kardeş kuruluş  Kuzey 
Yıldızı Derneği ile ortaklaşa yaptıkları çalışmalar 
neticesinde Ramazan yardımları kapsamında 1000 
adet kumanya dağıtımı yaparak hayırlara vesile oldular. 

Beşir Derneği Turgutlu’da 
Hayra Doymuyor
Ramazan ayı öncesinde ve Ramazan ayında  
Turgutlu’nun birçok semtinde ihtiyaç sahibi ailelere 
1270 parça giyecek yardımı , bebekler için yürüteç 
ve beşik yardımı,  Turgutlu Zübeyde Hanım Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine 400 parçadan 
oluşan giyecek yardımı ile, Beşir Derneği Turgutlu 
Temsilciliği, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine umut oldu, 
merhem oldu.

Karadeniz Ereğli’de Sofralar 
Şenlendi !
Beşir Derneği  Karadeniz Ereğli  Temsilciliği,  Ramazan 
ayı münasebetiyle iftar saatine yakın bir vakitte bizleri 
bekleyen ailelerin kapılarını çalıp sofralarını sıcak 
yemekle şenlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

Erbaa’da Yardımlar Hız 
Kesmeden Devam Ediyor
Beşir Derneği  bu yıl “Herkes Seni Bekliyor” sloganıyla 
yollara düşerek Erbaa’da yeni bir faaliyete imza attı. 
Erbaa genelinde tespit ettiği yoksul ailelere kumanya 
dağıtımı gerçekleştiren Beşir Derneği, Ramazan ayında 
da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Körfez Temsilciliği’nin 
Gönüllere Yolculuğu 
Her ay düzenli olarak Körfez paylaşım noktasından 
ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapan Beşir Derneği,  
Körfez bölgesinde hayatını devam ettiren muhacirlere 
Ramazan ayı münasbetiyle kumanya dağıtımı 
yaparak, bir kez daha muhacirlerin yanında olduğunu 
mültecilere hissettirmiş oldu.

Bucak Temsilciliği’nden   
400 Aileye Kumanya Yardımı 
Beşir Derneği Bucak Temsilciliği 400 ihtiyaç sahibi 
aileye  Ramazan kumanyası dağıtarak hayırlara vesile 
oldular. 

Çorum’da Gönül Erleri 
İftariyelik Dağıttılar
Beşir Derneği Çorum Temsilciliği gönüllüleri, trafiğin 
yoğun olduğu şehir içinde veya şehirler arası ana 
yollara bağlantısı olan kavşaklarda, kırmızı ışıkta 
bekleyen  300 sürücüye iftariyelik dağıtarak hayırlara 
vesile oldular.

Ramazan Bereketi, 
Erzincan’ı da Kucakladı 
Beşir Derneği Erzincan Temsilciliği, ihtiyaç sahiplerine 
sosyal incelemeler sonucunda düzenli olarak paylaşım 
noktasından yardım ulaştıran temsilciliğimiz, Ramazan 
ayı nedeniyle çalışmalarını genişleterek, Ramazan 
kumanyası yardımları ile hayırlara vesile oldu.
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Diyarbakır’da Yardımlar Devam Ediyor
Ramazan ayında yardımlarına hız veren Beşir Derneği 
Diyarbakır Temsilciliği, daha önceden  tespit edilen, 
aralarında terör mağdurlarının da olduğu toplam 150 
aileye gıda kolisi, çocuk bezi, çocuk maması, yetim 
ailelere ise beyaz eşya vererek gönüllere ulaştı.

Edirne’de İftar Sofraları Şenlendi
Beşir Derneği Edirne Temsilciliği, Ramazan ayı 
faaliyetleri kapsamında kumanya ve iftarlık sıcak 
yemek yardımları ile, Ramazan-ı Şerif bereketini 
gönüllerde yaşattı.

Gaziantep’te 1000 Aileye 
Kumanya Yardımı
Daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere 
kumanya yardımı yapan Beşir Derneği Gaziantep 
Temsilciliği, Ramazan ayının bereketini Gaziantep’te 
de paylaşarak, 1000 ailenin sofrasına tebessüm kattı.

Kağızman Temsilciliği, 
Mahsun Gönüllerle Buluştu
Mahzun ve mahcup kalplerle her fırsatta bir araya 
gelen Beşir Derneği, yardımlarından bir tanesini 
de Kağızman’da gerçekleştirdi. İhtiyaç sahiplerine 
dağıtılan kumanya paketleri  ve iftariyelikler ile bu 
Ramazan ayında da yüzlerin gülmesine vesile oldu.

Beşir Derneği Ramazan’da Kahta’da
Ramazan bereketine ve mahzun, mahcup gönülleri 
sevindirme kervanına Kahta da katıldı. Bin kişiye iftar 
veren temsilciliğimiz aynı zamanda 485 aileye gıda 
kumanyası, 25 yetime de bayramlık hediye ederek 
gönülleri şenlendirdi.

Sivas’da Ramazan Coşkusu
Beşir Derneği Sivas Temsilciliği, yıl boyunca paylaşım 
noktası aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin hayırlarına 
vesile olurken bu çalışmalarına hız vererek Ramazan 
ayı boyunca ailelere sıcak yemek ve kumanya dağıtımı 
yaparak hayırlara vesile oldu.

Ahlat’taki İhtiyaç Sahipleri Unutulmadı
Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde yapmış olduğu 
çeşitli yardımlarla adından sıkça bahsettiren Beşir 
Derneği, Ahlat’ta ilçe genelinde, önceden belirlenmiş 
olunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımında 
bulunarak hayırlara vesile oldu.

Sakarya Temsilciliği, 
Çalışmalarına Devam Ediyor
Beşir Derneği Sakarya Temsilciliği,  Sakarya’da yaşayan 
ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaparak onların bir 
nebze olsun sıkıntılarını gidererek, mahzun ve mahcup 
gönüllerin yanlarında olduğunu hissettirdiler. 

Zonguldak’ta 600 Aileye Kumanya
Beşir Derneği Zonguldak Gönüllüleri, Kilimli’de Şevkat 
Derneği ile işbirliği yaparak 600 aileye kumanya 
yardımında bulundu.
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Beşir Derneği Körfez 
Temsilciliği Gönüllere Ulaştı 
İhtiyaç sahibi ailelere Ramazan kumanyası götürerek 
sofraların bir nebze olsun zenginleşmesine katkı 
sağlayan, iftar çadırı ve sıcak yemek dağıtımıyla 
Ramazan-ı Şerif bereketini gönüllerde yaşatan Beşir 
Derneği Körfez Temsilciği, ihtiyaç sahibi ailelerin 
çocuklarına bayramlık kıyafet ulaştırarak mahzun 
kalplerin mutluluğuna vesile oldu.

Uşak’’ta Sıcak Yemek ve 
İftariyelik Dağıtımı
Beşir Derneği Uşak Temsilciliği, Ramazan ayı boyunca 
İzmir-Ankara yolu üzerinde stadyum ışıklarında iftara 
yetişememiş sürücülere, günlük 300 kişiye iftariyelik 
dağıttı. Ayrıca, daha önceden belirlenmiş ihtiyaç sahibi 
ailelerin evlerine iftar saatinden 30 dakika önce sıcak 
yemek götürülerek iftar sofraların şenlenmesine vesile 
oldu. 

Aksaray’da Paylaşmanının 
Mutluluğu Devam Ediyor
Paylaşmanın son örneği bu sefer Aksaray’dan geldi. 
Beşir Derneği Aksaray Temsilciliği yılın belli döneminde 
olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da ihtiyaç 
sahibi ailelere kumanya dağıtımı yaparak hayırlara 
vesile oldular.

Sakarya Temsilciliği, 
Yetimleri İçin Seferber Oldu !
Beşir Derneği Sakarya Temsilciliği  ‘’Dünya Yetimler 
Günü’’ münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza atarak, 
yetimler için hem yardım topladı hem de yardımda 
bulunan hayırseverin sesiyle dünya yetimleri için duygu 
ve düşüncelerin dile getirilmesine aracı oldu.

Tüm Yetimlerin Duygularına 
Tercüman Oldular
Beşir Derneği İzmir Temsilciliği’nin, “Bir Yetim Sevindir 
Dünya Senindir” sloganıyla İzmir’de yaşayan 1001 
yetimi giydirerek hayırlara vesile olmasının ardından 
duygu ve düşüncelerini kağıda döken, tüm yetimlerin 
hislerine tercüman olan yetimlerimiz, Beşir Derneği’ ne 
olan teşekkür ve memnuniyetini resimlere yansıttılar.

“Bu Bayram da Yüzü 
Gülmeyen Yetim Kalmasın”
Kurulduğu günden bu yana 242 temsilcilikte 
mazlumların yanında olan mahzun ve mahcup 
insanların ihtiyaçlarını imkanlar dahilinde karşılamaya 
çalışan gönül erlerimiz Ramazan Bayramını tüm yurtta 
yaşamaya, yaşatmaya devam ediyor. Beşir Derneği 
Çorum Temsilciliği tarafından, Ramazan Bayramında 
kullanılmak üzere kentteki yetim ve öksüz çocuklara 
bayramlık elbise dağıtıldı.

Turgutlu’da Öğrencilere Karne Hediyesi
Beşir Derneği Turgutlu Temsilciliği, Cuma günü okulların son ders zilinden sonra öğrencilere kitap hediye ederek 
gönüllere ulaştılar.Turgutlu Avşar Ortaokulu öğrencilerine 120 adet kitap dağıtımını gerçekleştiren Beşir Derneği 
Turgutlu temsilciliğinin bu organizasyonuna Milli Eğitim İlçe Müdürü Mehmet Ölmez, Eğitim-Bir Sen Turgutlu 
Sekreteri Mehmet Taşçı, Beşir Derneği Turgutlu Temsilcisi Talip Çelik ve öğrenciler katıldı.
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“Çocuklar Mutlu Olursa 
Dünya Mutlu Olur’’
Beşir Derneği Kırklareli Temsilciliği, daha önceden 
belirlemiş oldukları ihtiyaç sahibi  5-12 yaş arasında 
50 yetime ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet 
yardımında bulunarak çocukların bayram coşkusunu 
yaşamalarına vesile oldu.

Gölcük Temsilciliği Minikleri 
Sevindirdi
Gölcük’te Paylaşım noktası aracılığıyla  50 kadar 
ihtiyaç sahibi ailenin gönüllerinin dilediğince alışveriş 
yapmalarına vesile olan Beşir Derneği Gölcük 
Temsilciliği, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere 
umut oldu.

Miniklerin Mutluluğu 
Yüzlerine Yansıdı
Mahzun ve mahcup kalplerle her fırsatta bir araya 
gelerek onların ihtiyaçlarını karşılayan Beşir Derneği, 
kurdukları iftar sofralarıyla, dağıttıkları kumanyalarla, 
giydirdikleri çocuklarla  Denizli’de de tebessüme ortak 
oldu.

Tekirdağ’da Çocukların 
Bayram Mutluluğu !
Ramazan ayını gönüllerde dolu dolu yaşatan Beşir 
Derneği gönül erleri,   Ramazan Bayramında  ihtiyaç 
sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet dağıttı. 
Beşir Derneği Tekirdağ Temsilciliği, yapmış oldukları 
bağış çalışması neticesinde, daha önceden belirlemiş 
oldukları ihtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere bayramlık 
kıyafet ve bisiklet yardımında bulundu. 

Yerköy’de Çocukların 
Bayram Mutluluğu ! 
Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere 
kumanya, sıcak yemek, bayramlık kıyafet gibi 
yardımları ulaştırmaya devam eden  Beşir Derneği 
Yerköy Temsilciliği, Ramazan Bayramı öncesinde 
ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet dağıtımı 
yaparak hayırlara vesile oldu.

Beşir Derneği, Yetimlerin Yüzlerini 
Güldürmeye Devam Ediyor
Beşir Derneği’nin faaliyetlerini sürdürdüğü sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında,  Beşir Derneği 
Kırklareli Temsilciliği, Kırklareli Aile Politikalar İl 
Müdürlüğü bünyesindeki çocuk bakım evinde kalan 25 
yetim çocukla bir araya gelerek Armağan Köy’ünde bir 
kahvaltı organizasyonu gerçekleştirdi. 

“Bir Yetim Sevindir Dünya Senindir’’
Beşir Derneği,  her sene  olduğu gibi bu Ramazan Ayında 
da  Türkiye’nin 300 noktasında Ramazan-ı Şerif bereketini 
yaşattı. Ramazan ayının 15. gününde ‘’Dünya Yetimler Günü ‘’ 
münasebetiyle yetimlere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, 
Türkiye’nin dört bir köşesinde hayırlara vesile oldu.
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Viranşehir’de 4.Geleneksel Gönül Sofraları 
Beşir Derneği Viranşehir Temsilciliği’nin İlçenin Cumhuriyet 
Mahallesindeki SODES merkezinde kurduğu 4. Geleneksel 
gönül sofrasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 300 
kişinin katıldığı iftar programı, mevlit okunmasıyla başladı. İlahi 
grubu da okuduğu birbirinden güzel ilahilerle iftar programına 
renk kattı.

Yozgat’ta Her Gün Sofralar Şenlendi !
Beşir Derneği Yozgat Temsilciliği, Yozgatlı hayırseverlerin 
yapmış oldukları bağışlar ile 30 gün boyunca her gün 200 kişiye 
iftar yemeği verdi.

Konya’da İftar Coşkusu
Beşir Derneği Konya Temsilciliği, yapmış olduğu çalışmalar 
neticesinde Ramazan ayı boyunca Konya halkına iftar yemeği 
vererek onların neşesine ortak olmanın huzurunu yaşadılar. 

Ağrı’da Gönül Sofraları Kuruldu
Beşir Derneği Ağrı Temsilciliği, Ramazan ayında toplu iftar 
organizasyonu yaparak gönülleri sofralarda buluşturdu.

Çorlu’da Gönüller Sofralarda Buluştu 
Paylaşım noktası aracılığıyla her ay ihtiyaç sahibi ailelere 
periyodik olarak yapılan yardımlarla gönülleri fetheden Beşir 
Derneği Çorlu Temsilciliği, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 
aileleri buluşturan iftar organizasyonu ve ardından çocuklara 
dağıtılan pamuk şekerleri ile sofralara şenlik kattı.

Muş’ta Anlamlı İftar Yemeği
Beşir Derneği ve Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce 
ildeki koruyucu aile ve korunmaya muhtaç çocuklar yararına 
öğretmenevinde iftar programı düzenlendi.
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Şatafat, Tahtını Yoksulların Tebessümüne Bıraktı
Gösterişli iftar sofralarının yerine yoksullara uzanan yardım 
ellerinin çoğalmasının amaçlandığı bu Ramazan ayında, Gebze 
TÜMSİAD da yönetim kurulu toplantısında aldığı karar ile her yıl 
protokole verdiği iftar yemeklerini iptal ederek, iftar yemeği için 
harcanan bütçenin Uluslararası yardım kuruluşu Beşir Derneği 
işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağladı.

Kars ‘ta Her Gün 250 Kişilik İftar Yemeği
Beşir Derneği Kars Temsilciliği, Ramazan ayı boyunca Kent 
Konseyi bahçesine kurulan çadırda her akşam 250 kişiye iftar 
yemeği vererek gönüllere ulaştı.

Çorum’da İftar Sofraları Dolup Taştı !
Beşir Derneği Çorum Temsilciliği, günlük 300 kişilik iftar 
yemeği ile ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini fethedip, dualarına 
talip oldu. 150 kişilik iftar menüsünü bizzat ailelerin adreslerine 
teslim eden Beşir Derneği gönüllüleri, dernek merkezi önüne 
kurduğu iftar çadırı ile de ihtiyaç sahiplerine, mülteci ailelere, 
öğrencilere ve kendisine gönül sofrasında yer bulmak isteyen 
herkese ikramlarda bulundu. 

Antalya’da İftar Sofraları Gönüllere Ulaştı
Beşir Derneği Antalya Temsilciği tarafından Kepez civarında 
kurulan iftar çadırı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. 
Ramazan ayında büyük ilgi ile karşılanan ve  kuyruklar oluşan 
iftar organizasyonunda, gönüller yapmış olmanın mutluluğu ve 
huzuru yaşandı.

Afyon’da İftar Sofraları Şenlendi
Beşir Derneği Afyonkarahisar Temsilciliği’nin kurduğu iftar 
çadırında her gün 150 kişiye iftar yemeği verildi. 

Denizli’de Gönül Sofraları Kuruldu
Beşir Derneği Denizli Temsilciliği Pamukkale Belediyesi ile 
işbirliği yaparak üniversite bölgesinde kurduğu iftar çadırı ile 
üniversite öğrencilerinin zahmetsizce iftar yapmalarına vesile 
oldu.
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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 bağışçı 
olarak…

Tanıdıklarınıza fırın hizmetimizi anlatıp un 
bağışçısı olmaya teşvik ederek…

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

Kilis’te Açtığımız  
Suriye Ekmek Fırını  
Hizmete Devam Ediyor

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.



Halep Kırsalında Suriyeli Kardeşlerimize
Sıcak Yemek ve Barınma Hizmeti Vermeye
Devam Ediyoruz
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” düsturunun gereğini yerine 
getirmede hassasiyetle hareket eden Beşir Derneği, Kilis’te daha önce açmış 
olduğu ekmek fırınına aşevi de ekleyerek Suriyeli muhacirlere verdiği hizmet 
ağını genişletti.

Beşir Derneği, vakıf medeniyeti olan tarihimizden miras aldığı iyilik hareketi 
geleneğini bu kez de aşevi kurarak devam ettiriyor. Muhacir Suriyeli 
kardeşlerimize her gün 10.000 kişilik sıcak yemek dağıtan derneğimiz, 
çadırkentteki en büyük ihtiyacın da karşılanmasına vesile oluyor. 

Uzman aşçılar ve gönüllü ekipleri ile her gün düzenli bir şekilde yemek 
hazırlanmasını ve dağıtımını organize eden Beşir Derneği, gönüllerdeki 
mahzunluğun yerini sevincin almasına, gözlerdeki üzüntünün ümit ışıltısına 
dönmesine, kederli yüzlerin tebessüm etmesine vesile oluyor.

“Hayra vesile olan onu yapan gibidir.” ölçüsünden hareketle sizler de Beşir 
Derneği’nin aşevi hizmetine destek verebilir, bu iyilik hareketi içinde hissedar 
olabilirsiniz.

AŞEVİ HİZMETİNE  
DESTEK VERMEK İÇİN;
• Beşir Derneği’ne nakdi bağışta bulunabilir,

• İkamet ettiğiniz il/ilçedeki Beşir Derneği temsilcileri ile bağlantı kurup gıda 
bağışında bulunabilir,

• Nakit veya Gıda bağışı yapabilecek hayırseverlerle temsilcilerimizi 
buluşturabilir, referans olabilir,

• Aşevi hizmetimizi insanlara anlatarak daha fazla insanın bu iyilik hareketinden 
haberdar olmasına vesile olabilirsiniz.
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Suriye
Yardımları

Devam
Ediyor

Beşir Derneği Ağrı Temsilciliği Yardımlarına 
Hız Kesmeden Devam Ediyor
Beşir Derneği Ağrı Temsilciliği’nin yapmış olduğu bağış 
çalışmaları neticesinde, ihtiyaç sahiplerine günlük   yemek 
dağıtımı yapan aşevinde kullanılmak üzere 25 ton patates yüklü 
insani yardım aracı  dualarla uğurlandı.  

Ankara’dan 22 Ton Gıda Yardım Tırı!
Beşir Derneği Ankara Koordinatörlüğü, Ankaralı hayırseverlerin 
bağışlarından oluşan bir tır gıda yardımını Kilis’te bulunan 
aşevinde kullanılmak üzere cuma namazından sonra dualar 
eşliğinde Hüseyingazi Temsilciliği’nin önünden bölgeye 
gönderildi. 

Çankırı’da 
Bayramlıklar 
Sahiplerini 
Buldu !
Beşir Derneği Çankırı 
Temsilciliği, Çankırı’da 
ihtiyaç sahibi ailelere 
bayramlık kıyafet dağı-
tımı yaparak gönüllere 
ulaştı.

Kocaeli’nden 
Yardım TIRI !
Beşir Derneği Kocaeli 
Temsilciliği, içerisinde 
temel gıda malzemesi 
ve bayramlık kıyafetlerin 
bulunduğu yardım tırını 
Semerkand Vakfı ve 
Kocaeli Büyükşehir Be-
lediyesi’nin katkılarıyla 
Kilis’te bulunan Lojistik 
Merkezine gönderdi.

Beşir Derneği’nden Halep’teki Katliamdan 
Kaçan Halka Yardım 
Halep’te katliama devam eden rejim güçlerinden kaçarak 
Türkiye sınırına doğru gelen halkın yardımına koşan  Beşir 
Derneği ekipleri, Halep kırsalında bulunan ailelere sıcak yemek 
ve ekmek dağıtımında bulundu.
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Gölcük Temsilciliği, Muhacirlere Yardım 
Elini Uzattı !
Beşir Derneği  Gölcük Temsilciliği , Suriyeli ve yardıma muhtaç  
ailelere yardım elini uzattı. Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 
yaşayan daha önceden tespit edilmiş 50 muhacir ve ihtiyaç 
sahibi aileye gıda kumanyası dağıtıldı.

Körfez Temsilciliği’nden Muhacirlere İftar Yemeği !
Ülkelerinde süren iç savaştan dolayı yurtlarını terk eden 
muhacirlere sürekli yardım elini uzatan Beşir Derneği Körfez 
Temsilciliği, Suriyeli aileleri iftar yemeğinde buluşturdu. Beşir 
Derneği Körfez Temsilciliği, iftar öncesinde ise   Körfez’deki 
Suriyeli ailelere ramazan kumanyası dağıttı.

Muhacirler İçin İftar Organizasyonu !
Beşir Derneği ve Akyazı Belediyesi tarafından ilçe genelindeki 
Suriyeli vatandaşlar için  organize edilen iftar yemeği ile 
hayırlara vesile olundu.

TÜMSİAD’tan Suriyelilere Yardım TIRI
TÜMSİAD Gebze Şubesi geçtiğimiz günlerde bir açıklama 
yaparak bu sene Ramazan ayında iftar organisyonu 
yapamayıp bunun yerine Suriyeli muhacirlere yardım 
edeceklerini duyurdu. Akabinde hemen harekete geçen 
paydaş kurumumuz Kilis’teki Suriyelilere yardım tırı 
organize etti.

Beşir Derneği’nden Suriye’ye Dev Yardım !
Beşir Derneği Kilis temsilciliği tarafından Kilis’te kurulan 
ekmek fırını ve aşevi, kurulduğu günden bu yana kesintisiz 
hizmet vererek muhacirlerin hayati ihtiyaçlarını karşılamaya 
devam ediyor.
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Beşir Derneği, Cezaevi Konferanslarına  
Bir Yenisini Daha Ekledi...
Mahkumlar için dergi ve kitap projesinin yanı sıra, kumanya 
ve ramazana özel iftar faaliyetlerini de gerçekleştiren Beşir 
Derneği, Fetih Haftası münasebetiyle  Trakya Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özcan Aygün’ 
ün konuşmacı olarak katıldığı ‘’İstanbul’un Fethi’’ konulu 
konferansta cezaevi sakinleri ile buluştu. Arif Nihat Asya’ nın 
okuduğu “Fetih’’ şiiri ile büyük bir duygu selinin yaşandığı 
konferansa, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hayrettin 
Karbuz, Edirne Temsilcisi Tuğrul İnce, dernek gönüllüsü 
Osman Yavuz da katıldı.   

Beşir Derneği’nden Felçli 
Kardeşimize Yardım
Beşir Derneği her alanda mahzun 
gönüllerin yanında olmaya, onların 
ihtiyaçlarına ve sıkıntılarına cevap 
vermeye devam ediyor. 15 engelli 
çocuğa akülü tekerlekli sandalye 
hediye eden derneğimiz gönüller 
fethetti.

Edirne Temsilciliği, Cezaevinde Kadir Gecesi 
Programı Düzenledi
Beşir Derneği, kamu yararı statüsüyle sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında mahkûmlara yönelik etkinliklerine 
devam ediyor. Beşir Derneği Edirne Temsilciliği, Kadir 
Gecesi münasebetiyle Vaiz Selim Al ve Din görevlisi Mahmut 
MÜFTÜOĞLU’nun konuşmacı olarak katıldığı bir program 
düzenledi.  Etkinliğe Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Yöneticisi 
Uzm. Dr. Selahattin Kat, Edirne Temsilcisi  Tuğrul İnce ve  
Dernek yöneticisi Metin Beyazoğlu katıldı.

Bursa’da Hayra Davet Şenliği Heyecanı !
4. Geleneksel Semerkand Hayra Davet Şenliği, Bursa 
Kültürpark Gökçen Plaza’da hayır kapılarını açtı. Hayırsever 
Bursalılar Beşir Derneği standında buluştu.

Afganistan’da Çatlamış Dudaklar Hayat 
Buldu
Beşir Derneği  kurulduğu günden beri yoksulluk ve kuraklık 
olan bölgelerde çatlamış dudaklara hayat olmaya devam 
etmektedir. Beşir Derneği, başlatmış olduğu ‘’Su Kuyusu 
Projesi’’ kapsamında ihtiyaç olan bölgeleri uzman ekiplerin 
öncülüğünde seçmekte ve  su kuyuları açmaktadır. Binlerce 
insanın temiz ve sağlıklı suya kavuşmaları için hizmet vermekte 
olan ekiplerimiz, açılan bir su kuyusundan binlerce kişinin 
istifade etmesini sağlamaktadır. Bu minvalde çalışmalarına 
hız veren ekiplerimiz, daha önceki yıllarda su kuyusu 
açtığımız Afganistan’ı seçerek 4 adet köyü temiz içme suyuna 
kavuşturmuştur. Ayrıca, “Su Kuyusu Projesi” kapsamında 
yapılan çalışmaların hızlı bir şekilde sonuçlanmış olması 
açılacak onlarca su kuyularının da habercisi olmuştur.
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‘‘Yetim Filmi’’ Projesi için Anlamlı Ziyaretler
Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, Bosnalı Yönetmen 
Aida Begiç ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Sayın Prof. 
Dr. Recep Akdağ’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunularak, “Yetim Filmi” Projesi hakkında bilgilendirme yaptı. 
“Yetim Filmi” Projesini anlatmak ve projeye destek istemek için 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’yı makamında 
ziyaret eden Beşir Derneği, yurt içinde ve yurt dışında yapmış 
olduğu faaliyetlerin de aktarılmasına vesile olan bu anlamlı 
ziyaretlere bir yenisini daha ekleyerek, daha önce AFAD 
Başkanlığını yürüten ve Başbakanlık Müsteşarı olarak atanan 
Dr. Fuat Oktay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mostar Gençlik’ten Anlamlı Yardım
‘’Çorbada tuzunuz, kuyuda suyunuz olsun’’ diyerek toplanılan 
bağışlar ile Afrika’nın susuz insanlarına umut olan Mostar 
Gençlik Derneği’nde toplanan yardımları, gençler adına, Enerji 
Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından Beşir Derneği Genel 
Müdürü Fatih Sarıyar’a takdim edildi.

Beşir Derneği Genel Başkanı, 
Muş’ta Protokol Ziyaretinde Bulundu
Derneğin faaliyetlerini yerinde incelemek ve Beşir Derneği 
tarafından düzenlenen ildeki koruyucu aile ve korunmaya 
muhtaç çocuklar yararına iftar programına katılmak üzere 
Muş´a gelen Beşir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Cevdet Şanlı, Muş Valisi Sayın Seddar Yavuz’u makamında 
ziyaret etti. Ziyarette Beşir Derneği Bölge Sorumlusu Ergün 
Çolak ve Muş İl Temsilcisi Erhan Güler hazır bulundu. Başkan 
Şanlı Vali Yavuz’a Beşir Derneği’nin Yurt içi ve Yurt dışı faaliyetleri 
hakkında bilgi verdi. Daha sonra Başkan Şanlı beraberindeki 
heyetle Belediye Başkanı Feyat Asya’ya nezaket ziyaretinde 
bulundu.
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