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Merhaba, Kıymetli dostlar BÜLTENİMİZ’in 6. 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 edi-
yoruz. Bizler çalışmalarımızı gece gündüz aralıksız 
sürdürürken, gerek ülkemiz gerekse dünyamızda in-
sani yardım kapsamında çok çeşitli olaylar meydana 
gelmektedir. Bu olayların her biri bizlere insan olduğu-
muzu 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 çek-
memiz lazım. 

Nepal’de meydana gelen deprem yüzlerce cana mal 
oldu. Nepal depremini haber alır almaz Malezya’daki 
ekiplerimizle irtibata geçerek, oraya ekiplerimizin 
insani yardımları depremzedelere ulaştırmalarını 
sağladık. Sizlerin hayrınıza vesile olmak için kardeşler-
imiz kilometrelerce uzakta olan insanlara yardım elini 
uzattı. Allah (cc) bir daha böyle felaketlerden tüm in-
sanlığı muhafaza etsin.

Bu yıl  dördüncüsünü  gerçekleştirdiğimiz genel is-
tişare ve değerlendirme toplantımızın, her geçen gün 
hizmet alanımızı genişletmemiz, çeşitlendirmemiz, 
temsilcilik ağımızı arttırmamızla  doğru orantılı olarak 
daha verimli geçtiği kanaatindeyiz. Hizmeti nimet bilen 
bir anlayışın idraki ile, insani yardımlarımızı da pro-
fesyonel bir anlayış ile gönüllülük esasına dayalı bir 
ruhla devam ettirmenin gereği olarak, alanında uzman 
hocalarımızla hem genel merkezimizin hem de temsil-
cilerimizin performansını arttıracak nitelikte eğitimler 
vererek desteklemeye çalıştık. Zannediyorum, bun-
dan sonraki toplantılarımız da günün şartlarına bağlı 
alınacak eğitimlerle daha da nitelikli hale gelecek. 

 Son bir yıl içerisinde özellikle devlet kurumlarımız 
başta olmak üzere, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, 
belediyelerimiz ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde sa-
dece memleketimizin değil, yakın ve  uzak coğrafyalar-
daki muhtaç, mazlum ve mağdur insanlara milletimizin 
şefkat elini ulaştırmaya çalışıyoruz. Gaziosmanpaşa, 
Umraniye, Sancaktepe, Silivri, Tuzla, Adapazarı Merkez 
belediyeleri ile yaptığımız organizasyonlarla, Suruç 
kaymakamlığı gibi diğer kaymakamlıklarımızla 
yaptığımız organizasyonlarla ülkemizde misafir olan 
mülteci kardeşlerimizin yaralarına derman olmaya 
çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. 

Özellikle Balkanlar bizim ayrılmaz parçamızdır.  
Aramızdaki suni sınırlar bizi hiçbir zaman ayıramay-
acak. Bunun örneklerini Arnavutluk, Makedonya, 
Bosna, Kosova gibi ülkelere ulaştırdığımız insani 
yardım vesilesi ile bir kez daha gördük. Arnavutluk’ta 
meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak için 
Arnavutluk’ta partner derneğimiz “Yeni Umutlar” ile 
koordineli olarak, sel bölgesine intikal ettik. Oradaki 
kardeşlerimizin vasıtası ile selzedelere gıda ve ihtiyaç 
malzemeleri ulaştırıldı. 

Makedonya’da partner derneğimiz “Serdivan” ile 
koordineli olarak, özellikle Doğu Makedonyalı  
kardeşlerimize insani yardım malzemelerimizi 
ulaştırdık. Yine YTÜ Kulüpler Birliği ile Radoviç’te bir 
kütüphanenin kuruluşunu gerçekleştiriyouz. Üniver-
siteli öğrencilerimiz kendi harçlıklarından biriktire-
rek Radoviçli çocukların kitap kırtasiye ihtiyaçlarını 
karşıladılar. Onları bu husustaki hassasiyetlerinden 
dolayı tebrik ediyoruz.

Çözüm ortaklarımızdan BİLTEK Kolejleri, Genç-Kon ve 
Mostar Gençlik yaptıkları kampanyalarla bizim yurt içi 
ve yurt dışı eğitim yardımlarımıza katkıda bulundular. 
Bu katkılar artarak devam edecek.  Bu hizmetlerimiz, 
özellikle bu çalışmalarımızda bizi yalnız bırakmayan, 
bizlere her türlü desteği veren vatandaşlarımızın ve 
gönüllülerimizin hizmetleri her türlü takdirin üze-
rindedir. Dört yılı aşkın süredir devam eden Suriye 
katliamını şiddetle kınıyoruz; ancak “hayrihi ve şerrihi 
minallahü teala” inancımızdan hareketle, yüzyılı aşkın 
zamandan beri akrabalığımızı, komşuluğumuzu unut-
tuğumuz kardeşlerimizle tekrar buluşmamızın, onlarla 
yeniden kardeşliğimizi tesis etmemizin güzelliklerini 
yaşıyoruz. Bu güzellikleri de sizlerin destekleri ile art-
tırarak sürdürüyoruz. 

Sultanbeyli Belediyesi ile ilkini gerçekleştirdiğimiz 
Çocuk Şenliği önemli bir faaliyet olarak kayıtlara geçti. 
Bu şenliğin içerisinde çocuklarımız belediyemizin kat-
kıları ile doyasıya eğlenirken, yanı başlarında yaşayan 
yetim çocuklarımız da BİLTEK Kolejli çocuklarımızın 
katkıları ile güzel hediyelere kavuştular. Aralarındaki 
manevi bağ güçlenerek arttı. Emeği geçenlere başta 
Belediye Başkanımız Sn. Hüseyin Keskin olmak üzere 
herkese teşekkürü bir borç biliyorum.  

Sahada SEMERKAND VAKFI, TÜMSİAD, TÜBİAD, UK-
BA-DER; GENÇ-KON  gibi kardeş kuruluşlarımızla 
birlikte binlerce aileye ulaştık. Kardeş aile uygulaması 
ile Suriyeli canlarımızla bir can oluyoruz. Zulmün ve 
zalimin abad olmayacağı itikadımız her geçen gün 
perçinleşirken, İSLAM kardeşliğinin güzellikleri pay-
laşılıyor bu coğrafyada. Yeni dünya düzenini kurmaya 
çalışanlar ne yaparsa yapsınlar bizim gül medeniyetin-
den tevarüs ettiğimiz bu insani hasletlerimizi yok ede-
meyecekler. Bunu bir kez daha görüyoruz. “Mü’minler 
kardeştir.” hükmünce hepimiz şuurlanıyoruz. 

Nisan ayının son haftası Afganistan’daki kardeşleri-
mizi ziyaret ettik. Mezar-ı Şerif’teki partner derneğimiz 
SEMERKAND ile o bölgede büyük ihtiyaç olan su 
kuyusu projelerimizi hayata geçirdik. Bu projelerimiz 

geniş yankı buldu. Özellikle SEMERKAND VAKFI hanım 
gönüllüleri bizleri bu hayırlı hizmette yalnız bırakma-
yarak ciddi katkılarda bulundular. Su kuyusu proje- 
lerimiz yurt içi ve yurt dışında artarak devam edecek. 
Sadaka-i cariyenin en güzel misali olan bu projeye tüm 
halkımızın bir kuruş dahi olsa katkısını bekliyoruz. 
Kabil ve Celalabat’taki diğer kuruluşları ziyaret ederek, 
oradaki hizmetleri yerinde görme imkanı elde ettik. 
Celalabat’ta Seyyid Ahmed Haşimi’nin yürüttüğü 600 
talebenin Kur’an ve hafızlık eğitimi aldığı medresenin 
tadilat projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz.  

Haitili kardeşlerimizin talebi üzerine başlattığımız 
cami projemiz son aşamaya geldi. İnşaallah Ra-
mazan’la birlikte hizmet vermeye başlayacak. Şafak 
Camii adı verilen cami Haiti’de yeniden İslam’la şeref- 
lenmenin mekanı olacak inşallah. Maalesef İslam 
dünyası başkalarının planlarına peşkeş çekiliyor. En 
son Yemen’de yaşananlar bu yıl da Ramazan’a buruk 
kalplerle ve hüzünle girmemize sebep olacak.  Yemen 
bizim zihnimizde bir başka belde, hele ülkemizde hiçbir 
aile yoktur ki Yemen’de bir gazisi veya şehidi olmasın.

Bugün dünyada GSMH açısından en fakir ülkelerin 
başında gelen Yemen, bu yetmiyormuş gibi dış güçlerin 
oyuncağı haline getirilip, halk birbirine kırdırılıyor. Bu 
sebeple binlerce insan yerinden yurdundan olurken, in-
sanlar ayrım yapılmaksızın katledilirken, insani yardım 
koridorunun oluşturulamamasından dolayı yardım 
elimizi oraya ulaştıramıyoruz. Yemen’in en kısa zaman-
da bu beladan kurtulmasını temenni ediyoruz. Bütün 
bunlara rağmen İDSB çatısı altında faaliyet gösteren 
STK’lar olarak Yemenli kardeşlerimizle yaptığımız 
toplantı hayırlara vesile olacak inşallah. 

Şükürler olsunki bizleri Recep ve Şaban ayına ulaştıran 
Rabbim şimdi de Ramazan’a ulaştırdı. Ramazan pay-
laşmaktır; Ramazan sahip çıkmaktır, diyerek başta 
yakın akrabalarımız olmak üzere komşularımızı, öksüz 
ve yetimlerimizi bu bereket ayı vesilesi ile daha çok 
gözetmeyi Rabbim bize nasip etsin. Ramazan’la ka-
zanacağımız bu güzel hasletleri daim ve kaim hale ge-
tirsin. Yurt sathına yayılmış  onlarca temsilcimiz 7/24 
hizmet anlayışı ile hizmetlerini sürdürmeye devam 
ediyor. Hepsinden Allah (cc) razı olsun. Bizler onların 
hizmetlerine yetişmekte zorlanıyoruz. 

Valiliklerimizle, kaymakamlıklarımızla ve belediye-
lerimizle 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 kurum-
larımıza teşekkürü bir borç bilirken, SEMERKAND 
VAKFI, TÜMSİAD, TÜBİAD, UKBA-DER, GENÇ-KON  gibi 
kardeş kuruluşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 
Ramazan ayımızın bütün insanlığa hayırlar getirmesini 
temenni ederken, şimdiden tüm İslam aleminin Ra-
mazan bayramını tebrik ediyorum. BÜLTENİMİZ’in bu 
sayısının da hayırlara vesile olması temennisiyle

Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI 
Yönetim Kurulu Adına
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

-Hocam ramazan ayını diğer aylardan ayıran özellik nedir? Bu kadar 
önemli olmasının sebebi nedir?

Allah-u Teâlâ (c.c) her şeyi yaratandır. Dolayısıyla zamanı ve mekanı 
da yaratan O’dur. Yaratılmış olma bakımından hepsi aynıdır. Ama 
Allah-u Teâlâ bazı zamanlara özel bir mana, özel bir rahmet yükü 
yüklemiştir. O zamanlar diğer zamanlardan farklıdır. Mesela bunu 
ayet-i kerimelerde görüyoruz. Allah-u Teâlâ (c.c) zamana yemin 
ediyor. İkindi zamanına, duha (kuşluk) zamanına yemin ediyor.  
Rasulullah (s.a.s) Efendimizin de işaret ettiği gece vakti, kuşluk gibi 
zamanlar bu zamanların önemini, diğer zamanlara üstünlüğünü, 
kıymetini belirtiyor. Bunlar gün içinde olanlardır. Bazı zamanlar da 
hafta içinde diğer günlere nazaran daha önemlidir. Mesela Cuma 
gününü Rasulullah (s.a.s) diğer günlerden öne çıkarmıştır. Bazı 
zamanlar da ay içinde öne çıkarılmıştır. Mesela kameri ayların 
ortasından üç gün (13-14-15/eyyam-ı bıyd) veya her ayın başından, 
ortasından ve sonundan üçer gün buna örnektir. Rasulullah (s.a.s) 
bu günlerde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Bir de yıl içerisinde öne 
çıkan günler vardır. Mesela bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesi 
gibi. Bununla birlikte özel öneme sahip olan zaman dilimleri de 
vardır. Örneğin haram aylar, üç aylar ve ramazan gibi. Dolayısıyla 
bazı zaman dilimlerini diğerlerine nazaran daha faziletli ve üstün 
kılan Allah-u Teâlâ ramazan ayını da diğer aylardan rahmet ve 
fazilet bakımından üstün ve efdal kılmıştır.

Kutlu zamanların, üç aylar diye tabir ettiğimiz 
zaman dilimlerinin içindeyiz. Bu aylar içinde de 
on bir ayın sultanı olan Ramazan Ayına ulaşmış 

bulunmaktayız. Ramazan Ayının önemini, bu 
aylarda yapılan ibadetlerin faziletlerini, diğer 

aylardan farkını, konunun ehliyle,  
Sayın Ahmet ŞAHİN hocamızla bir kez daha  

hatırlamak/hatırlatmak istedik.  

Ahmet Şahin
Ramazan

Ayların Efendisi
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-Ramazan ayında yapılan ibadetlerin, verilen sadaka ve 
zekatların diğer aylarda yapılanlara nazaran üstünlüğü 
nasıldır?

Ramazan ayında yapılan bir nafile ibadet farz eda edilmiş 
gibi sevap alır. Bu ayda işlenen bir farz ibadet ise 70 farz 
eda edilmiş gibi karşılık görür. Yani nafile tasadduk 
yapan (sadaka veren) kişi zekat vermiş gibi, zekat veren 
de 70 zekat vermiş gibi olur. Yani bir lira zekat veren 70 
lira zekat vermiş gibi sevap kazanır.

Hadis-i Şerif’te “Ey insanlar büyük ve mübarek bir ayın 
gölgesi üzerimize düşmüştür ve bu ayda kadir gecesi 
vardır. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Allah-u Teâlâ 
o ayda oruç tutmayı farz kılmıştır ve ve gece kıyamını da 
(teravih namazı) nafile kılmıştır. Kim bu ay içinde nafile 
bir hayır işlerse bu ayın dışında farzı eda etmiş gibi olur. 
Kim de farzı eda ederse bu ay haricinde 70 farz eda etmiş 
gibi olur. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. 
Bu ay yardımlaşma ayıdır ve bu ayda mü’minin rızkı 
artırılır. Bu ayda bir oruçluya iftar ettirene bir köle azad 
etmenin sevabı vardır.” Bunu duyan sahabe-i Kiram “ Ya 
Rasulullah!  Bizim hepimizde bir oruçluya iftar ettirecek 
imkan yoktur”  dediler. Rasulullah (s.a.s) “ Allah-u Teâlâ 
bu sevabı bir yudum süt, bir hurma veya bir yudum su 
ile yapana da verir. Oruçluyu doyurana da öyle bir sevap 
verir ki geçmiş günahlarını affettirir. Allah-u Teâlâ bu 
kişiye benim havzımdan içirir. Benim havzımdan içen kişi 
bir daha susamaz. Ta ki cennete girene kadar. Oruçlunun 
sevabı iftar ettirene de verilir. Oruç tutanın sevabından da 
hiçbir şey eksilmez. Bu ay evveli rahmet, ortası mağfiret, 
sonrası da cehennemden azattır. Kim bu ay içerisinde 
çalışanının, işçisinin yükünü azaltırsa Allah-u Teâlâ o 
kişiyi cehennemden azad eder.” 

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden 
azad olan ramazan ayı işte böyle bir aydır. Alimlerimiz de 
bu ayda nafile işleyene farz sevabı verildiğini bildirirler ki; 
bu büyük bir rahmettir. Bu rahmete devam eden ümmet 
mağfireti kazanır.

“...bu ayda sadaka 
veren zekat 

vermiş, zekat 
veren ise yetmiş 

zekat vermiş 
gibidir...”

-Rasulullah (s.a.s) ve sahabe-i kiram (r.anhum)’ın bu 
aylarda farklı bir infak gayreti var mıydı?

Rasulullah (s.a.s) ve sahabe-i kiram (r.anhum) 
efendilerimizin hayatına baktığımız zaman görürüz 
ki onlar yapmadıkları ve yapmayacakları şeyi 
söylemezler. Dolayısıyla peygamber efendimiz 
yapmayacağı şeyi söylemeyeceği gibi sahabe-i kiram 
(r.anhum) da onun söylediğinin dışında bir şey yapmaz. 
Peygamber efendimiz biraz önce okuduğumuz hadis-i 
şerife göre amel ediyor. Sahabe-i kiram (r.anhum) 
da buna göre amel ediyor. Buradan yıl içinde bir şey 
yapmayalım da ramazan ayında yapalım manası da 
çıkarılmamalıdır. Diğer aylarda ihtiyaç sahiplerine 
nafile ve farz olan şekillerde yardımımızı yaparız. Ama 
ramazan ayındaki sevaba ulaşma niyetiyle bu ayda 
yaptığımız hayrı artırırız. Şaban ayında ihtiyaç sahibi 
geldiğinde “ramazanda gel” denmez. Zira kimsenin 
ramazana kadar yaşama garantisi yoktur. Ancak 
ramazan ayına Allah bizi ulaştırırsa diğer aylardan 
daha cömert davranmak gerekir. Zira Rasulullah 
(s.a.s) hadisinde bildirmiştir. Sahabeler de Ehlullah 
da bu hadise uyarlar. Zaten onların hayat tarzı 
sünnet-i seniyyedir.
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

-Allah Dostlarının, Sadat-ı Kiramın (k.s) ramazan ayına mahsus 
yaptıkları bir ibadet veya davranış şekli var mıydı?

Nafile ibadete farz sevabı verilmesi hasebi ile yaptıkları ibadeti 
artırırlardı. Dolayısıyla tasaddukun da nafilesini artırırlar. Eğer 
denk gelirse farz olan tasadduku (zekatı) da ramazan içinde 
dağıtırlar. Şafii mezhebi Hanefi mezhebine göre daha sıkıdır. 
Hanefi mezhebinde zekat farz olduktan sonra yıl içinde eda 
edilebilir. Örneğin zekat size şaban ayında farz olsa da siz 
bunu Hanefi mezhebine göre ramazan ayında verebilirsiniz. 
Şafii mezhebinde bu konu biraz daha kısıtlıdır. Zekat farz 
olduğu andan itibaren mal ve fakir mevcutsa zekatı hemen 
vermek gerekir. Allah dostları da zekatlarını ramazan ayına 
denk getirmeye çalışırlar. Tasadduk haricinde ise Ramazan 
ayına Kuran ayı derler ve çok kuran okurlar. İtikaf ibadetini de 
özellikle ramazan ayında yaparlar.

Tasadduku bir aracı 
ile (kişi/hayır kurumu) 

yapmak daha 
güzeldir. Bu durumda 

ne kişi sadaka veya 
zekat verdiği fakiri 

tanır; ne de fakir 
veren kişiyi tanır. 

Dolayısıyla minnet 
altında bırakma/
kalma tehlikesi 
ortadan kalkar.

-Tasadduk konusundan bahsetmişken; bir hayrı hayır kurumu 
aracılığı ile ulaştırmak mı daha iyidir yoksa ferdi olarak 
ulaştırmak mı?

Yardım yapmak konusunda esas olan minnet altında 
bırakmamaktır.. Minnet altında bırakma, başa kakma durumu 
söz konusu olursa hayrın hiçbir sevabı kalmaz. Hatta insana 
günah yükü getirir. İnsan eş, dost ve akrabasına elden yardım 
yapıyor. Bu yardımı yaparken olmasa da sonrasında insanın 
nefsi devreye girebiliyor. Yaptığı yardıma karşılık bir saygı 
görme beklentisi de oluşabiliyor. Halbuki ki fakir olmasa zengin 
tasadduk yapamaz. Fakir olmasa farz olan zekat nasıl eda 
edilebilir? Dolayısıyla fakir zengine muhtaç olduğu gibi zengin 
de fakire muhtaçtır. Zengin fakiri büyük bir manevi kazanç 
kapısı olarak görmelidir. Ama terbiye olmamış nefisler konuya 
bu açıdan bakamıyor. Buradan hareketle yardımı, tasadduku bir 
aracı ile yapmak daha güzeldir. Bu durumda ne kişi sadaka veya 
zekat verdiği fakiri tanır; ne de fakir veren kişiyi tanır. Dolayısıyla 
minnet altında bırakma/kalma tehlikesi ortadan kalkar. Burada 
aracı kişi de olabilir, kurum da olabilir. Ama güvenilir kişi veya 
kurumları tercih etmek de yardım yapanın görevidir. Hatta 
hassasiyetlere dikkat eden kurumları seçmek de önemlidir. 
Sadaka konusunda bu durum belki daha esnek olabilir ama 
zekat konusunda bu durum daha da hassastır. Hayır yapan 
kişi buna dikkat etmelidir. Örneğin hayır kurumunun giderleri 
zekattan karşılanamaz. Zekat malzemeden yapılan yemeği 
zengin yiyemez. O aştan alamaz. Bu gibi durumlara karşı 
hassasiyeti yüksek kurumları tercih etmek, yardımı bunlara 
teslim etmek daha iyidir.
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Ramazan’da 
Beşir Olun...

Medine’de Bir  Bayram sabahı:

Medinede bir bayram sabahıdır. Efendimiz (sav) ağlayan bir 
çocuğu görür ve ona der ki:

- Ağlama güzel çocuk niye arkadaşlarına katılmıyorsun?

* Ben Yetimim.benim babam Uhud’ta şehit oldu.

- İstemez misin ben baban olayım, Aişe(r.a) annen olsun, Fatıma da kardeşin olsun.

* Evet isterim..

- Büceyr  senin ismin Beşir olsun…der Allah Resulu ve nice iyiliği, 
güzelliği,yardımlaşmayı müjdeler insanlığa;

İşte o günden bu yana nice Büceyrler Beşir olmayı bekler ve  
müjdeleyicileri bekler mazlum coğrafyalarda…

Türkiye’de 242 temsilciliği, 55 farklı ülkede faaliyet 
gösteren bir derneğinin adı neden BEŞİR’dir hiç 
düşündünüz mü?
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

Tarih boyunca İslam Medeniyeti Müslü-
manların dayanışması ve yardımlaşmasıyla 
ayakta kalarak bugünlere gelmiştir. Asrı-ı 
Saadetten günümüze ulaşan vakıf kültürü 
sayesinde kimsesizlerin, yoksulların ve yetim 
gönüllerin imdadına koşan onlara  şefkat 
gösteren ve onların her daim yanında olan 
gönül erleri ‘’Bu Ramazanda dünyanın en 
büyük sofrasını gönüllerde kuruyor’’.

“Ramazan Paylaşmaktır, Ramazan hatır- 
lamaktır sizler de on bir ayın sultanı olan 
Ramazan-ı Şerifte ihtiyaç sahipleriyle 
buluşup  onları hatırlayabilirsiniz.Ramazan 
olanla olmayanın buluşması fakir ile zenginin 
kavuşması alan ile veren elin kucaklaşmasıdır.
Bu Ramazan, Dünyanın En Büyük Sofrasını 
Gönüllerde Kuruyoruz” sloganıyla yardım 

Ramazan’da Beşir Olun...
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faaliyetlerine hız veren Beşir Derneği, bu yıl 
da Ramazan bereketinin mazlum ve mahcup 
gönüllere ulaşmasına vesile olmasına devam 
ediyor.

Beşir Derneği, Ramazan’da Türkiye’nin 
yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç 
sahiplerine yardım elini uzatmaya devam 
ediyor.

Türkiye genelindeki 242 temsilciliğinin yanı 
sıra 55 ülkede faaliyet gösteren Beşir Derneği, 
Ramazan boyunca kuracağı 3 bin 500 iftar 
sofrasında on binlerce kişiyi buluşturacak.
Onbinlerin katılımıyla sofralar şenlenecektir.

Derneğinimizin  gönül erleri , ayrıca muhtaç 
ailelerin kapısını çalarak, 75 bin aileye 
ramazan gıda kolisi vererek Ramazan Ayının 
bereketini hanelere taşıyacaktır.

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

3 bin aileye sıcak yemek yardımı  yaparak 
sofraların bereketlenmesine  vesile olurken , 
10 bin çocuğa ise bayramlık kıyafet yardımında 
bulunarak ‘’Gönüller Yapmaya devam  eden’’ 
bu minvalde hizmetlerin yaygınlaşması adına 
nice Büceyrlerin Beşir olmasını murat eden 
bir müjde ordusudur Beşir derneği…

Hayırseverler, “ramazan.besirdernegi.org” 
internet adresinde yer alan “kumanya, zekat, 
fitre, iftar ve bayramlık” başlıklarından 
dilediklerini seçerek online bağış ya da 
derneğin çağrı merkezine ulaşmak suretiyle 
telefon aracılığıyla bağışta bulunarak 
Ramazan yardım kampanyasına destek 
verebilecektir.

Ramazan’da Beşir Olun...
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Kardeş kurum ve kuruluşların da davet edildiği toplantıya ülkemizin 
dört bir yanından 250’ye yakın temsilci ve gönüllümüz katıldı.

Üç gün süren program 3 Nisan günü başladı. Programın açılış 
konuşmasını yapan Beşir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Cevdet Şanlı “Biz büyük ve köklü bir aileyiz, birliğimiz mazlumların 
ümidi olmuştur.” dedi. Konuşma sonrası katılımcıları tek tek 
selamlayan Şanlı, katılımlarından dolayı teşekkür etti. Daha sonra 
kürsüye sırasıyla TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar DOĞAN,   UKBA 
Derneği Başkan Yardımcısı İlhan BÖLÜKBAŞI, Semerkand Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi Yakup ALARÇİN gelerek konuşmalarını yaptılar.

Beşir Ailesi
Toplandı

Beşir Derneği 4. Genel İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı Büyük Bir Katılımla İstanbul’da yapıldı
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

2014 yılı değerlendirme ve 2015 hedeflerimiz sunumunu Genel Sekreterimiz Fatih SARIYAR icra etti. 
Verilen aradan sonra “Stratejik Plan” hakkında haziruna bilgi veren Necdet HAYKIR’ın sunumundan sonra 
kürsüye gelen Dr. Şaban KIZILDAĞ “Mazeret Yok” Sunumunu yaptı.

Toplantıya katılım sağlayarak desteklerini sunan, Semerkand Vakfı temsilcileri İlyas ERKAL, Metin YAPICI, 
Yakup ALARÇİN, Hüseyin KADIOĞLU, Ahmet AKAR, Genç-Kon adına Genel Başkan Ahmet SÖZBİLİR, 
Genel Sekreter Burak Hüselekoğlu, UKBA Derneğini Temsilen Yön. Kur. Başkan Yrd. İlhan BÖLÜKBAŞI, 
Genel Sekreter Engin TOKDEMİR, TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar DOĞAN, Beşir Derneği Yönetim Kurulu  
Üyelerimize ve İl Temsilcilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız.

Programın ikinci günü katılımcılar için tam bir eğitim günü oldu. Fayda Akademi’nin organize ettiği eğitim 
programları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. 50 kişilik gruplar halinde eş zamanlı dört farklı 
oturum ile gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Organizasyonun son günü ise sosyal etkinlik zamanı olarak planlanmış olup ülkemizin birçok farklı 
noktasından gelen misafirlerimiz ile birlikte Boğaz turu yapılarak Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde 
zihinler dinlendirildi. 

Dolu dolu geçen üç günlük genel İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Beşir Derneği çalışmalarını daha 
koordineli ve bilinçli yapmak, hizmet kalitemizi artırmak açısından ciddi katkılar sağlamıştır.
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Vakıf Medeniyetinin 
Torunları, Mirasa 

Sahip Çıkıyor
Beşir Derneği Semerkand Vakfı Eskişehir 
Temsilciliği tarafında düzenlenen Vakıf 
Medeniyeti’nin Torunları, Mirasa Sahip 
Çıkıyor konulu panele katılan Beşir 
Derneği Genel Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cevdet 
Şanlı, “Osmanlı- Rus savaşından itibaren 
de kesintisiz neredeyse coğrafyamızın her 
bölgesinde 50 yılı aşkın süredir insanımız 
kan ve gözyaşına boğuluyor” dedi.

Beşir Derneği, Semerkand, Tüm Bilim 
İnsanları ve Akademisyenleri Derneği 
(TÜBİAD), Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şubesi 
ile Genç TÜMSİAD’ın ortaklaşa ‘Vakıf 
Medeniyeti’nin Torunları, Mirasa Sahip 
Çıkıyor’ konulu panele konuşmacı olarak 
katılan Beşir Derneği Genel Başkanı 
Yrd. Doç. Dr. Cevdet Şanlı, ‘Sosyal 

Yardımlaşmada Beşir Derneği Modeli’ 
konusunu anlattı.

Eskişehir Ticaret Odası Toplantı Salonunda 
gerçekleşen panele konuşmacı olarak 
katılan Eskişehir Odunpazarı İlçesi Müftü 
Vekili Dr. Hayri Çıraklı da Medeniyetimizde 
Sosyal Yardımlaşma’ ile ilgili açıklamalar 
bulundu.

İNSANIMIZ 50 YILDIR  
KAN VE GÖZYAŞINA BOĞULUYOR 
Vakıf Müesseselerinin en büyük darbeyi 1789 Fransız 
ihtilaliyle aldığını hatırlatan Şanlı, “İslam Dünyası 
özellikle 1789 Fransız İhtilalinden itibaren batıda gelişen 
fikir akımlarıyla birlikte o günkü İslam Dünyasını 
temsil eden Osmanlı Devlet-i Aliyesi’nde bu fikirler bir 
virüs gibi bulaşmıştır. Bu akımlardan en büyük darbeyi 
alanlardan bir tanesi de vakıf müesseselerimizdir. Vakıf 
Müesseseleriyle insanlığa nasıl bir değer verildiğini 
unuttuk veya bizlere unutturdular. Dolayısıyla bizlerin 
yeniden bir medeniyet inşa etmemize gerek yoktur. 
Bizim yeniden bir medeniyet inşa etmek yerine 
medeniyet kodlarımızı yeniden tespit ederek bunları 
ihya etmekten başka çaremiz de yoktur. Bu bakımdan 
da geçmişteki hususlardan da ders alarak nerde hata 
yapmış isek gerek toplum olarak, gerek devlet olarak 
nerede hata yapmışsak bu hatalarımızı tekrar etmemek 
üzere yeniden inşa etmemiz gerekiyor. 1839 Tanzimat 
Fermanıyla birlikte bir travma yaşamışız. Bir toplum 
düşünün ve bu toplum Müslim ve Gayri Müslim sistemi 
üzerine oturtulmuş, hakları belirlenmiş böyle bir 
toplum yapısı var iken 1839 Tanzimat Fermanı ile öyle 
bir düzenleme yapılıyor ki gavura gavur denilemeyecek 
diye tabir ettikleri şekilde Müslüman’ın hakkını gasp 
ediyorlar. Yine aradan çok kısa bir zaman geçiyor 1856’da 
Islahat Fermanı yayınlanıyor. Yine bizlerin aleyhine bir 
sürü şeyler bulunuyor. Osmanlı- Rus savaşından itibaren 
de kesintisiz neredeyse coğrafyamızın her bölgesinde 50 
yılı aşkın süredir insanımız kan ve gözyaşına boğuluyor” 
dedi.

OKULLARDA DARVİN TEORİSİYLE 
BÜYÜTÜLMEYE ÇALIŞILDIK
“Bizler Darvin teorisiyle büyütülmeye 
çalışıldık. Evimizde bizleri Allah yarattı 
diyen büyüklerimiz vardı, okula ilk 
gittiğimizde ise maymundan türediğimizi 
öğretmeye çalıştılar. Bu belki 150-200 
yıllık süre içerisinde bizlerin yaşadığı 
travmalardan bazılarıdır. Ama İslam 
Dünyasının son 150 yıl içerisinde kaybettiği 
bir husus var. Medeniyetimizin ana 
temelleri olan, belki de medeniyetimizi bir 
tespih olarak düşünürsek Hz Peygamber 
efendimiz ve bütün peygamberlerimizin 
o imame ile temsil edildiği noktayı esas 
alırsak, adeta 150-200 yıldan buyana o 
imame kopmuş ve tespih taneleri gibi 
bizim coğrafyamız kan ve gözyaşıyla 
sulanmıştır. Bunun birçok sebebi var. 
Birçok mesele izah edilebilir. Ancak şunu 
hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor ki 
birilerine suç istinat edilerek kendimizi 
temize çıkartmak mümkün değil. Yani 
Yahudiler şöyle yaptı, Masonlar böyle 
yaptı, Siyonistler böyle yaptı. Tamam da 
peki Müslüman sen ne yaptın? Ne yapman 
gerekiyor? İşte oturup bugün bizim ne 
yapmamız gerekiyor bunun sualinin 
anbean verebilecek şekilde düşünmemiz 
gerekiyor.” 

TRAVMALAR 
YAŞIYORUZ
“Biz belkide 21. Yüzyılda 
İslam Ümmeti olarak bir 
kısım travmalar yaşıyoruz” 
diyerek sözlerine başlayan 
Beşir Derneği Genel 
Başkanı Yrd. Doç. Dr.  
Cevdet Şanlı, “Belki 150-
200 yılı aşkın süre içinde 
yaşadığımız coğrafya 
üzerinde maalesef belki 
bizim isteğimiz dışında bir 
kısım hadiseler gelişiyor. 
Bunların bir kısmını tarih 
olarak görebiliyoruz. 
Ancak bunların hangi 
sebeplere bağlı olduğunu, 
hangi sebeplerden dolayı 
bu şekliyle geliştiğini net 
olarak tespit etmemiz 
mümkün değil. Ancak bir 
kısım verilerden hare- 
ketle işin esas noktasının 
ne olması gerektiği ile 
ilgili ilim adamlarımız 
çalışmalarını devam 
ettiriyor. Fakat yine 
geçmişten aldığımız 
bir miras var” şeklinde 
konuştu.
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

Afganistan’da Su Sevinci

Afganistan’ın kurak ve zor coğrafyasında fakir halkın suya ulaşımı oldukça zor olmakta. Bir bardak 
içme suyu için katır kilometrelerce öteye gitmek zorunda kalan Afgan halkı onca zahmete rağmen 
temiz suyu bulması da hiçte kolay olmuyor.

Beşir Derneği Afganistan da yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra suyu olmayan köylere su 
kuyusu açarak halkın zahmetsizce temiz suya kavuşması için de çalışmalar yürütmektedir.

Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ‘’Su Kuyusu Projesi’’ kapsamında Afganistan’ın 
kuzeyinde 6 su kuyusunu hizmete açtı.

Afganistan’da Semerkand Derneği’nin aracılığıyla ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetine bağlı 
bölgelere yaptırılan su kuyuları, dualarla hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Afganistan Semerkand Derneği Başkanı Muhammed Naim Mahdum, kuyuların, 
ihtiyaç sahibi bölge halkının talepleri doğrultusunda, Türkiye’den Beşir Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği’nin yardımıyla açıldığını belirtti.

Böyle projelerin bundan sonra da devam edeceğini duyuran Mahdum, Afganistan’ın kırsal 
kesiminde yaşayan halkın içme suyu sıkıntısı çektiğini söyledi.

Derneğin daha önceki yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Mahdum, her konuda yardımlarını 
esirgemeyen Türk halkına teşekkür etti.

Şehrek Türkmeniye köyü önde gelenlerinden Kemal İşan da ‘’Bölgemize daha önce de birçok 
yardım kuruluşu gelmişti ve her türlü destek vaadinde bulunmuştu ancak onların hiçbiri de 
köyümüze tekrar dönüp bakmadı. Allah razı olsun Türk halkından bizim yardımımıza koştu, köyün 
birinci derecedeki ihtiyacı olan su kuyusunu açtı’’ diye konuştu.

Heyecanla su kuyularının açılışını yapan  Afgan halkının duygularını yakinen yaşamak hizmet eden 
arkadaşlarımıza duygusal anlar yaşatıyor

Beşir Derneği Afganistan’da yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra suyu olmayan 
köylere su kuyusu açarak halkın zahmetsizce temiz suya kavuşması için de çalışmalar 
yürütmektedir.
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Sümeyye’nin çaresizliğine Beşir Derneği 
çare oldu. Deri nakli ve göz tedavisi için 
İstanbul’da bulunan Şeyhani ailesinin 
beş yaşındaki kızı Sümeyye Şeyhani ve 
ailesi Eminönü Küçük Pazar mevkisinde, 
üstü bezle kapatılmış bir barakada 
yaşıyorlardı.

Yeni şafak gazetesinin gündeme 
getirdiği Sümeyye’nin çare- 
sizliğine Beşir Derneği çare oldu. Deri 
nakli ve göz tedavisi için İstanbul’da 
bulunan Şeyhani ailesinin beş yaşındaki 
kızı Sümeyye Şeyhani ve ailesi Eminönü 
Küçük Pazar mevkisinde, üstü bezle 
kapatılmış bir barakada yaşıyorlardı. 
İnceleme için ailenin yanına giden Beşir 
Derneği görevlileri 6 çocuk ve ebeveynden 
oluşan 8 kişilik ailenin bezden yapılmış, 
düz bir zemini dahi olmayan bir barakada 
yaşadıklarını, temel ihtiyaçlarını dahi 
giderecek imkana sahip olmadıklarını 
tespit etti.

Derhal harekete geçen Beşir Derneği, 
yaptığı araştırmalar sonucu Şişli’de 
dayalı döşeli bir apartman dairesi kiraladı. 
Sümeyye ve ailesini ivedilikle bu yeni eve 
nakleden Beşir Derneği, ailenin ihtiyaç 
duyduğu gıda, temizlik malzemeleri 
ve kıyafetleri de temin ederek Şeyhani 

ailesinin yeni adresine ulaştırdı.

Beşir Derneği Genel Sekreteri Fatih 
SARIYAR konu ile ilgili yaptığı açıklamada 
“Sümeyye’nin dramına duyarsız 
kalamazdık. Sümeyye ve ailesinin 
durumu bize ulaştığı anda harekete 
geçtik. Barınma ve temel ihtiyaçlarının 
derneğimizce karşılanması adına gerekli 
desteği vermenin mutluluğu içindeyiz. 
Biliyoruz ki el uzatılmayı bekleyen 
birçok Sümeyye var. Beşir Derneği 
olarak amacımız yeryüzünde mahzun 
ve mahcup bir gönül kalmamasıdır. Bu 
doğrultuda gece gündüz çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” dedi.

Yapılan yardımdan çok memnun kalan 
baba Mustafa Şeyhani, verilen destekten 
duyduğu sevinci dile getirerek emeği 
geçen herkese dua etti.

Evlerine yerleşen Sümeyye ve 5 kardeşi, 
uzun zaman sonra sıcak bir evde 
sabahladı. Çocuklar eve girer girmez 
yataklara koştu. Ekiplerimiz ailenin 
mutluluğuna tanık olurken, Sümeyye’nin 
annesi Fatma Şeyhani gözyaşlarını 
tutamadı. Beşir Derneği tarafından 
kiralanan evde ailenin kullanabileceği 
bütün eşyalar bulunuyor. Sümeyye’nin 
babası Muhammed Şeyhani ve annesi 

Fatma Şeyhani, yardım yapan ve destek 
olan herkese dua ettiklerini söyledi.

Mustafa ve Fatma Şeyhani çiftinin 
5 yaşındaki kızı Sümeyye 5 kardeşi 
ile birlikte Halep’te yaşıyordu. Esed 
rejiminin askerleri tarafından evi 
bombalanan ailenin küçük kızı Sümeyye 
bombalama sonucu çıkan yangının 
ortasında kalmıştı. Bu sebeple bir 
gözünü kaybetmiş, bütün vücudu da 
ağır derecede yanmıştı. Yaşadığı şokun 
etkisiyle 2 yıldır konuşamayan Sümeyye 
ve ailesi, tedavi için Yeni şafak Gazetesi 
ve AFAD tarafından İstanbul’a getirilmiş, 
ameliyat masraflarını ise hayırsever 
bir iş adamı üstlenmişti. Şeyhani ailesi 
için barınabilecekleri uygun bir yer 
aranıyordu.

Suriyeli Sümeyye  ve Beş Kardeşin Dramı 
Mutlu Sonla Bitti
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

Beşir Derneği 
3000’den fazla kişinin 
hayatını kaybettiği 
Nepal’de
Malezya Beşir Derneği Acil Afet 
Ekiplerimiz Nepal’de yardım 
çalışmalarına devam ediyor. Başkente 
bağlı Bakhtapur köyü sakinleri köyün  
camisine sığınarak yaralarını 
sarmaya çalışıyorlar. Köye ulaşan  
ekiplerimiz ailelerin ihtiyaçlarını tespit 
ettiler. Yaşadıkları onca acıya rağmen 
ekibimizi büyük bir coşkuyla karşılayan 
köylüler Türk halkına minnettarlıklarını 
ilettiler.

Beşir Derneği 3000den 
fazla kişinin hayatını 
kaybettiği Nepal’de
Malezya Beşir Derneği Acil Afet 
Ekiplerimiz #Nepal’de yardım 
çalışmalarına devam ediyor. Başkente 
bağlı Bakhtapur köyü sakinleri köyün 
Camisine sığınarak yaralarını sarmaya 
çalışıyorlar. Köye ulaşan ekiplerimiz 
ailelerin ihtiyaçlarını tespit ettiler. 
Yaşadıkları onca acıya rağmen ekibimizi 
büyükbir coşkuyla karşılayan köylüler 
Türk halkına minnettarlıklarını ilettiler.
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Beşir Derneği  
Kilis’te Fırın Açtı

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

HİZMET ALANI
Fırınımızda üretilecek 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 
sunulacaktır.

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

NASIL DESTEK VEREBİLİRSİNİZ?
Bulunduğunuz il veya ilçedeki Beşir Derneği 
Temsilcilerimizle irtibat kurup un sponsoru 
olarak…

Tanıdıklarınıza fırın hizmetimizi anlatıp un 
sponsoru olmaya teşvik ederek…

Un bağışı yapabilecek esnaflarımıza yönelik 
temsilcilerimize referans olup Beşir Derneği 
Temsilcilerinin bağışçı esnaflarla irtibata 
geçmesine vesile olarak…
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Her köşede paylaşım,  
her paylaşımda mutluluk var
Paylaşım noktaları bağış yapan ile yardım alan arasında bir hayır köprüsü 
oluşturmak için yola çıktı.

Bu proje ile İhtiyaç sahibinin ihtiyaç duyduğu ürünleri seçme ve dilediğini alma 
özgürlüğü sunacak 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 için 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 
İhtiyaçGiyimTemizlikGıda
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

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 örneği

• Nüfus cüzdanı fotokopisi 

• Varsa özürlülük veya sağlık raporu fotokopisi

2. Ön Değerlendirme

Gelen başvuruların derneğimizin yardım kriterlerine uygun 
olup olmadığının değerlendirilir.

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 

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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Beşir Derneği
Kandil Etkinlikleri

Beşir Derneği Kandillerde de esnafların, hastane ve 
huzurevlerindeki mahzun gönüllerin yüzünde tebessüm,  

gözlerindeki ışık oldu.

 Regaib ve Miraç Kandili

Afyon Temsilciliği Ağrı Temsilciliği Bayrampaşa Temsilciliği Çaldıran Temsilciliği

Diyarbakır Temsilciliği Fatih Temsilciliği İzmir Temsilciliği Kars Temsilciliği

Kartal Temsilciliği Küçükçekmece Temsilciliği Küçükköy Temsilciliği Rize Temsilciliği

Sancaktepe Temsilciliği Silvan Temsilciliği Terme Temsilciliği Trabzon Temsilciliği



BEŞİR BÜLTENRAMAZAN ÖZEL 23

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.

Elbistan Suriyeli Aileleri 
Bağrına Bastı
Elbistan Beşir Derneği Temsilciliği tarafından 75 Suriyeli aileye 
gıda yardımı yapıldı.

Ülkelerinden kaçarak Elbistan’a yerleşen Suriyeli ailelere Beşir 
Derneği Elbistan Temsilciliği sahip çıktı.

Beşir Derneği Elbistan Temsilcisi Hacı Aslan Yıldırım, 
“Kardeş aile projesi kapsamında Elbistan’da yerleşen savaş 
mağduru 75 Suriyeli aileye dört ay yetecek gıda desteği 
yapmaktayız. Belirlenen ailelere her ay hazırlanan gıda kolileri 
zorlu kış şartlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenli olarak 
ulaştırılacaktır” dedi.

Hasta ve yatalak olan çocukları ve kalabalık ailesiyle 
Samandıra’da bir göz odada yaşam mücadelesi veren aileye 
Yakacık ve Sancaktepe temsilciliklerimiz sahip çıktı.

Aileye gıda ve temel ihtiyaç malzemesi yardımında bulunan 
Beşir Derneği aynı zamanda da kömür yardımında bulunarak 
soğuk kış şartlarında ailenin ısınmasını vesile oldu.

Suriyeli Aileye Beşir Derneği 
Sahip Çıktı

Beşir Derneği 720 Aileye  
Yardım Paketi Dağıtımı Yaptı
Şanlıurfa’nın Harran ilçesindeki kamp dışında kalan ve yaşam 
mücadelesi veren Suriyelilere dernek tarafından temel ihtiyaç 
malzemesi yardımı yapıldı.

Yardım dağıtım programına Harran kaymakamı Muhammet 
Selami Yazıcı, Harran belediye başkanı Mehmet Özyavuz, 
Harran emniyet müdürü Hakan Tandoğan,meclis üyesi Ahmet 
Boğa  ve dernek yetkilileri katıldı.

Şanlıurfa’da 1000 Suriyeli Aileye 
Yardım Dağıtıldı
İçerisinde yağ, pirinç, şeker, bezelye, makarna, bulgur ve 
tuz gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu toplamda 
22 ton gıda malzemesi, maddi durumu iyi olmayan  
1000 aileye dağıtıldı..

Beşir Derneği Şanlıurfa İl Temsilciliği’nin Eyyübiye Belediyesi 
ile birlikte organize ettiği yardıma muhtaç ailelere yönelik gıda 
kolilerinin dağıtımına, Eyyübiye Belediyesi Başkanı Mehmet 
Ekinci de katıldı.
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Makedonyalı İhtiyaç Sahiplerine   
1 Tır Yardım Malzemesi 
Beşir Derneği Gaziosmanpaşa Belediyesi ile ortak bir çalışma 
yürüterek Makedonya’daki ihtiyaç sahiplerine bir tır yardım 
malzemesi gönderdi. Küçükköy Merkez Camisi önünde 
düzenlenen törene Beşir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın 
Cevdet Şanlı, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin 
Usta, Semerkand Vakfı Küçükköy Gönüllüleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. Gönderilen tırda muhtelif giyim malzemesi ve 
temel gıda maddeleri bulunuyor.

Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler
Beşir Derneği, Sultanbeyli Belediyesi işbirliğiyle Gölet Sosyal 
Tesislerde çocuk şenliği düzenledi. Şenlikte minkler gönlünce 
eğlendi.

Çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu. BİLTEK eğitim 
kurumları sponsorluğunda ve Sultanbeyli Belediyesi işbirliğiyle 
düzenlenen çocuk şenliğine katılan minikler güzel anlar yaşadı. 
Palyaço, Hacıvat, Karagöz ve daha birçok farklı aktiviteyle 
eğlenen miniklere hediyeler verildi.

Suriyeli Ihtiyaç 
Sahiplerine 15 Tır 
Yardım Malzemesi  
Gönderildi
Beşir Derneği Küçükköy’den 
1 tır, Silivri’den 1 tır, Kilis 
depomuzdan da 13 tır yardım 
malzemesi olmak üzere 2015 
yılında şu an itibariyle 15 tır 
yardım malzemesini Suriyeli 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştır.

Filistinli Yetimlere  
Beşir Derneği Sahip Çıktı
Beşir Derneği, Suriye‘deki iç savaştan kaçarak Türkiye‘ye sığınan 
Filistinli ailelere  gıda ve ayakkabı yardımında bulundu.

Derneğin Kilis Temsilcisi Lokman Yıldırım, yaptığı açıklamada, 
Türkiye’ye sığınan ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştıklarını 
söyledi. Suriye’deki iç savaştan kaçan bir grup Filistinlinin bir 
süre önce kente geldiğini anımsatan Yıldırım, “Savaş mağduru 
kardeşlerimiz kendileri için hazırladığımız çadırlarda barınıyor. 
Dernek olarak yaşamlarını zor şartlarda sürdüren 35 Filistin’li 
aileye gıda ve ayakkabı yardımında bulunduk” dedi. 
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

Kırklareli Ceza Evi 
“Ben Kabul Ettim” Dedi

Mahkumlara Şiir Dinletisi

Minik Kalplerden Büyük Hayır

Beşir Derneği Huzur Buldu

Beşir Derneği’nce Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 
‘‘Şiir Dinletisi ve Türkü’’ etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Edirne Temsilcisi Tuğrul İnce, Edirne Cumhuriyet 
Başsavcısı Muhammet Savran, Milli Eğitim Müdürü 
Hüseyin Özcan, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet 
Hacıoğlu ve misafirler katıldı. 

Bayrampaşa Şeker Ağacı Anaokulu 
öğrencileri, Bayrampaşa Semerkand 
Vakfı’nı ve Bayrampaşa Beşir Derneği 
Temsilcisi Hasan Görmüş’ü ziyaret ettiler. 
Ziyaret sonrası biriktirdikleri harçlıklarını 
Beşir Derneği’ne bağışlayan öğrencilerin 
gösterdiği cömertlik büyüklere de örnek 
olacak türdendi.

Beşir Derneği Çorlu Temsilciliği, Çorlu Huzurevi’nde düzenlediği 
etkinlik ile gönülleri fethetti.

Dernek gönüllüleri huzurevi sakinlerine yaptıkları ziyarette, 
Yağmur İlahi Grubu’nun gönüllere dokunan ilahi dinletileri ile 
birlikte çeşitli ikramlarda bulundu.

Beşir Derneği’nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı 
memnuniyetlerini dile getiren huzurevi sakinleri, dernek 
gönüllülerinin gerek bayramlarda gerekse kandillerde 
kendilerini hatırlamalarından dolayı çok memnun olduklarını 
belirttiler.

Huzurevi yönetimi ise düzenlenen  bu anlamlı etkinlikten dolayı 
Beşir Derneği’ne teşekkürlerini dile getirdiler

Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Beşir Derneği Kırklareli 
Temsilciliği ortak organizasyonu ile icra edilen “Ben Kabul 
Ettim” tiyatrosu büyük beğeni kazandı. İzleyenler arasında 
bulunan Kırklareli Valisi Esengül Civelek, mahkumlara yönelik 
düzenlenen etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Beşir Derneği’nden  
Sıcak Çorba İkramı
Beşir Derneği Van İl Temsilciliği tarafından çorba dağıtım 
organizasyonu yapıldı.

Gece geç saatlerde fedakârlık göstererek zorlu şartlar altında 
görev yapan devlet memurları, belediye çalışanları, hizmet 
sektörü çalışanları, taksiciler, hastane çalışanları, gece 
bekçileri, hasta refakatçileri, emniyet personeli ve daha birçok 
çalışana ve ihtiyaç sahibine Beşir Derneği Van Temsilciliği 
tarafından sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuldu. 

Beşir Derneği Bingöl’de Gönüller 
Yapmaya Devam Ediyor
Beşir Derneği Bingöl İl Temsilciliği  Bingöl merkez ve 
Bingöl’ün ilçeleri Solhan, Ilıcalar, Genç ve Gazik Köyü’nde 
ihtiyaç sahibi 37 aileye gıda yardımında bulundu.

Ayrıca ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen  
ve Bingöl’de yaşayan 20 Suriyeli aileye de gıda yardımında 
bulundu.

Hasta ve Yaşlıları Ziyaret Ettik
Beşir Derneği İstanbul Anadolu Yakası Temsilcileri, hastane ve 
huzur evlerini ziyaret etti.

Maltepe, Yakacık, Çengelköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, 
Pendik temsilcilerimiz ve gönüllülerimizin yapmış olduğu 
bu organizasyon ile sosyal faaliyetler projemiz kapsamında 
gönüller yapmaya devam edildi.

Hastalara ve yaşlılara moral ve motivasyon olan bu ziyaret 
esnasında duygusal anlar yaşandı.

Gerede’de Huzur Evini Ziyaret Ettik
Gerede Yaşlı ve Bakım Evi’nde kalan huzur evi sakinlerini Beşir 
Derneği heyeti ziyaret etti.

Gerede Yaşlı ve Bakım Evi’nde kalan huzurevi sakinlerini Beşir 
Derneği 8. Merkez Koordinatörü Ertuğrul Baygın ve Gerede  İl 
Temsilcimiz Erdal Aslan ve heyeti ile birlikte ziyaret etti.

Mutluluğa vesile olan bu ziyaret esnasında duygulu anlar 
yaşandı.
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

Yakacık’ta 25 Mutlu Aile
Bir Çocuk Gülerse, Kış Bahar Olur kampanyası kapsamında 
çocuklara mont, bot ve kıyafet hediye paketi götüren Beşir 
Derneği yine gönüller yapmaya vesile oldu.

İstanbul Yakacık Temsilciliğimiz bu soğuk kış günlerinde  
25 ailenin yüzünü güldürdü.

Bir Çocuk Gülerse, Kış Bahar Olur kampanyası kapsamında 
çocuklara mont, bot ve kıyafet hediye paketi götüren Beşir 
Derneği yine gönüller yapmaya vesile oldu.

Sel baskınının yaşandığı ve mağduriyetin devam ettiği 
Karağaç’ta Beşir Derneği ailelere sıcak yemek ikram ederek 
acıları hafifletmeye çalıştı.

Beşir Derneği felaketin yaşandığı Edirne Karaağaç mahallesinde 
500 kişilik sıcak yemek dağıttı.

Mahalle muhtarı Agah Korkan nezaretinde dernek gönüllüleri 
üç noktada kurulan ikram masasında ihtiyaç sahiplerine ulaşıp 
hazırladıkları yemeği onlarla paylaştı.

Paylaşım Noktalarımız yaptıkları faaliyetlerle gönüller 
fethetmeye devam ediyor.

Beşir Derneği Fatih Paylaşım Noktasından ihtiyaç sahibi 
ailelere bir ton soğan yardımı yapıldı. Yardımı alan aileler Beşir 
Derneği’ne teşekkür ederken “iyi ki buradasınız” dediler.

Fatih Temsilciliği’nden 
Soğan Yardımı

Çorum’da İhtiyaç Sahibi Ailelere 
Patates Dağıtımı Yapıldı
Beşir Derneği Çorum İl Temsilcisi M. Murat Beşikcioğlu, 
Çorum Beşir Derneği olarak ihtiyaç sahibi aileleri tek tek 
ziyaret edip tespit ettiklerini ve ihtiyaç sahiplerine Paylaşım 
Noktası Mağazası’ndan yılın oniki ayında düzenli ve devamlı 
yardımlar yaptıklarını belirterek; adaletin herkesin aynı şekilde 
kazanması değil; daha çok kazananın, olmayanla paylaşması 
anlamına geldiğini kaydetti.

Beşir Derneği Karaağaç’ta Hizmette
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Doğu Türkistanlı Yetimlerle  Kahvaltıda Buluştuk
Ülkelerindeki baskı ve zulümlerden kaçarak Türkiye’ye gelen 35 Doğu Türkistanlı yetim çocuk ile yapılan kahvaltı 
sonrası Sancaktepe Temsilciliği Paylaşım Noktası’nda kışlık ihtiyaçlarını karşıladılar. Kışlık giyim eşyaları, mont ve bot 
ihtiyaçlarını alışveriş yapar gibi mağazamızdan temin edilen minik yetimlerin sevinci görülmeye değerdi.

Doğu Türkistanlı çocuklar Sultanbeyli Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi alıyorlar. Beşir Derneği Sancaktepe ve 
Sultanbeyli Temsilciliği’nin organize ettiği etkinlik ve destek yardımları önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Erzurum’da Eğitime Destek 
Çalışmaları Devam Ediyor
Başarılı öğrencilere yönelik yapılan yardımlarda miniklerin 
sevinci tüm bağışçılarımızın yegane ödülü olmaktadır.

Erzurum Temsilciliğimiz Eğitime Destek Yardımları 
kapsamında Erzurum’un Karayazı İlçesine bağlı  Kara Ağıl 
Köyü İlkokulu’ndaki 48 öğrenciye kışlık giyim yardımı yaptı.

Ermemek’te bu sefer yüzler gülüyordu. 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramında başarılı ve yardıma muhtaç 
çocukları unutmayan Beşir Derneği Karaman Temsilcileri bu 
mutlu günlerinde yanlarında bulunarak sevinçlerine ortak oldu.

Karaman Ermenek’te 
Okul Kıyafeti Dağıtımı
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Tüm operatörler için geçerlidir.BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulunBAĞIŞ 4042 BAGIS yaz 4042’ye gönder,   5 bağışta bulun Tüm operatörler için geçerlidir.

Çevreci Öğrencileri 
Beşir Derneği Ödüllendirdi
Beşir Derneği Aydın İl Temsilciliği yaptığı program dahilinde 
Yunus Emre İlk Okulu öğrencilerini çevreye duyarlılıklarından 
dolayı ödüllendirdi.

Beşir Derneği Aydın İl temsilcisi Başkanı Abdülsamet Şık yaptığı 
açıklamada eğitimin çocuklar üzerindeki önemine değinerek 
eğitimin her bireyin hakkı olduğunu dile getirdi.

Eğitimin Enerjisi Beşir Derneği’nden
Beşir Derneği Siverek Temsilciliği, Siverek ilçesine 50 Km 
uzakta bulunan Dalkaya Mahallesi ilk ve ortaokuluna jeneratör, 
dolap ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Malzemeyi köye götürüp okul idarecilerine   teslim eden 
Beşir Derneği Siverek temsilcisi   Ahmet Koçak yardımlarla 
ilgili   yaptığı açıklamada   şunları kaydetti “Okul öğretmenleri 
özellikle kış   aylarında sıkça   elektrik kesintileri yüzünden   
okulun   kaloriferlerini yakamadıkları,   kesintiler yüzünden   
ders yapamadıkları   bilgisi üzerine   durumu   merkezimize     
bildirdik.   Okulun kullanması için güçlü bir jeneratör ile okul 
dolabı ve ihtiyaç duyulan kırtasiye  malzemelerini  okula  getirip 
yetkililere   teslim ettik. Emeği geçen herkese   çocuklarımız 
adına teşekkür ediyorum.” dedi. 

Bir Yetim Gülerse, Dünya Güler
Beşir Derneği yetimleri sevindirmeye devam ediyor…

Beşir Derneği Nizip Temsilciliği yardım sever gönüllülerin 
desteğiyle 20 yetim çocuğa kışlık giyecek yardımı yaptı.

Nizip ilçesinde hem Suriyeli hem de yerli ihtiyaç sahiplerine 
birçok yardımda bulunan Dernek Temsilciliği soğuk kış 
günlerinde yetimlerimizi de unutmadı.

Özenle giydirilen mont ve ayakkabılar şefkate hasret kalan 
küçük yürekleri ısıtmaya yetti.

Nizip’te bulunan yetimlerin sevincine şahit olmanın 
mutluluğunu yaşayan Dernek Temsilcisi M.Akif Sezer ve heyeti 
yetimler ve ihtiyaç sahibi mazlum gönüller için çalışmalarını hız 
kesmeden sürdüreceklerini söyledi.

Aydın’da 1001 Öğrenciye 
Malzeme Yardımı
Beşir Derneği Aydın İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 
“Eğitime Destek Projesi” kapsamında 1001 öğrenciye kışlık 
malzeme yardımında bulunuldu. Daha önce birçok projeye 
imza atan Beşir Derneği Aydın İl Temsilciliği bu örnek projesi ile 
takdir topladı. Beşir Derneği Aydın İl Başkanı Abdussamet Şık 
yaptığı açıklamada “Dernek olarak düzenlediğimiz bu etkinlik ile 
1001 öğrenciye, kış aylarında yaşadıkları zor şartları biraz daha 
iyileştirmek amacı ile kıyafet malzemesi yardımında bulunduk. 
Yakında Aydın’da farklı bir projeye imza atacağız” dedi.
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Beşir Derneği
Resmi Kurum Ziyaretleri 
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