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Kıymetli Beşir Dostları, faaliyetlerimize başladığımız 
tarihten bugüne birlikte bir çok güzelliklere imza attık, atmaya 
devam ediyoruz. Bültenimiz’in yayınlanmaya başladığı günden 
beri yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerimiz artarak devam ediyor. Bu 
süreçte üzerimize düşen görevler de çoğalıyor.

Dünyamız’ın ve ülkemizin gündemi çok hızlı değişiyor; 
ama iyilik her zaman gündemini koruyor. Dünyamız’ın hem 
maddeten hem de ma’nen kirlendiği bu zamanda BEŞİR ve 
mensupları, gönüllüleri ve muhipleri 7/24 hizmetlerine devam 
ediyorlar. Ülkemiz, sınırlarının hemen dibinde ortaya çıkan ateş 
çemberinin içerisinde devlet ve milleti ile el ele  “iyilik sınır 
tanımaz” dercesine ecdadımızdan aldığımız mirası devam 
ettiriyoruz. 

Suriye’de yakılan ateş, sadece Suriye ile sınırlı kalmıyor; 
artarak devam ediyor. Bölge üzerinde hesabı olanlar, Müslümanı 
Müslümana kırdırmaktan hızlarını alamadılar; kendileri de 
müdahale ederek, kanımız canımız Suriyeliler’i “öz yurdunda 
garip öz vatanında parya” etmeye devam ediyorlar. Yüzyıllardır 
bu topraklarda yaşayan can kardaşlarımız Bayır Bucak 
Türkmenler’i ateş çemberine alındı. Her fırsatta vatanlarını 
kanlarının son damlasına kadar savunmaya azmetmiş olan 
Bayır Bucak Türkmenleri’ne memleketimizin her köşesindeki 
temsilciliklerimiz yardımlarını ulaştırmaya çalışıyorlar. Çetin kış 
şartlarına rağmen iyilik kervanımız yoluna devam ediyor. 

Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz “yardımlaşma 
ahlakımız”ın tarihini de gözler önüne sererek vakıf 
medeniyetimizin zihniyet ve gönül dünyasını halkımızla 
paylaşmaya devam ediyoruz. “Vakıf Medeniyeti’nin Torunları 
Mirasına Sahip Çıkıyor” başlığı ile İçişleri Bakanlığımız’ın 
desteklediği  projemiz başta İstanbul olmak üzere Ankara, 
Bursa, Edirne, Trabzon, Konya, Sivas, Kocaeli, Adana, İzmir, 
Erzurum, Antalya ve Sakarya’da gerçekleştrildi. Hedefimiz 81 
il ve yurt dışıdır. 

Kurumuş dudaklara, çatlamış topraklara su diyerek 
başlattığımız “su kuyusu” projemiz artarak devam ediyor. 
Afganistan’dan Çad’a kadar geniş coğrafyada bir damla suya 
muhtaç insanlara can suyu olmaya çalışıyoruz. Bir sadaka-i 
cariye bırakmak isteyen kardeşlerimizin hayrına vesile olmaya 
çalışıyoruz. 

Somali’de başlattığımız yetimhane projemiz bitmek 
üzere 200’ü yatılı toplam 500’ü aşkın yetim öğrenciye 
hizmet verecek olan yetimhanemiz sizlerin değerli katkıları ile 
devam ediyor. Yetim sahipliği projemizle yetimler yetiminin 
can yoldaşları yetimlerin başını okşayan bir el olmaya devam 
ediyoruz.

Sosyal sorumluluk projelerimizden biri olan “paylaşım 
noktalarımız”a bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Adıyaman’da  açılacak olan  paylaşım noktamız 
Adıyaman’da  hizmet vermeye başlayacak. İnşaallah yenileri ile 
hizmet ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. 

En önemlisi de içerisinde bulunduğumuz üç ayların 
sonuncusu Ramazan’a çok az kaldı. Rabbimiz, o aya 
erişebilmeyi, nebevî bir anlayış ve idrakle o ayı ihya edebilmeyi 
bizlere nasip etsin. Her Ramazan olduğu gibi derneğimiz,  
gönül coğrafyamızda yer alan bütün ümmet-i Muhammed’e 
hizmet etme çalışmalarını çeşitlendirerek ve arttırarak 
devam ettiriyor. Bin aydan daha hayırlı “Kadir Gecesi”ni içinde 
barındıran bu ayda yapacağımız iyilikler bizim kurtuluşumuza, 
birilerinin hidayetine vesile olur inşallah.

“Ümmetî ümmetî” diyerek yalvaran Resullullah’ın 
o duasına mazhar olabilmek için gecemizi gündüzümüzü 
ihya etmeliyiz ki O’nun huzuruna yüzümüzün akıyla  
çıkalım. Yedi milyarın cehennem ateşiyle çevrildiği bir devir 
yaşıyoruz, yükümüz ağır; ama inanıyoruz ki Allah kimseye 
kaldıramayacağı yük yüklemez.  

Başta paydaş kuruluşlarımız SEMERKAND Vakfı 
olmak üzere TÜMSİAD, TÜBİAD, GENÇ-KON  yurt dışında 
UKBA ile hizmet kervanımız yoluna devam ederken İçişLeri 
Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; ayrıca  
Devlet kurumlarımız TİKA, YUNUS EMRE, DIŞ TÜRKLER 
BAŞKANLIĞI,   AFAD ve KIZILAY ile de işbirliklerimiz artarak 
devam ediyor. Kaymakamlıklarımız, Valilikleriz, Belediyelerimiz 
ve hizmetlerimizi yürütüyor, bir olmanın, diri olmanın iri olmak 
olduğunun şuurunu her kesime yaymak istiyoruz. 

BÜLTENİMİZ’in yeni sayısında yeni hizmetlerimizi 
paylaşmak dileğiyle…

Sunuş

Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI        Yön. Kur. Başkanı
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RamazanDiğergamlık ve Paylaşma Ayı



Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden azad olan 
ramazan ayı Allah’ın kullarına karşı cömertliğini ve ikramlarını 
kat be kat artırdığı bir aydır. 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. 

Bu ay insanlarımızın da cömertlik duygularının arttığı, gerek 
zekat, fitre, bağış gibi nakdi; gerekse kıyafet, kumanya, 
bayramlık, iftar sofraları düzenlemek gibi ayni yardımların da 
ihtiyaç sahibi insanlarımıza ikram edildiği bir yardımlaşma, 
dayanışma ayıdır.

İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak kadar önemli olan 
bir diğer konu da bu yardımları mümkün olduğunca ihtiyaç 
sahiplerine hissettirmeden, onları rencide etmeden ve gerçek 
ihtiyaç sahiplerine bu yardımları ulaştırabilmektir

Rahmetin adeta sağanak bir şekilde yağdığı, cennet kapılarının 
ardına kadar açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı, 
yeryüzünü huzur atmosferinin kapladığı bir zaman dilimine gün 
be gün yaklaşıyoruz. Ramazan Allah Teâlâ’nın rahmetini adeta 
saçtığı, en küçük bir iyiliğe dahi değerinin çok üzerinde karşılık 
verdiği bir zaman dilimi. Allah’ın (C.C) rızasını kazanmanın belki 
de en kestirme yolu bu ayın değerlendirilme şeklinden geçiyor.

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 Teâlâ o ayda oruç 
tutmayı farz kılmıştır 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.V) “ Allah 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 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 Teâlâ o kişiyi 
cehennemden azad eder.” buyuruldu.
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Ramazan Ayı ve Beşir Derneği 
Her Ramazan ayında olduğu gibi bu ramazanda da Beşir 
Derneği yine veren el ile alan el arasında köprü olma görevini 
titizlikle icra edecektir. Gerçek ihtiyaç sahiplerini bulmanın ve 
bu insanları komşusuna, mahallesine karşı rencide etmeden 
yardımları ulaştırmanın da özenli bir çalışma gerektirdiği 
günümüz şartlarında Beşir Derneği bütün kadroları ile titiz bir 
hazırlık yapmaktadır.

Türkiye genelinde 242 noktadaki temsilci ve gönüllü ağı, titiz 
incelemeler sonucu kesin kanaat sahibi olduğu ihtiyaç sahibi 
ve yetim listeleri ile bu yıl da on binlerce ihtiyaç sahibi ile 
bağışçılarını buluşturacaktır. Veren elin alan eli, alan elin veren 
eli tanımadığı bu çalışma usulü ile yine bağışçılarımız nereden 
geldiğini bilmedikleri hayır dualarının muhatabı olacaklardır.

Her yıl düzenli bir şekilde sokak iftarları organize eden Beşir 
Derneği, bu geleneğini bu yıl da devam ettirecektir. Yüzbinlerce 
insanımızı aynı sofranın etrafında buluşturacak, gönüllerden 
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gönüllere “Ramazan Paylaşmaktır” mahyaları kurmaya bu yıl 
da devam edecek Beşir Derneği.

Ramazan ayının vazgeçilmez organizasyonlarından birisi de 
evlere sıcak yemek dağıtımıdır. Beşir Derneği bu ramazan 
ayında da binlerce ihtiyaç sahibi ailenin hem iftarlarını ailece 
aynı sofra etrafında huzurla açmalarına vesile olacak, hem 
de bağışçılarına mahzun ve mahcup hanelerden hayır dualar 
taşıyacaktır.

Yolda kalmışlar, iftar anına trafikte yakalananlar da 
unutulmayacak her ramazanda olduğu gibi. Bu yıl da trafiğin 
yoğun olduğu bölgeler özenle hazırlanan iftariyeliklerle, bu 
malzemeleri dağıtan gönüllüler ordusuyla bereketlenecektir. 
İftarını evinde açamamış on binlerce mahzun oruçlumuzun 
gönülleri şenlendirilecektir.

Yüzbinlerce ailenin evine Ramazan kumanyaları ulaştırılacak 
bu yıl da. Mutfak dolapları yemek malzemesi ile dolacak yine 
mahzun ve mahcup insanlarımızın. Buzdolabı ve mutfak 
dolaplarının kapıları açıldığında hüzün ve sahipsizlik değil; ümit 
ve huzur karşılayacak hane sakinlerini.

Zekatlar, fitreler ve bağışlar bu rahmet ayında gerçek ihtiyaç 



sahiplerine ulaşacak, mahzun ve mahcup gönüller adeta 
meşakkat ve sıkıntı ile geçen bir yılın ardından rahat bir nefes 
alacaklardır.

Bu kutlu zaman dilimlerinin ve ardından yaşanan bayramların 
boynu bükük masumları çocuklarımız… Onlar da “Ramazan 
Paylaşmaktır” şifresinden nasiplerini alacaklar. Yetim ve ihtiyaç 
sahibi evlatlarımız gerek Ramazan ikramlarından; gerekse 
bayramlık dağıtımlarımızdan istifade edecekler. Binlerce 
masumun yüzü gülecek, minik gönülleri sevinçle çarpacak.

Rengi, dili farklı mahzunlarımız var uzak coğrafyalarda… 
Beşir Derneği bu Ramazanda da fakru zaruretin pençesindeki 
mahzun ve mahcup kardeşlerimize de el uzatacak. Gıda 
yardımları ve iftar sofraları ile Müslümanlar kardeştir düsturunu 
yaşatacak, uzak coğrafyalardan bağışçılarına minnet ve şükran 
duyguları taşıyacaktır.

Bütün yapılacak olan bu faaliyetler gönlü zengin, cömert, 
komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturuna sadık 
kalan insanlarımız, bağışçılarımız vesilesi ile olacak.

Evet! Ramazan Paylaşmaktır. Her yıl olduğu gibi bu ramazan 
ayında da Beşir Derneği bağışçılarını sofralarındaki bir 
ekmeği, tuzu, bir bardak suyu, iftar anındaki sevinç ve huzuru, 
paylaşılabilecek nimetleri paylaşmaya davet ediyor.

“Sevindir ki sevindirilesin; ver ki verilsin” 

Vesselam…
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BAĞIŞ YAP 
VERGİNDEN DÜŞ

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

BEŞİR DERNEĞİ
GIDA BANKASI

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

Gıda, Giyim, Yakacak ve Temizlik Malzemelerinden
Bağışta Bulunun

Kesilen Faturada
KDV Hesaplamayın.

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

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

Beşir Derneği
Gıda Bankacılığı
hayrınıza vesile

olmak için sizleri
bekliyor.
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Zekat ve 
Fitrenin Önemi

Derneğimizin 
telefonlarından 
Beşir Derneğini 
arayarak ihtiyaç 
duyduğunuz her 
konuda müşteri 
hizmetlerinden 
bilgi ve destek 
alabilirsiniz.

Zekat vermek dinen zengin sayılan her 
Müslüman üzerine farz kılınmıştır. Asli 
ihtiyaçları dışında, malın cinsine göre 
85gr.altın, 595 gr. gümüş, 5 deve, 30 sığır, 
40koyun zenginlik ölçüsü sayılmıştır. 
Zekat bir eksilme değildir. Aksine malı 
temizleme, varlığını garanti altına 
alma, sigortalama, bereketlenmesini 
sağlamadır. Halden anlamanın had 

safhada yaşandığı bir ay olan Ramazan 
ayı da, yapılan iyiliklerin en az bire bin ile 
karşılık bulmasından dolayı zekat vermek 
için tercih edilen bir zaman dilimidir.

Ramazan Ayına mahsus bir ibadet 
şekli de fıtır sadakasıdır. Maddi 
durumu müsait olan Müslümanlar, fıtır 
sadakası vererek fakir olan Müslüman 

kardeşlerine bayram sevincini yaşatırlar. 
Böylece hem kendisine bahşedilen 
nimetlere şükür etmiş olur; hem 
Rabbine karşı borçlarını ödemiş hem de 
rızasını kazanmış olurlar. Fıtır sadakası 
vererek orucunun kabul olmasına, ölüm 
anında ki şiddetin giderilmesine ve kabir 
azabında kurtulmaya vesile olurlar.

Beşir Derneği’ne
Nasıl Bağış
Yapabilirsiniz?

+90 216 375 4042

BANKA

www.besir.org.tr

Bankalardan Beşir 
Derneği hesaplarına 

yatırabilirsiniz.

Web sitemizden 
de kredi kartı ile 

online bağış işlemi 
gerçekleştirebilirsiniz.
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-Öncelikle üç aylar diye tabir edilen ve 
Ramazana hazırlık yapma fırsatı olan 
bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. 
Neler söylemek istersiniz?
-Recep ve Şaban ayları ile başlayıp 
Ramazan ayı ile zirve yapan bir rahmet ve 
bereket atmosferine girmiş bulunuyoruz. 
Süresi bizce bilinmeyen ömrümüze 
bir ramazan ayında daha ümmetin 
mahzun ve mahcup gönüllerine hizmet 
etme fırsatı doğdu. Yıl boyunca mahzun 
ve mahcup gönüllere, ihtiyaç sahibi 
insanlarımıza yönelik yürüttüğümüz 
yardım çalışmaları Ramazan ayıyla zirve 
yapacak, adeta taçlanacak. Heyecanla 
bekliyoruz inşallah…

-Beşir Derneği’nin Ramazan 
hazırlıkları nelerdir? Ramazan için 
neler hazırlıyorsunuz?
Malumunuz üzere Beşir Derneği yurt 
içinde 242 noktada temsilcileri ve 
gönüllüler ağı ile yurt dışında 55 ülkede de 
partner dernekleri ve paydaş kurumları 
ile kesintisiz hizmet vermektedir.

Ramazan hazırlıklarının iki sacayağı var. 

Birincisi gerçek ihtiyaç sahibi kişilerin, 
coğrafyaların ve ihtiyaç duyulan şeyin 
tespit edilmesi, ikincisi ise bu ihtiyaçları 
karşılayacak hayırsever insanlarımızın 
bulunması.

Beşir Derneği olarak 242 temsilcimiz 
aracılığı ile ihtiyaç sahibi insanların 
tespitlerini yapıyoruz. Zaman zaman da 
bu kişilerin durumunu güncelliyoruz. 
An itibarı ile elimizde durumları 
güncellenmiş ihtiyaç sahibi insanlarımızın 
listesi mevcuttur. Bağışçılarımızla 
bu insanları tıpkı yıl boyu olduğu gibi 
Ramazan Ayında da buluşturacağız 
inşallah. Hazırlılarımızdan birisi budur.

Yine gönül almak ve mahzun yüzleri 
tebessüm ettirmek denince akla 
ilk gelenlerden birisi de Allah’ın 
adeta topluma emanet ettiği yetim 
evlatlarımızdır. Yetimlerimizi de gerek 
ramazan ayında, gerekse ramazan 
bayramında sevindirebilmek adına 
tespitlerini yapmış, onlara yönelik de 
listelerimizi güncellemiş bulunuyoruz. 
Yetimleri sevindirmek isteyen 

hayırseverlerimizle yetimlerimiz arasında 
bütün yıl boyunca yaptığımız gibi köprü 
olma görevini sürdüreceğiz inşallah.

Ülkemizde muhacir olarak bulunan 
Suriyeli mazlum ve mahzun kardeşlerimiz 
de Ramazan ayında hizmet sunulacak 
bir hedef kitlemiz. Ülkelerindeki iç 
savaştan dolayı hicret etmek zorunda 
kalmış kardeşlerimize de inşallah 
hem ramazanda hem de Ramazan 
Bayramında hizmet verebilmek adına 
listelerimizi de oluşturmuş bulunuyoruz.

Yurt dışında ise ihtiyaç sahibi insanların 
yoğun olarak bulunduğu ülkeler 
ve bölgeler mevcuttur. Açlık, kıtlık, 
susuzluk gibi sıkıntılardan muzdarip olan 
Müslüman kardeşlerimizin de derdine 
derman olabilmek, Ramazan ayında iftar 
ve sahurlarını huzurla, emniyet duygusu 
ile yapabilmelerine vesile olmak da her 
yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da 
niyet ettiğimiz bir ramazan çalışması.

Bütün bu saydığım hizmet alanları 
için muhakkak ki bağışçılarımıza 
bilgilendirme, onları bu iyilik 

On bir ayın sultanı olan Ramazan Ayına yaklaştığımız bir zaman dilimine girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayında ve 
Ramazan Bayramında yapılacak faaliyetleri Beşir Derneği Genel Müdürümüz  Sayın Fatih Sarıyar’ la görüştük…

Bir Kutlu Zaman ve 
Bir Vicdan Hareketi:
RAMAZAN AYI ve 
BEŞİR DERNEĞİ
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hareketinden haberdar etmek de 
ramazan ayına yönelik hazırlıklarımızın 
olmazsa olmazlarından. 242 temsilcilik 
ağımızın ve on binlerce gönüllümüzün 
açacakları stantlarla, birebir esnaf 
ve kurum ziyaretleri ile, dağıtılacak 
olan el ilanları, billboard çalışmaları, 
afiş ve broşür çalışmaları ile de bu 
konuya yönelik hazırlıklarımız devam 
etmektedir.

Başta kendi ihtiyaç sahibi insanlarımız 
olmak üzere, ülkemizde muhacir 
durumunda bulunan Suriyeli 
kardeşlerimize, yurt dışındaki ihtiyaç 
sahibi Müslüman kardeşlerimize mesut 
ve huzurlu bir Ramazan ayı ve bayramı 
yaşatabilmek için gereken her türlü 
hazırlığı devam ettiriyoruz.

-Beşir Derneği bu yıl ne tür Ramazan 
organizasyonları planlamaktadır?
-Aslında Beşir Derneği’nin geçmiş 
yıllarda da görüleceği üzere yapılması 
gerekip de yapmadığı bir organizasyon 
türü yoktur. Biz dernek olarak her alanda 
hizmet çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Üzerinde çalıştığımız konu ise daha fazla 
bağışçı ile daha fazla ihtiyaç sahibini 
buluşturmak üzerinedir.

Bu yıl da Ramazan ayında sokak 
iftarları düzenleyeceğiz. İhtiyaç sahibi 
ailelere sıcak yemek dağıtımı yapacağız. 
Trafiğin sıkışık olduğu bölgelerde 
iftariyelik dağıtımı yapmak da bir diğer 
organizasyonumuz. Listelerimizde kayıtlı 
ihtiyaç sahiplerine gıda kumanyaları ve 
bayramlık dağıtımları da düzenli olarak 
her yıl yaptığımız ve bu yıl da yapacağımız 
bir çalışmamız olacak.

Bunun dışında bir de yurt dışında gıda 
dağıtımlarımız ve iftar sofraları kurma 
çalışmalarımız var. 

-Yurt dışında iftar organizasyonunu 
biraz açar mısınız?
-Biraz önce de bahsettiğim üzere ihtiyaç 
sahibi Müslüman toplulukların yaşadığı 
bölgeler var. Açlık, susuzluk, kıtlık 
gibi imtihanlarla yoğrulan, Müslüman 
kardeşlerinden gelecek yardımların 

yolunu gözleyen gariban insanlarımız 
ve coğrafyalarımız mevcut. Afrika, 
Asya, Balkanlar gibi. Bu bölgelerde 
ortalama kişi sayısı ve maliyet üzerinden 
bir fizibilite raporu hazırlayarak bu 
rapor doğrultusunda bağışçılarımızla 
iftar sofraları, gıda dağıtımları gibi 
organizasyonlar icra edeceğiz inşallah. 

-Zekat, fitre ve bağışların ihtiyaç sahibi 
kişilere ulaştırılmasında nasıl bir 
sistem işlemektedir? Gerek zekat ve 
fitrelerini, gerekse sadak türünden 
bağış yapmak isteyenler size nasıl 
ulaştırabilirler?
-Gerek zekâtın gerekse fitrenin asıl sahibi 
dinen şartları belirtilmiş fakir sınıfına 
giren insanlardır. Beşir Derneği bu 
hassasiyete azami derecede dikkat eden 
bir kurumdur. Zekat, fitre ve bağışların 
Beşir Derneği hesaplarına yatırılmasına 
müteakiben derneğimiz, ihtiyaç 
sahibi listelerimizde bulunan kişilerin 
banka hesap numaralarına, ihtiyacın 
seviyesine göre çıkış yapmaktadır. Şunu 
rahatlıkla söyleyebilirim ki Beşir Derneği 
bağışçıları zekât, fitre ve bağışlarının tam 
da ulaşması gereken kişiye ulaştığından 
emin olabilirler.

Ramazan Ayı yapılan iyiliğe ölçüsüz 
karşılık verildiği bir ay olması dolayısı 
ile bağışçılarımız da zekat vermekte 
ramazan ayını tercih ediyorlar.

Bu vesile ile bize zekat, fitre ve sadaka 
bağışı yapacak bağışçılarımız bağışlarını 
bankalardan Beşir derneği hesaplarına 
yatırabilirler. Web sitemizden de 
kredi kartı ile online bağış işlemi 

gerçekleştirebilirler. Derneğimizin tele-
fonlarından Beşir Derneğini arayarak 
ihtiyaç duydukları her konuda müşteri 
hizmetlerinden bilgi alabilirler.

-Son olarak okurlarımıza söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?
Bütün çalışmalarımızda olduğu 
gibi Ramazan faaliyetlerinde de 
derneğimizin en önemli destekçileri 
kuşkusuz hayırsever insanımızdır. Hiçbir 
faaliyetimizde bizi yalnız bırakmayan 
bağışçılarımıza bu vesile ile teşekkür 
ediyorum. Veren el olmaktan geri 
kalmayan vefa sahibi insanlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum.

Beşir Derneği’nin sahadaki faali-
yetlerinde gecelerini gündüzlerine 
katan, zaman kavramı ile hareket 
etmeden bütün emeklerini sarf eden 
temsilcilerimize, heyetlerine, onbinlerce 
gönüllü çalışma arkadaşıma da tek 
tek teşekkürü bir borç bilirim. Allah 
yaptıkları ve yapacakları hizmetlerin 
karşılığını ölçüsüz versin.

Bizimle eksiksiz bir şekilde aynı 
hassasiyeti paylaşarak çalışan paydaş 
kurumlarımızı ve partner derneklerimizi 
de zikretmeden geçemeyeceğim. Onların 
da bu hizmetlerdeki payı tartışmasızdır.

Özelde bağışçılarımızın, gönüldaş-
larımızın, temsilcilerimizin;  genelde 
bütün islam âleminin Ramazan ayını 
tebrik ediyorum. Hepimiz için hayırlara 
vesile olur inşallah. Yapılan ve yapılacak 
olan bütün hayırların, bağışların Allah 
katında kabulünü niyaz ederim… 
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Beşir Derneği’nin 22 Kasım 2015 tarihinde İstanbul 
Anadolu Yakasından başlayarak yaktığı iyilik meşalesi 
tarihî medeniyet vicdanını gün yüzüne çıkardı. İçişleri 
Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın da 
destek verdiği sosyal farkındalık projesi vesilesi ile 
İstanbul - Anadolu Yakası, İstanbul-Avrupa Yakası, 
Ankara,  Trabzon, Edirne, Bursa, İzmir, Adana, Sivas 
ve Konya’da gerçekleştirilen birleşimlerde birbirinden 
farklı akademisyenler katılımcılarla bir araya geldi. 
Paneller öncesi Beşir Derneği faaliyetlerinin sunulduğu 
fotoğraf sergisi ve ikramlar, tanıtım filmleri ve mehteran 
gösterileri de katılımcılara farklı bir atmosfer yaşattı.

Beşir Derneği sadece bağışçılarla ihtiyaç sahiplerini buluşturmakla kalmıyor; unutulan 
ya da unutulmaya yüz tutmuş bir medeniyeti de tekrar gün ışığına çıkarıyor. Ecdadından 

miras kalan ve sahibini arayan bir kültürü de tekrar canlandırıyor. 

VAKIF 
MEDENİYETİNİN 

TORUNLARI 
MİRASINA SAHİP 

ÇIKIYOR
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Vakıf medeniyetinin dünü, bugünü ve yarınının 
ele alındığı panelde panelistler genelde İslam 
medeniyeti; özelde Selçuklu ve Osmanlı 
Medeniyetlerinin birer vakıf medeniyeti 
olduğunu belirterek vakıf kavramının 
çıkarılması halinde medeniyetimizden geriye 
bir şey kalmayacağını vurguladılar. Vakıf hukuku 
ve şeri hükümlerine de vurgu yapan panelistler 
vakfedilen eserlerin vakfedilme şartlarına 
uymanın önemine değindiler.

Paneller boyunca insanlarımızın bilinçlenmesi 
ve aslında bize ait olup da farkında olmadığımız 
bir medeniyet mirasını fark etmemiz amaçlandı. 
Beşir Derneği yönetim kurulu Başkanı Doç. Dr. 
Cevdet Şanlı’nın ana panelist olarak katıldığı 
panellerde bizzat konunun ehli akademisyenler 
tarafından yardımlaşma kültürü ve vakıf 
medeniyeti derinlemesine ele alındı.

Vakıf Medeniyetinin bir vicdan ve merhamet 
medeniyeti olduğunun altını çizen Beşir Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Cevdet 

Şanlı, vakıf medeniyeti ve onu oluşturan temel 
değerlerin eksikliğinin bugün çok daha fazla 
hissedildiğine vurgu yaparak, özelde Türkiye’de 
genelde islam coğrafyasında yaşanan 
sıkıntıların sebebinin uzaklarda aranmaması 
gerektiğini belirtti.

Şanlı  “Yeni bir medeniyetin inşasına ihtiyacımız 
yoktur. İhtiyaç olan bize miras kalan medeniyetin 
tekrar inşasıdır. Zira ecdadın vakfiye alanı olarak 
geliştirmediği bir alan bulunmamaktadır. Tek 
ihtiyaç bu medeniyeti tekrar ihya etmek, ihya 
edecek insanları ve toplumu yetiştirmektir” 
diyerek insan-toplum- medeniyet ekseninde 
yapılması gerekenlere işaret etti.

Panel katılımcıları organizasyonlar nedeni ile 
Beşir Derneğine teşekkür ederek vakıflar ve 
vakıf hukuku ile ilgili anlatılanların birçoğunu 
ilk defa bu panellerde duyduklarını belirterek 
bu panellerin yurt geneline yaygınlaştırılmasını 
talep ettiler.
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BEŞİR BÜLTEN16BESIR NEWSLETTER

COĞRAFİ KONUMU
Orta Afrika’da, denize kıyısı olmayan bir kara ülkesidir. 
Kuzeyinde Libya, batısında Nijer, Nijerya ve Kamerun, güneyinde 
Orta Afrika Cumhuriyeti, doğusunda ise, Sudan yer alır. Ülkenin 
büyük kısmı Sahra Çölü ile kaplıdır. Ülke adını bir zamanlar 
Afrika’nın ikinci büyük gölü iken şimdi normal büyüklüğünün 
%10’una kadar küçülmüş olan Çad Gölü’nden almakta olup 
belki de bu yüzden bazı yazarlarca “Afrika’nın ölü kalbi” olarak 
da nitelendirilmiştir. Başkenti N’Djamena’dır.

NÜFUSU
Çad 12 milyon nüfusa sahiptir. Coğrafi yapısının geniş olmasına 
rağmen ülkenin büyük oranda çölle kaplı olmasının da etkisiyle 
nüfusun yaklaşık % 40’ı başkent ve çevresindeki yerleşim 
yerlerinde yaşamaktadır. 

DİNİ YAPISI
Ülkenin en yaygın dini İslamiyet’tir. Bunu Hristiyanlık izlemekte 
olup az miktarda da yerel inançlar mevcuttur.

Müslümanlar dört hak mezhepten birisi olan Maliki mezhebine 
mensuptur. Ezan okunduğunda herkes bulunduğu yerde 
cemaatler yaparak namazı ilk vaktinde kılıyorlar. Bir anda 
kalabalıklaşan bir alan, okunan ezan ve 4-5 saf cemaat her 
namaz vaktinde görebileceğiniz bir manzara. 

Çad’da Hz. Hasan (r.a)’ın neslinden gelen şerifler de 
bulunmaktadır. Her yerde olduğu gibi burada da bu temiz ve 
asil soy, ehl-i sünnet vel cemaat çizgisini muhafaza etmektedir. 
Halk tarafından da çok sevilen şerifler bidat akımların 
yayılmasına, zemin bulmasına karşı da güçlü bir 
set görevi ifa ediyorlar.

EĞİTİM
Ülke genelinde yaygın bir 
medrese eğitimi mevcut. 
Müslüman ailelerin 
çocuklarının neredeyse 
tamamı bu medreselerde 
eğitim görüyor. 
Medreselerin fiziki 
şartları ise tarif 
e d i l e m e y e c e k 
kadar kötü. 

Bu sayımızdan itibaren Beşir Derneği’nin yardım faaliyeti yürüttüğü ülkeleri 
ve o ülkelerdeki faaliyetlerimizi tanıtan bir yazı dizisi başlatıyoruz. Bu vesile 
ile hem ihtiyaç sahibi Müslüman beldeleri tanıyacak, hem de ihtiyacın 
derecesini birlikte fark edeceğiz…

ÇADŞerifler Ülkesi  ve  
Osmanlı’nın  Yetim Diyarı... 
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Tahtadan yapılma defterlerde eğitim 
gören öğrencilerin kaldıkları yerler 
ise Anadolu’da çardak olarak tabir 
edilen üstü çalı-çırpı ile kaplı mekanlar. 
Yemek, eğitim istirahat vb. hepsi bu 
çardaklarda yapılıyor. Yağmur yağdığı 
zaman öğrencileri muhafaza edecek 
hiçbir korunak, barınak da mevcut değil. 
Öğrencilerin yemekleri lapa tarzı bir 
yemek. Öğrenciler ellerinde birer kâse ile 
kapı kapı gezerek bu yemeği topluyorlar. 
Bu manzaradan da aslında ocak tüten 
evlerde de aynı yemeklerin yenildiğini 
anlamak mümkün. Ülkenin büyük 
çoğunluğu eti ancak Türkiye’den giden 
ekiplerin kurban kesmesi sayesinde 
tadıyorlar.

EKONOMİ
Afrika kıtasında hayatın en pahalı olduğu 
ülke olan Çad’da işsizlik de bir o kadar 
yaygındır. Hayvancılık ve tarımın ana 
geçim kaynağı olduğu ülkede dış piyasaya 
yapılan canlı hayvan satışları ekonomide 
para hareketi sağlamaktadır. Devlet 
memurlarının başkentte ev tutamaması 
(maaş yetersizliği ve kiraların yüksek 
olması nedeni ile), başkente yakın 
köylerden gelip gitmeleri ekonominin 
durumunu açıklamaya yetiyor aslında.

Uzun süre Fransız sömürgesinde 
kalan Çad’da sömürgenin izlerini her 
alanda görmek mümkündür. Altyapının 
olmayışı, yer altı ve yer üstü kaynaklarının 
kullanımındaki yetersizlik, geniş ekilebilir 
ve sulak arazilere rağmen bunları verimli 
bir şekilde gerçekleştirebilecek yetişmiş 
insanların yokluğu Çad’ın bu gün de 
içinde bulunduğu sefaletin sebebini 
açıklamaya yetiyor. Ülkede bulunan 
petrolün Çinlilerce çıkarılıp Fransızlarca 
pazarlanması; Çad’a da küçük bir 
pay verilmesi sömürgenin aslında 

bitmediğinin, sadece şekil değiştirmiş 
olarak devam ettiğinin işaretlerinden 
sadece birisi. Türkiye’nin 1960’lı yılları 
ile dahi kıyaslanmayacak kadar fakru 
zaruretin kol gezdiği bir Müslüman 
beldesi.

ÇAD-OSMANLI İLİŞKİLERİ
Afrika denince bizimle doğrudan ilgisi 
olmayan, çok uzaklarda, gidilmez 
gelinmez bir diyar canlanıyor zihnimizde 
belki de. Hele bir de Çad denince 
çoğu insanımızın zihninde bir yer dahi 
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KURBAN HİZMETLERİ
Beşir Derneği her yıl Çad’da kurban kesim 
ve dağıtım hizmeti vererek bağışçılarının 
bağışçılarını gerçek ihtiyaç sahipleri ile 
buluşturmaktadır. Kurban bağışlarını 
duruma göre üç kategoriye ayıran 
Derneğimiz, bağışların bir kısmını Çad’ın 
yerlilerine, bir kısmını Orta Afrika’daki 
anti-balaka katliamından kaçarak Çad’a 
sığınmış olan Müslüman mültecilerin 
meskun bulunduğu kamplara, bir 
kısmını da medreselere dağıtmaktadır. 
Bağışlar ölçüsünde yapılan bu dağıtımlar 
neticesinde her kesimden binlerce ihtiyaç 
sahibinin evine et ulaştırılmaktadır.

SU KUYUSU HİZMETLERİ
İçilebilir su imkanının az olduğu ve su 
kuyusu açtırmanın ahalinin imkanlarının 
çok üzerinde olduğu Çad’da, uzun 
araştırmalar ve fizibilite raporlarının 
neticesinde Beşir derneği çok sayıda 
su kuyusu açtırmış olup bir çok muhitin 
susuzluğuna derman olmuştur. Hastane-

medrese-yerleşim yeri üçgeninin, kalıcı 
yerleşim yerlerinin özellikle tercih 
edildiği su kuyusu projesi kapsamında su 
kuyusu açtırma çalışmalarına da devam 
edilmektedir.

GIDA YARDIMLARI
Enflasyonun çok yüksek olduğu Çad’da 
halkın satın alma gücü de çok düşüktür. 
Ayrıca bu ülke sınırları içinde bulunan 
sığınma kamplarının maddi imkanları 
yerli halkın fakirliğinden de daha yakıcıdır.  
Bu nedenle Beşir Derneği geçmiş yıllarda 
bu ülkeye gıda yardım organizasyonları 
gerçekleştirmiştir. Bu vesile ile fakr-u 
zaruret içinde inleyen bu uzak diyarlardaki 
kardeşlerimizin derdine bir nebze de olsa 
derman olunmuştur.

RAMAZAN YARDIMLARI
Uzak diyarlardaki Müslüman 
kardeşlerinin iftar sofralarını kendisine 
dert edinen Beşir Derneği, Çad’da iftar 
organizasyonları icra etmiş, binlerce 

kilometre uzaktan, oruçlu ağızlardan 
bağışçılarına hayır dualar taşımıştır.

SÜNNET ORGANİZASYONLARI
Tıbbi imkanların oldukça yetersiz olduğu 
Çad’da, sünnet çağı gelmiş çocukların 
sünnet ettirilmesi de çoğunluğun altından 
kalkamayacağı bir maliyet taşımaktadır. 
Beşir Derneği, Türkiye’den götürdüğü 
doktorlar ve tıbbi malzemelerle yüzlerce 
çocuğu sünnet ettirerek hem bir sünneti 
uzak diyarlarda canlı tutmuş, hem de 
anne babaların üzerinden ağır bir yükü 
kaldırmıştır.

Balık vermekten ziyade balık tutmayı 
öğretmeyi esas alan bir yaklaşım 
sergileyen Beşir Derneği, ilerleyen yıllarda 
daha kalıcı projeler sunarak gerek tarım 
ve hayvancılık; gerekse eğitim alanlarında 
kalıcı projeler üzerinde de çalışmaktadır. 
Mümkün olduğunca daha fazla insanın 
ihtiyaç sahibi kategorisinden çıkması ana 
hedeftir. 

ÇAD’DA BEŞİR DERNEĞİ HİZMETLERİ

canlanmıyor. Türkiye’nin Çad’la ne ilgisi 
olabilir ki? Ama işin hakikati öyle değil. 
Çad çok değil; 200 yıl öncesine kadar 
ecdadımızın ilgilendiği, Müslüman ahalisi 
ile haşır neşir olduğu bir Müslüman 
beldesi…

Fizan sancağı ve Trablusgarp Eyaleti 
üzerinden Çad’a açılan Osmanlı Dev-
leti’nin buraya irşad heyetleri gönderdiği 
ve askeri destek verdiği bilinmektedir. 
18. yüzyılda Osmanlı’ların buradaki 
Müslüman nüfusa askeri eğitim vermek 
amaçlı birlik gönderdiği de tarihi kayıtlarda 

mevcuttur. Askerlerden bazıları dönmeyip 
buraya yerleşmiştir. Günümüzde de 
Osmanlı torunu olduklarını söyleyen 
insanlar bulunmaktadır. Başkent 
N’Djamena’da Türk Mahallesi olarak 
anılan bir mahalle de bulunmaktadır. 
Kurban çalışmaları için Çad’a giden 
ekiplerimiz kendilerini Türk olarak tanıtan 
insanlara ve İstanbul tabelasıyla satış 
yapan esnafa tesadüf etmişlerdir. Her ne 
kadar tek kelime Türkçe konuşamasalar 
da Osmanlı’dan başka bir kimliği de kabul 
etmemektedirler.

Türkiye’nin bayrağını gördüklerinde 
verdikleri tepki, biraz konuşunca da 
Türkiye’nin gündemini yakından takip 
edişleri, Selçuklu ve Osmanlılar üzerine 
geniş bir bilgi sahibi oluşlarını görünce 
hem şaşırıyor hem de derinden bir 
mutluluk ve gurur duyuyorsunuz. 
Bu insanların aslında bizden hiç 
kopmadıklarını, gönüllerinin hala bizimle 
çarptığını fark ediyorsunuz. Aynı zamanda 
Beşir Derneği’nin neden bu uzak Afrika 
ülkesine yardım gönderdiğini de anlayıp 
müteşekkir oluyorsunuz. 
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Ahlat Temsilciliği Aydın Temsilciliği Denizli Temsilciliği

Ağrı Temsilciliği

Diyarbakır Temsilciliği Ergani Temsilciliği Esenler Temsilciliği

Güngören Temsilciliği Manisa Temsilciliği Ordu Temsilciliği

Pendik Temsilciliği Sakarya Temsilciliği Sultanbeyli Temsilciliği

Beşir Derneği Kandillerde de esnafların, hastane ve huzurevlerindeki 
mahzun gönüllerin yüzünde tebessüm,  gözlerindeki ışık oldu.

Beşir Derneği
Kandil Etkinlikleri

 Regaib Kandili
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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. 
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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.

BEŞİR BÜLTEN21

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.



Cezaevi’nde Çanakkale Zaferi
Beşir Derneği, kamu yararı statüsüyle mahkumlara yönelik 
etkinliklerine devam ediyor. Beşir Derneği sosyal sorumluluk 
projeleri kapsamında Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda 
‘Çanakkale Zaferi’ konulu konferans düzenledi. Prof. Dr. Ahmet 
Günşen, Beşir Derneği tarafından organize edilen sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında Edirne Açık Ceza İnfaz 
Kurumu’nda düzenlenen ‘Çanakkale Zaferi’ konulu konferansa 
konuşmacı olarak katıldı. 

Kırıkkale Temsilciliği’nden Muhacirlere ve 
İhtiyaç Sahiplerine Yardım
Beşir Derneği ülkemizde misafir ettiğimiz muhacirlere kesintisiz 
bir şekilde desteğini sürdürerek omuzlarındaki gurbet yükünü 
hafifletmeye devam ediyor. Beşir Derneği Kırıkkale Temsilciliği, 
Suriyeli, Iraklı ve Türkmen muhacirlere ve diğer ihtiyaç sahibi 
ailelere sağlık, yakacak ve gıda yardımında bulundu.

Rize Temsilciliği’nin Eğitime  Destek 
Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Beşir Derneği Rize Temsilciliği,ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim 
yardımında bulundu. Beşir Derneği Rize Temsilciliği’nden eğitime 
destek çalışmaları hızla  devam ediyor. Bu kapsamda Rize Temsilciliği, 
son olarak Rize İmam Hatip Orta Okulu’nda öğrenim gören ihtiyaç 
sahibi öğrencilere giyim yardımı gerçekleştirerek, gülen yüzlere 
hissedar oldular.

Beşir Derneği’nden Yaşlılara Ziyaret
Beşir Derneği Ankara Koordinatörlüğü, Regaip  Kandili münasebetiyle 
gerçekleştirdikleri ziyarette huzurevi sakinleriyle kandilleşip kandil 
simidi ikram ederek yaşlıların mutluluğuna vesile oldular. Ayrıca 
Huzurevi Müdürü Murat Dinç’e, Derneğimizin yurtiçi ve yurtdışında 
yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Derneğimizin 
faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirten Dinç ziyaretimizden 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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Ağrı Beşir Derneğinden Doğu Ve 
Güneydoğudaki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Tırı
Yurt içi ve yurt dışı yardımlarını kesintisiz sürdüren Beşir 
Derneği, bu kez de terör mağduru insanlarımıza el uzattı.

Beşir Derneği Ağrı Temsilciliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde terörden mağdur olan ailelere dağıtılmak 
üzere yiyecek, giyecek ve eşyalarından oluşan bir tır yardım 
malzemesini Diyarbakır’a gönderdi.

Batman Temsilciliği’nden  
Cizre’ye Gıda Yardımı
Beşir Derneği Batman Temsilciliği, bölgede yaşanan terör olaylarından 
dolayı mağdur olan Cizre halkına 300 koli gıda kumanyası gönderdi. 
TÜMSİAD üyeleri ve  hayırsever iş adamlarının katkılarıyla toplanan 
yardımlar, mağdur olan ailelere dağıtılmak üzere Cizre’ye ulaştırıldı.

Engelli Evlatlarımız  
Beşir Derneği ile Güldü
Beşir Derneği Uşak Temsilciliği ve Uşak Engel Tanımayanlar Derneği 
ortaklaşa anlamlı bir etkinliğe imza attılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kapsamında,Beşir Derneği Uşak Temsilciliği ve 
Uşak Engel Tanımayanlar Derneği ortaklaşa bir piknik organizasyonu 
yaparak engelli çocuklara keyifli anlar yaşattılar.Piknikte ayrıca Beşir 
Derneği gönül erleri  çocuklara ayakkabı dağıtarak mutluluklarına 
vesile oldular.

Beşir Derneği’nden  
Muhacirlere Yardım
Beşir Derneği Sivas Temsilciliği, Suriyeli, Afganistanlı muhacirlere 
ve diğer ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve gıda yardımında bulundu. Son 
olarak Beşir Derneği Sivas Temsilciliği Suriyeli, Afganlı ve ihtiyaç sahibi 
ailelere  sahip çıkarak  giyim ve gıda yardımları yaparak ülkemizde zor 
şartlarda yaşamaya çalışan muhacirlerin yüzlerinin gülmesine vesile 
oldu. 
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Beşir Derneği’nden Mahkumlara Yardım
Beşir Derneği İzmir Temsilciliği Yenişakran Cezaevi mahkûmlarını 
yalnız bırakmadı. Beşir Derneği İzmir temsilciliği Aliağa Yenişakran 
Cezaevi’nde bulunan ihtiyaç sahibi tutuklular için 300 adet erkek 
gömleği, 300 adet erkek terliği ve 300 adet bayan terliğini cezaevi 
müdürlüğüne teslim edildi.

Her zaman mazlumun,kimsesizin yanında olmayı kendine şiar 
edinen gönül erleri,Regaip Kandili hasebiyle Turgutlu Kaymakamlığı 
Huzurevi’nde bulunan yaşlıları ziyaret ederek kandil simidi ikram 
ettiler.  Aynı zamanda böylesine mübarek bir günde yapılan bu hizmetle 
birlikte büyüklere  yalnız olmadığı hissi yaşatılarak  hayır duaları alınmış 
olundu. 

Huzurevleri Beşir’le Daha da Huzurlu

Sincan Temsilciliğinden  İhtiyaç Sahiplerine 
Helva Dağıtımı
Beşir derneği Sincan Temsilciliği ihtiyaç sahibi ailelere helva dağıtımı 
yaparak hem ağızları tatlandırdı hem de yalnız olmadıklarını hatırlattı.

Beşir Derneği Suriyeli misafirlerimizin temel ihtiyaçlarına çare olduğu 
gibi, cenazelerini de sahipleniyor. Beşir Derneği Kırıkkale Temsilciliği 
vefat eden Suriyeli bir misafirimizin cenaze işlemlerini gerçekleştirerek 
yakınlarına gurbette olmadıklarını hissettirdi.

Beşir Derneği Acılarını Paylaştı

Nerede Mahzun 
Bir Gönül Varsa Biz 
Oradayız
“Gönüller yapmaya geldik” 
düsturu  ile çalışan Beşir Derneği 
Seydişehir’de yüzler güldürdü. 
Mahzun yüzlere tebessüm 
kondurmayı şiar edinen dernek 
gönüllüleri ihtiyaç sahibi ailelere 
kumanya dağıtarak gönüller yaptı.
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Türkiye Gaziler Vakfı İstanbul Şube Sekreteri Turgay Fehmi Ercan, Beşir Derneği Genel 
Müdürü Fatih Sarıyar’ı makamında ziyaret ederek, Türkiye Gaziler Vakfının yapmış olduğu 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Görüşmenin ana gündem maddesinin şehit ailelerine 
yönelik yapılacak çalışmalar olduğunu belirten Sayın Sarıyar; Türkiye Gaziler Vakfı ile 
protokol yapacaklarını ve ilerleyen süreçte şehit ve gazi aileleriyle alakalı ortak çalışmalar 
yapılacağını belirtti.Yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getiren Sarıyar, Fehmi Ercan’a 
teşekkürlerini iletti.Daha bir çok konunun konuşulduğu ziyarette son olarak İstanbul 
Şube Sekreteri Fehmi Ercan Türkiye Gaziler Vakfı adına, Beşir Derneği Genel Müdürü 
Fatih Sarıyar’a plaket takdimi yaptı. 

Türkiye Gaziler Vakfından Beşir Derneğine Anlamlı Ziyaret

Bayburt Temsilciliği  
Gülen Yüzlere Hissedar Oldu
Bayburtta, hayırseverler tarafından bağışlanan patates ve kumanyalar 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Beşir Derneği Bayburt Temsilcisi 
Mehmet Yolcu il genelinde ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere ve 
öğrencilere ulaşıldığını vurgulayarak yardımların sürdürüleceğini 
belirtti.

Beşir Derneği’nden Ankara’daki Acılı 
Ailelere Yemek İkramı
Ankara’da menfur saldırıda hayatını kaybeden ailelerin yanında her 
zaman olduğu gibi yine Beşir Derneği vardı. Vefat eden insanlarımızın 
acılı yakınlarına hem taziyede bulunuldu hem de ekmek arası döner ve 
ayran ikram edilerek acil ihtiyaçları karşılanmış oldu.

Beşir Derneği’nden İzmir Halkına Gül 
Armağanı
Beşir Derneği İzmir Temsilciliği,Kutlu Doğum hasebiyle İzmir Halkına 
gül dağıtımı yaptı. Mübarek üç aylara girmemiz hasabiyle Beşir Derneği 
Gönül erleri faaliyetlerine hız kesmeden hergeçen gün bir yenisini 
ekleyerek Müslüman Alemi  için özel olan şu günlerde halkımızın 
hassasiyetine değinerek hediyeleşmenin ne denli güzel olduğunu 
İzmir’de sergilemiş oldu
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Beşir Derneği Abidinpaşa Temsilciliği, 125 ihtiyaç sahibi çocuklara 
ve yetimlere kıyafet yardımında bulundu. Bölgesinde bulunan ihtiyaç 
sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin artarak devam edeceğini 
belirten temsilcimiz, gönüller yapmaya devam edeceklerini ifade etti. 

Abidinpaşa Temsilciliği Gülen Yüzlere 
Hissedar OlduBeşir Derneği Çankırı Temsilciliği, gerek yerli ihtiyaç sahiplerinin 

gerekse Suriyeli misafirlerin ısınma ihtiyaçlarına çare olmak için 
yakacak yardımında bulundu.

Vatandaşlar ve muhacir misafirler de Beşir Derneği Çankırı 
Temsilciliği’nin yaptığı yardımlardan dolayı memnuniyetlerini ifade 
ederek “kışın bu zor şartlarında temel ihtiyacımız olan yakacak 
yardımını yaptıkları için Beşir Derneği’ne ve hayırsever esnaf ve 
işadamlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dediler.

Çankırı Temsilciliği Gönülleri Isıttı

Sarıkamış’ta Beşir Derneği ve Semerkand 
Vakfı’ndan Eğitime Anlamlı destek
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Beşir Derneği ile Semerkand Vakfı , ihtiyaç 
sahibi öğrencilere ayakkabı ve kitap yardımında bulundu.

Her ay düzenli olarak toplumun muhtaç kesimlerine çeşitli yardımlarda 
bulunan Beşir Derneği ile Semerkand Vakfı, bu defa da okullarda 
eğitim gören ihtiyaçlı öğrencileri şenlendirdi.. Kent merkezinde farklı 
İlköğretim okullarında okuyan yaklaşık 100 öğrenciye ayakkabı ve kitap 
yardımında bulunuldu.

Şanlıurfa’da Çocuklar Beşir’le Güldü
Beşir Derneği Şanlıurfa Temsilciliği kent genelinde ve özellikle de 
okullarda kapsamlı bir araştırma yaparak tespit ettiği ihtiyaç sahibi 
ailelerin çocuklarına ve yetimlere yönelik kıyafet yardımında bulundu. 
1025 çocuk ve yetimin sevindirildiği organizasyon halk tarafından da 
takdirle karşılandı. 
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Turgutlu Temsilciliği Yüzler Güldürmeye 
Devam Ediyor
Kısa sürede yaptığı sosyal yardımlarla her kesim tarafından takdir 
edilen Beşir Derneği,Turgutlu’daki ihtiyaç sahibi öğrencileri giydirmeye 
devam ediyor. Beşir Derneği Turgutlu Temsilcisi herkesin ihtiyaçlarına 
koşmaya, gönüllerini kazanmaya devam ediyor.

Beşir Derneği Bartın Temsilciliği yapmış oldukları bağış çalışması 
neticesinde yetim çocuklara kıyafet yardımında bulundu. Bartın’da 
birçok aileye  düzenli olarak yardımda bulunan Beşir Derneği Bartın 
Temsilciliği bu kez yetim ve yoksul  çocuklara kıyafet yardımı yaparak 
miniklerin yüzlerini güldürdü.

Beşir Derneği Yetimlerin Yüzünü 
Güldürmeye Devam Ediyor

Beşir Derneği Edirne Temsilciliği Kutlu Doğum münasebetiyle, 
Edirne’ye Balkanlar’dan gelen misafirlere paylaşmanın güzel bir 
örneğini göstererek çorba ikramında bulundu.

Balkanlar’dan gelen misafirlerin de içinde bulunduğu binlerce kişi 
sabah namazında Selimiye Camiinde buluştu. Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez’in sabah namazını kıldırmasıyla başlayan program 
,Beşir Derneği’nin yerli ve yabancı binlerce misafirlere çay ve çorba 
ikram edilmesiyle devam etti.

Beşir Derneği Yetimlerin Yüzünü 
Güldürmeye Devam Ediyor

Uşak Temsilciliği Minikleri Sevindirdi
Beşir Derneği Uşak Temsilciliği çocuklara ayakkabı ve kandil simidi 
dağıttı. Beşir Derneği Uşak  Temsilciliği bağış çalışması yaparak,Uşak 
ilinin Banaz İlçesi’ne bağlı Gürlek Köyündeki Kuran Kursu Öğrencilerine 
ve Köy okulundaki 12 Öğrenciye ayakkabı ve kandil simidi dağıtımı 
yaparak minik gönüllerin bir nebze olsun sevinçlerine vesile oldular.
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Beşir Derneği İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal 
Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından Ankara’da 
düzenlenen “Suriyeli Sığınmacılar, Beklentiler ve Zorluklar 
Çalıştayı”na katıldı.

Barınma ve konut, sağlık, eğitim,  işgücü katılım (İstihdam)  
sivil ve insan hakları sosyal entegrasyon ve uyum ana başlıkları 
altında gerçekleştirilen çalıştaya Beşir Derneği’nin yanı sıra 

Suriyeli muhacirlerin yoğun olarak bulunduğu ülkelerin 
ulusal yetkilileri, İKT kurumları, uluslararası örgütler, STK’lar, 
düşünürler, ilgili üniversitelerin merkezleri katılım gösterdi.

Bölgede ve dünyada Suriyeli mültecilerin yararına yeni projeler 
ve programlar geliştirmek için önümüzdeki dönemin yol 
haritasını belirlemek ve etkili stratejilerle bu planlamayı hayata 
geçirmenin amaçlandığı çalıştay 2 gün sürdü.

Beşir Derneği “Suriyeli Sığınmacılar, 
Beklentiler ve Zorluklar Çalıştayı”na Katıldı

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu”  Aile ve Sosyal  
Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu başkanlığında Bakanlık 
binasında toplandı.  Kurula Beşir Derneği de üye oldu. 

Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın 2013-2017 
yıllarını kapsayan hedef ve faaliyetlerinin değerlendirildiği 
toplantıda  “Kurul Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi”nin 
karara bağlanmasına yönelik konular görüşüldü. Söz konusu  
yönergenin kurul üyelerinin görüşüne sunulmasının ardından, 
revizyon ve redaksiyon yetkisi   yeniden Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne verildi.  Bir sonraki toplantının altı ay sonra 
yapılması  karara bağlandı.

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu, 2012 yılında 
yayımlanan Başbakanlık Genelgesi ile oluşturulmuştu.  
Çocuk haklarına ilişkin idari ve yasal düzenlemelere yönelik  
önerilerde bulunma işlevini yürüten  kurul;  strateji belgesi 
ve eylem planları hazırlatarak, çocuk hakları konusunda 
kurumlar arası  koordinasyonu sağlamak üzere görev yapıyor. 
Kurul üyeleri arasında  Çocuk Hakları İzleme Ve Değerlendirme 
Kurulu Genelgesinde belirtilen üyeler ile Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı tarafından belirlenen diğer kurum ve sivil 
toplum kuruluşlarından temsilciler bulunuyor. Çalışmalara 
yön verilmesi ve karar mekanizmasında artık Beşir Derneği de 
etkin bir pozisyonda yer alıyor.

Beşir Derneği Çocuk Hakları İzleme ve 
Değerlendirme Kurulu’na Üye Oldu
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Beşir Derneği 
Resmi Kurum 
Ziyaretleri 

Antalya  Belediyesi

Çankırı Valiliği

Sorgun Belediyesi

Yıldırım Belediyesi

Keçiören Belediyesi

Seyhan Kaymakamlığı

Adilcevaz M. Y. Okulu

Keçiören KaymakamlığıElbistan Kaymakamlığı

Sincan Belediyesi

Yüreğir Kaymakamlığı
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Su Kuyusu Projesi
Suyu israf etmeyin kampanyalarının yapıldığı ve gece gündüz 
kullanabildiğimiz müddetçe bizler susuzluğun ne olduğunu bilmezken

Hala dünyanın birçok ülkesinde insanlar birbardak suya muhtaç 

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

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

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

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

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

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

Siz de projelerimize katkı sunun, su gibi aziz olun.

Detaylı Bilgi Almak  
ve Bağış Yapmak İçin 
0216 375 40 42 

www.besir.org.tr

“Su Gibi  
Aziz Olun”
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