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Beşir Derneği 
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Verdi

Besir Association 
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Merhaba,

Kıymetli dostlar BÜLTENİMİZ’in 5. sayısıyla sizlerle beraber olmaya 
devam ediyoruz. 1. Sayımızın çıktığı ilk günden bugüne bir hayli zaman 
geçti. Bu süre zarfında bizler ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya, sizlerin 
emanetlerini onlara ulaştırmaya devam ediyoruz. 

Bizler çalışmalarımızı gece gündüz aralıksız sürdürürken, gerek ülkemiz 
gerekse dünyamızda insani yardım kapsamında çok çeşitli olaylar 
meydana gelmektedir. Bu olayların her biri bizlere insan olduğumuzu 
hatırlatan olaylardır. Maalesef tabii afetler ihmalkârlıklara bağlı 
ortaya çıkınca içimizi, ruhumuzu ta derinlerden etkiliyor. Biz: “Takdir 
Allah(cc)’tan; tedbir kuldan” inancının mensuplarıyız. Bu mensubiyetimiz 
bizim daha çok çalışmamızı, daha çok dikkat etmemizi gerektiriyor. Bu 
konuda fert ve toplum olarak kendimizi sigaya çekmemiz lazım. Soma ve 
Ermenek bunun son örnekleri olur inşallah. 

Soma ve Ermenek’te yüzlerce cana mal olan hadisenin duyulması ile 
beraber ekiplerimiz hemen olay mahalline intikal ederek, devletimizin ve 
milletimizin yanında yer aldı. Birileri gibi sokaklarda protesto gösterileri 
yapmak yerine, olay mahallinde canlarını kaybetmiş insanımıza 7/24 
saat kesintisiz hizmet vermeye çalıştılar. Bu çalışmalarımız sadece ve 
sadece rıza-yı Bari için yapılan çalışmalardı. Allah(cc) bir daha bizlere 
Soma ve Ermenek faciası yaşatmasın. 

Ermenek’te son şehidimiz çıkarılana kadar 38 gün boyunca 
vatandaşlarımıza, görevlilerimize, güvenlik güçlerimize sıcak yemek, 
çorba ve çay ikramlarımızla bir nebze de olsa yaralara merhem olmaya 
çalıştık. Bu hizmetlerimiz , özellikle bu çalışmalarımızda bizi yalnız 
bırakmayan, bizlere her türlü desteği veren vatandaşlarımızın ve  
gönüllülerimizin hizmetleri her türlü takdirin üzerindedir. 

Dört yılı aşkın süredir devam eden Suriye katliamını şiddetle kınıyoruz; 
ancak “hayrihi ve şerrihi minallahü teala” inancımızdan hareketle, yüzyılı 
aşkın zamandan beri akrabalığımızı, komşuluğumuzu unuttuğumuz 
kardeşlerimizle tekrar buluşmamızın, onlarla yeniden kardeşliğimizi 
tesis etmemizin güzelliklerini yaşıyoruz. Bu güzellikleri de sizlerin 
destekleri ile arttırarak sürdürüyoruz. Sahada SEMERKAND VAKFI, 
TÜMSİAD, TÜBİAD, UKBA-DER  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 paylaşılıyor 
bu coğrafyada.

Yeni dünya düzenini kurmaya çalışanlar ne yaparsa yapsınlar bizim 
gül medeniyetinden miras aldığımız bu insani hasletlerimizi yok 
edemeyecekler. Bunu bir kez daha görüyoruz. “Mü’minler kardeştir.” 
hükmünce hepimiz şuurlanıyoruz. Nefislerimizi terbiye etmenin 
yolunu arıyoruz, lokmalarımızı, giysilerimizi, çorbalarımızı paylaşıyoruz. 
“Komşusu açken tok yatan  bizden değildir.” diyen Peygamber-i Zişan’ı 
hatırlayarak, zorlukları aşacak ibadetleri yeniden tesis ediyoruz. 

Ülkemizden kilometrelerce uzakta gönül coğrafyamızın mensupları ile  
gıda yardımı, su kuyusu, kurban vesilesi ile  gönül köprüleri kuruyoruz. 
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde, Çad’da Etiyopya’da bizlerden ilgi bekleyen 
kardeşlerimize sizin emanetlerinizi ulaştırıyoruz. Onların dualarını sizlere 
getiriyoruz. 

Paylaşım Noktaları projeleri ile alış veriş keyfinde muhtaç kardeşlerimizin 
yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz; “çocuk gülerse kış bahar 
olur” diyerek kışlık bot, mont ve elbise ihtiyacı olan çocuklarımızın 
tebessümlerine talibiz. Sizlerin bize ulaştırdığı bu emanetleri dünyanın 
farklı coğrafyalarında olan veya farklı coğrafyalardan ülkemize gelen 
çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Doğu Türkistan’dan gelip ülkemizde 
mülteci durumda olan çocuklarımızı SANCAKTEPE temsilciğimiz bu kış 
günlerinde sıcacık ortamlarda giydirdi. Aydın, Malatya, Maraş, Çorlu, 
Tekirdağ, Çorum, Ağrı, Urfa, İzmir, Diyarbakır  ve burada daha ismini 
sayamadığım onlarca temsilcimiz 7/24 hizmet anlayışı ile hizmetlerini 
sürdürmeye devam ediyor. Hepsinden Allah (cc) razı olsun. Bizler onların 
hizmetlerine yetişmekte zorlanıyoruz. 

Valiliklerimizle, kaymakamlıklarımızla ve belediyelerimizle işbirliği 
çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı yardımlarımızı sürdürüyoruz. Sancaktepe 
Belediyesi ile Suriye, Gaziosmanpaşa Belediyesi ile Arnavutluk 
yardımlarımız yerlerine ulaştı. Oradaki kardeşlerimizin sevinçleri bizim 
sevinçlerimiz oldu. 

Ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizde başta TÜRK KIZILAYI  olmak üzere 
AFAD, TİKA ve YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ gibi kurumlarımıza teşekkürü bir 
borç bilirken,  SEMERKAND VAKFI, TÜMSİAD, TÜBİAD, UKBA-DER  gibi 
kardeş kuruluşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. 

BÜLTENİMİZ’in bu sayısının da hayırlara vesile olması temennisiyle…

Greetings,

We are continuing to be with you, our precious friends on the 5th issue of 
our BULLETINE. Long time passed since we published our 1st issue. During 
this period we continue to reach the needing persons and to submit your 
securities to them. 

Whereas we were nonstop continuing our work day and night, various events 
were occurring both in our country and in the entire world in connection with 
humanitarian aids. Each of such events is the event, which make us recall 
that we are humans. Unfortunately, when disasters occur in connection with 
negligence, they deeply affect us from inside and our souls. We are the 
members of “Approbation is from Allah(cc); measures from servants” belief. 
This membership requires us to work harder and attach more attention. We, as 
individuals and society, should investigate ourselves on this issue. Inshallah, 
Soma and Ermenek would be the last examples of this. 

After hearing the event, which caused hundreds of deaths in Soma and 
Ermenek, our teams immediately went to the event scene and stood by our 
country and nation. Instead of performing protests in the streets like some 
others, they tried to render uninterrupted 7/24 services to our people, who 
lost their lives in the event scene. These works of ours were only the works 
for rıza-i Bari. We hope Allah (cc) will never let us to experience Soma and 
Ermenek disasters. 

We tried to be a pinch of cure by means of our hot meal, soup and tea services 
to our citizens, officers and security forces for a period of 38 days until our 
last martyr was extracted from the ground in Ermenek. These services, in 
particular services of our citizens and volunteers, who did not desolate us 
during these works, are above all kinds of appreciation. 

We severely censure Syrian massacre, which continues for more than four 
years; however, from our belief of “hayrihi and şerrihi minallahü teala”, we 
are living the beauties of reunion with our brothers, with whom we forgot 
our relativity and neighborhood for a period of more than a century, and of 
facilitating our brotherhood with them. We are increasingly continuing these 
beauties with your support. We reached to thousands of families at site along 
with our sister organizations, such as SEMERKAND FOUNDATION, TÜMSİAD, 
TÜBİAD & UKBA-DER. We are becoming a savior for lives of Syrians by means 
of sister family application. Our faith for tyranny and tyrant would not be 
prosperous becomes stronger and stronger everyday, where as beauties of 
ISLAM brotherhood is being shared on this geography.

Whatever the persons, who are trying to establish the new world order, do, 
they could not eradicate these humane character, which we inherited from 
rose civilization. We are seeing this once more. We become conscious with the 
provision of “Believers are brothers”. We are trying to find a way to discipline 
our lower selves, and share our morsels, clothes and soups. We remember 
the Peygamber-i Zişan, who said “The person, who sleeps while his neighbor 
is hungry, is not from us.”, and re-establish the prayers, which shall overcome 
the challenges. 

We are establishing heart bridges with the members of our heart geography, 
which is kilometers away from our country, by means of food aids, water wells 
and sacrifices. We are submitting your trusts to our brothers, who are waiting 
for our attention within Central Africa Republic, Chad and Ethiopia. We bring 
their prayers to you. 

We are trying to be a cure for the wounds of our needing brothers in form 
of exchange by means of Share Points projects; we seek for the laughter 
of our children, who need winter boots, coats and clothes, with saying “if 
children laugh, winters become springs”. We are submitting these trusts from 
you to the children, who came our country from different geographies of the 
world. Our SANCAKTEPE agency clothed the children, who came from Eastern 
Turkistan and become immigrants in our country, on these winter days within 
warm environments. Aydın, Malatya, Maraş, Çorlu, Tekirdağ, Çorum, Ağrı, Urfa, 
İzmir, Diyarbakır  and tenths of other agencies, which I cannot mention here, 
are continuing to their services with the understanding of 7/24 servicing. May 
Allah (cc) be pleased with all of them. We are having difficulties in order to 
keep up with their services. 

Under the collaboration with our governorships, district governorships 
and municipalities, we are continuing to our aids within o outside of our 
country. Our aids reached to their destinations, such as Syria aids by means 
of Sancaktepe Municipality and Albania aids by means of Gaziosmanpaşa 
Municipality. Joys of our brothers, living there, become our joy. 

While we owe a thank you to our institutions, such as TURKISH RED CRESCENT 
at first and AFAD, TİKA & YUNUS EMRE INSTITUTE, in connection with our 
national and international activities,  whereas we appreciate our brother 
entities, such as SEMERKAND FOUNDATION, TÜMSİAD, TÜBİAD & UKBA-DER. 

We wish that this issue of our BULLETINE shall also be an occasion for goods…
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RUSYA RUSSIA
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SOMALİ SOMALIA R

SUDAN SUDAN

SURİYE SYRIA R
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UKRAYNA UKRAINIAN R
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YUNANİSTAN GREECE

ÜRDÜN JORDAN

Su Kuyusu Water Well

Yurt dışı 
faaliyetlerimizde 

UKBA Derneği 
ile işbirliği 

yapmaktayız.

Yurt İçinde  
242 Temsilcilikte

Yurt Dışında 55 Ülkede
FAALİYETLERİMİZ

Our Activities with 242
Representatives Inside  
55 Representatives
Outside Turkey

We carry out 
our international 
activities in 
cooperation with 
UKBA Assocetion
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Kurban 
Yakınlaşmaktır, 
Paylaşmaktır.

Kurban, Allah-u Teala  ile yakınlık kurmaktır. Bize Hz. İbrahim’in (a.s.) itaatini, Hz. 
İsmail’in (a.s.) teslimiyetini, Hz. Hacer’in rızasını hatırlatan bir ibadettir.

Kurbanı öncelikle Allah’ın (c.c.)  sevgisini  kazanmak, gazabından emin olmak ve beka 
aleminde rahmetine nail olmak için keseriz.

İslam dini, fertler arsında kardeşlik bağının korunmasını ve bunun güçlü bir şekilde 
devam ettirilmesini ister. Bu bakımdan kurban kesmek, Cenab-ı Hakk’ın rızasına 
ermenin, insanlara yardım etmenin ve sosyal dayanışmayı sağlamanın önemli bir 
yoludur.

Maddi durumu yerinde olmayan yakınlarımıza ve fakir komşularımıza el uzatmak için 
de bir vesiledir kurban.

Kestiğimiz kurbanla Mevla’mıza kulluk yönünden hizmet ettiğimiz gibi çevremize ve 
evimize de hizmet etmekteyiz. Sosyal bir yardım gayesi ile ilahi gaye kurban kesmede 
birleşir.

Kurban ihtiyaç sahiplerine bir dayanak olur, onları topluma ve hayata bağlar.

Kurban yakınlaşmaktır, paylaşmaktır. 

Bağışlanan kurbanlar Türkiye başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda yüzleri 
güldürmeye devam etmektedir.

Derneğimiz, Allah’a yakınlaşma ve şükrün bir ifadesi olarak vacib,  şükür, nafile, akika 
ve adak gibi kurban ibadetine dönük bağışlarınızı kabul etmektedir.

Beşir Derneği olarak, vekaleten kesimleri İslami kurallara uygun kesimlerle ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırmaktayız

Beşir Derneği, Türkiye genelinde 242 temsilciliği ile ülkemizin en ücra noktalarına 
kadar, toplanan yardımları ulaştırmakta, bu hizmete de gece gündüz demeden devam 
etmektedir.

Toplanan bağışlar Türkiye dahil 55 ülkede ihtiyaç analizine göre 
taksim edilerek kesimler gerçekleştirip paylar halinde ihtiyaç 
sahiplerine, yetimhanelere ve diğer kurumlara dağıtılmaktadır.
Yine mazlum coğrafyalardan Arakan, Somali, Suriye, Afganistan gibi dünyanın birçok 
noktasında yardım faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu şekilde sizler dünyanın dört bir yanındaki bu hayır hizmetinin tamamına ortak 
olmaktasınız.

Nerde bir mahzun  ve mahcup gönül varsa onunla birlikte olmak için, bir hisse hayrınıza 
vesile.



Tunus

Sudan

Etiyopya

Somali

Çad

Nijerya

G. Afrika

Hırvatistan

Bosna

Sırbistan

Kosova

Makedonya

Arnavutluk

Bulgaristan

Yunanistan

Kıbrıs

Moldova

Ukrayna

Suriye

Azerbeycan

Yemen

Afganistan

İran



Özbekistan

Kazakistan

Rusya

Tacikistan

Moğalistan

Bangledeş

Tayland

Malezya

Endonezya

Moldova

Ukrayna

Suriye

Azerbeycan

Yemen

Afganistan

İran

KURBAN
2014
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Beşir Derneği, Türkiye’nin her yerindeki  
242 temsilciliği , 150’den fazla yerel dernek ve  
Semerkand Vakfı işbirliği ile  gerçekleştirdiği 
kurban organizasyonlarıyla ihtiyaç sahiplerinin 
yüzlerini güldürmeye ve  sizlere hayır dua 
almaya vesile olmaktadır.

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

Beşir Derneği “iyilik  her yerde” 
sloganı ile hayırlarınıza vesile 
olma gayreti içinde gece gündüz 
demeden çalışmaya devam 
etmektedir.

Bir Hisse
Hayrınıza  
           Vesile

Kurban
Yurtiçi 2014
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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.

Diyarbakır Temsilciliği

Edirne Temsilciliği

İstanbul - Tuzla Temsilciliği

İzmir Temsilciliği

Bozüyük-Bilecik Temsilciliği

İstanbul - Silivri  Temsilciliği

İstanbul - Eyüp Temsilciliği

Ağrı Temsilciliği
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Manisa Temsilciliği Elbistan Temsilciliği

Hatay Temsilciliği

İstanbul - Beykoz Temsilciliği

İstanbul - Güneşli Temsilciliği

Samsun Temsilciliği

Suluova Temsilciliği

Siirt Temsilciliği

Yurtiçi
Kurban

Faaliyetleri



BEŞİR BÜLTENBESIR NEWSLETTER 11

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.

Osmaniye Temsilciliği

Bingöl Temsilciliği Oltu - Erzurum Temsilciliği

Of-Trabzon TemsilciliğiDüzce Temsilciliği

Bucak-Burdur Temsilciliği
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Beşir Derneği 
Ermenek’te 38 Gün 
Kesintisiz Hizmet Verdi

Besir Association Rendered Its 
Non-stop Services for a Period 
of 38 Days in Ermenek

Milli duygularımız acıyı kendi acımız gibi bize hissettirir ve tüm 
ilgimizi o noktaya yöneltir. İşte bunun içindir ki Beşir Derneği 
gönüllüleri, son şehidimiz toprak altından çıkarılıncaya kadar 
orada kar kış demeden hizmet vermeye devam ettiler. 

Maden kazasından hemen sonra bölgeye ekiplerimiz ile Beşir 
Derneği olarak 38 gün aralıksız 24 saat hizmet verdi. Son şe-
hidimizin madenden çıkarılmasına kadar ümitli bekleyişimiz, 
ailelere ve kurtarma ekiplerine hizmet ederek devam etti.

Başta Karaman Temsilciliğimiz olmak üzere çevre il temsilci-
liklerimizin de katılımı ile nöbetleşe usulü hizmet devam ettirildi.  

Sahada bulunan tüm kurtarma ekiplerinin, güvenlik güçle- 
rimizin, ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak için 24 saat 
hizmetimiz her türlü zorluğa rağmen devam etti. 

Tüm bu hizmetleri yürütürken amacımız Soma’da olduğu gibi 
Ermenek’te de acıları paylaşmak ve maddi manevi destek ol-
maktır. Soma faciasının acıları henüz yüreklerimizde taze iken 
yaşadığımız bu yeni acı ülkemiz insanını derinden etkilemiştir.  

Beşir Derneği olarak tüm emeği geçen gönüllülerimize ve 
bağışçılarımıza teşekkür eder Şehitlerimize Allah (c.c.) rahmet, 
ailelerine başsağlığı dileriz. Dua ediyoruz bir daha bu acıları 
yaşamayalım.

Our national feelings cause us to feel the pain as ours, and direct 
all of our attention to that point. For this reason, volunteers of 
Besir Association continued to render their services there without 
complaining about winter and snow until our last martyr was 
extracted from ground. 

Just after the mining accident, we, Besir Association rendered our 
services 24 hours per day to the region by means of our teams for a 
period of 38 days. Our hopeful waiting continued with serving both 
to families and rescue teams till our last martyr was extracted from 
ground. 

Under the leadership of our Karaman Agency, services were 
continued in form of shifts along with participations of our agencies 
from surrounding cities. 

Our 24 hours services for covering basic food needs of all rescue 
teams, security forces and families in the site continued despite all 
kinds of difficulties. 

Our aim was to share pains and to support both economically and 
morally within Ermenek as we did in Soma. While pains of Soma 
disaster were fresh in our hearts, this newly experienced pain 
deeply affected our country’s people. 

We, Besir Association thank to all of our volunteers and donors, 
who contributed their efforts, and wish mercy to our martyrs from 
Allah (c.c.), and offer our condolences to their families. We pray not 
to have these pains again.
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Bazı hizmetler küçük görünse de, hakikatte 
büyük ve önemlidir. Biri bir asır öncesinden, diğeri 
geçtiğimiz aylardan iki misalle anlatalım.

Çanakkale Cephesi’nde sağlık hizmetlerini Hilal-i 
Ahmer Cemiyeti vermekteydi. Hilal-i Ahmer, yani 
bugünkü Kızılay... Askerler önce siperde tedavi edili-
yor, durumuna göre yaralı toplama merkezine, ora-
dan da daha gerideki hastanelere sevk ediliyordu. 8 
ayda 253 bin askerimizi kaybettiğimiz cepheye, 500 
binden fazla asker yığılmıştı. Yararlılar sürekli geri 
çekilirken takviye birlikler de cepheye sevk ediliyor-
du. Bu esnada konaklama yerlerinde Hilal-i Ahmer 
tarafından çayhaneler kurulmuş ve kayıtlara göre 
bu çayhanelerin birkaçında iki buçuk milyon bardak 
çay dağıtılmıştı. Hilal-i Ahmer, Haydarpaşa’ya veya 
Sirkeci’ye getirilip bekletilen on binlerce askere de 
hizmet vermekteydi. Bir bardak sıcak çay, cephedeki 
insan üstü fedakârlıklarla elbette kıyas kabul etmez. 
Ama o yorgunluk ve perişanlık içinde bambaşka 
önem kazanır. Bu nedenle çay dağıtanlar hizmetler-
ini büyük bir ciddiyetle yürütüyor, askerin cepheye 
dinlenmiş ve moralli gitmesini sağlıyorlardı.

Gelelim geçtiğimiz aylarda elim bir kaza sonucu 18 
madencimizi kaybettiğimiz Ermenek’e... Maden ka-
zaları diğer afetlere benzemiyor. Zamanla yarışılıyor 
ama deprem yahut sel gibi afetlerde olduğu üzere 
yer üstünde acil yardım bekleyen kimse bulun-
muyor. Fakat kazazedeleri kurtarmak yahut asayişi 
sağlamak için geceli gündüzlü çalışan görevliler ve 
madendeki yakınları için bekleşenler, yemeğe, suya 
ve özellikle bir bardak sıcak çaya ihtiyaç duyuyor-
lar. Bu ince ayrıntıyı far eden Beşir Derneği, Erme-
nek’te gece gündüz demeden otuz yedi gün yemek, 
su ve sıcak çay dağıttı. Görevlerini yapan polis ve 
askerlerimiz, orada canla başla mücadele eden 
kurtarma ekipleri Beşir’in çadırında dinlendiler. Bir 
Beşir Derneği yetkilisinin anlattığı şu hadise bütün 
bu söylediklerimizi özetliyor: “Kaza yerine vardık, 
üstümüzdeki Beşir yazısını gören bir kurtarma ekibi 
amiri boynumuza sarıldı ‘Allah razı olsun, sayenizde 
gece ikide sıcak çay içiyoruz.’ dedi.”

CEPHEDEN GELEN YARALI ASKERLERİMİZE ÇAY İKRAM EDİLİRKEN...

HİLAL-İ AHMER CEMİYETİ YAZIŞMALARINDA, VAPURLARDA 
YARALI ASKERLERE ÇAY İKRAM EDİLDİĞİ VE O ANA KADAR 
BİR ÇAYHANEDE DAĞITILMIŞ ÇAY MİKTARI ANLATILIYOR. 

KAZA YERİNDE ASAYİŞİ SAĞLAYAN ASKERLERİMİZE YEMEK DAĞITILIRKEN... ERMENEK.

‘Bir Bardak Çay’ 
Deyip Geçmeyin

Semerkand Dergisi’nden alıntıdır...
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Irak Türkmenleri’ne Yardımlar  
Devam Ediyor
Beşir Derneği’nin Irak Türkmenlerine ve diğer mağdurlara 
yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor. Son olarak Ko-
caeli Beşir Derneği Temsilciliği’nin organize ettiği 2 tırlık yardım 
konvoyu Erbil’e ulaştı.

50 ton gıda malzemesi öncelikle kamplar olmak üzere  
evlerini terk eden halkın yerleştiği yerleşim yerlerinde dağıtıl-
maya başlandı.

Yetersiz beslenme ve temiz olmayan sular sebebi ile salgın 
hastalıklar baş gösterirken en çok çocukları tehdit ediyor.

Beşir Derneği Genel Sekreteri Fatih SARIYAR yardımlar hak-
kında bilgi vererek “Beşir Derneği olarak başta gıda ve diğer 
temel ihtiyaç malzemelerini bölgeye ulaştırmaya devam ede-
ceğiz. Nerede mahzun ve mahcup bir gönül var ise orada 
onunla olmanın gayretinde olacağız diye verdiğimiz sözün 
gereği olarak, bölgemizde 4 yıldır devam eden iç karışıklık ve 
savaşlar nedeniyle evlerini terk ederek hiçbir şeyleri olmadan 
göç eden masum sivil halkın yanında olmak için var gücü- 
müzle çalışıyoruz. Yardım kalemlerimiz ağırlıkla gıda, çocuk 
bezi, çocuk maması ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinden 
oluşuyor. “ dedi.

Aids to Iraq Turkmens are  
Continuing
Humanitarian aids of Besir Association to Iraq Turkmens and other 
victims are continuing. Recently, aid convoy of 2 TIRs, organized by 
Kocaeli Besir Association Agency, reached to Erbil. 

50 ton food supplies were started to be distributed to settlement 
locations of people, who deserted their homes, with attaching 
priority to the camps. 

Whereas contiguous diseases occur due to insufficient nutrition 
and unclean waters, these mostly threaten children. 

Besir Association General Secretary, Fatih SARIYAR informed 
about aids and said “We, Besir Association shall continue to 
transport firstly food and other basic consumables to region. As 
a requirement to our promise for wherever there is a shy and sad 
heart, we shall try to be with them, we are showing our best efforts 
to be with innocent civilian people, who deserted their homes and 
immigrated with nothing, due to domestic disturbances and wars, 
which is continuing for 4 years within our region. Our aid items are 
mostly composed of food, diapers, baby formulas and other basic 
consumables”.
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Aids Reached to  
Our Syrian Brothers within Gaziantep 

Statuses of our Syrian brothers, who are trying 
to live under very difficult conditions, are very 
bad. Big picture, which occurred as a result of 
the researches implemented by our Gaziantep 
Agency, was soul shattering. Our brothers, who 
had to continue to their lives within small and 
single room shops, are experiencing high rental 
fees under such conditions. There are no carpets 
or a bed to lie on within the locations, where most 

of them are living. 

Food and meat were aided to our Syrian brothers, who are 
determined as a result of applications and researches within 
Gaziantep. 

Besir Association Gaziantep Agency, which acted immediately as a 
result of performed determinations, firstly aided food and meat to 
Syrian families. Our works in connection with accommodations and 
urgent needs are rapidly continuing.

Besir Association, which opened her arms to 9 thousand families 
throughout Turkey, shall continue to submit your aids to needing 
ones in parallel to its ‘Brother Family’ campaign.

Gaziantep’te Suriyeli 
Kardeşlerimize  
Yardımlar Ulaştırıldı 
Zor şartlar altında hayatlarını idame  
ettirmeye çalışan Suriyeli kardeşlerimizin 
hali içler acısı. Gaziantep Temsilciliğimizin 
yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan tablo 
yürekleri burktu. Küçük ve tek göz dükkânlar-
da hayatlarını devam ettirmek zorunda kalan 
kardeşlerimiz bu şartlar altında yüksek kira 
bedelleriyle de karşı karşıya kalıyor. Birçoğunun kaldığı yerde ne 
halı var ne de başlarını koyabilecekleri bir yatak.

Gaziantep’te araştırmalar ve başvurular sonucu tespit edilen 
Suriyeli kardeşlerimize kumanya ve et yardımı yapıldı.

Yapılan tespitler sonucu hemen harekete geçen Beşir Derneği 
Gaziantep Temsilciliği Suriyeli ailelere öncelik olarak gıda ve 
et yardımında bulundu. Barınma ve acil ihtiyaçlar konusunda 
çalışmalar hızla devam ediyor.

Türkiye genelinde Suriyeli 9 bin aileye kucak açan Beşir 
Derneği ‘Kardeş Aile’ kampanyası doğrultusunda yardım-
larınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecek.

Karadeniz Ereğli Temsilciliği Suriye’ye 
Yardım Tır’ı Gönderdi
Karadeniz Ereğli temsilciliğinin organize ettiği, gıda, giyim ve 
temel ihtiyaç malzemeleri yüklü tır Ereğli’den yola çıktı. Dernek 
temsilcisi Seyfettin Gedik, yapılan insani yardımların un ağırlıklı 
olduğunu belirterek, “Suriye’ye, Arakan’a, Gazze’ye, Irak Türk-
menlerine yardım hazırlıklarımız var. Tırın içinde ağırlıklı un, 
makarna ve çocuk giyimi var” dedi. 

Gönderilen unlar Kilis’te bulunan fırınlarda ekmek yapıldıktan 
sonra Suriye’ye gönderilecek.

Karadeniz Ereğli Agency  
Sent an Aid TIR to Syria
TIR, loaded with food, clothes and basic consumables as well as 
organized by our Karadeniz Ereğli agency, departed from Ereğli. 
Association agent, Seyfettin Gedik mentioned that humanitarian 
aids were mostly composed of flours, and said “We have aid 
preparations for Syria, Arakan, Gazze and Iraq Turkmens. There are 
mostly flours, pasta and children clothes within the TIR”. 

Sent flours shall be baked as breads in the bakery houses within 
Kilis, and then shall be sent to Syria.

Syrian 
Aids 
are
Continuing

Suriye
Yardımları

Devam
Ediyor
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Beşir Derneği Filistinli 
Yetim 3 Kardeş İçin 
Konteyner Temin Etti
Beşir Derneği, Suriye'deki iç 
savaştan kaçarak Türkiye 'ye 
sığınan Filistinli yetim üç kardeş 
için konteyner temin etti.

Semerkand Vakfı 2. Merkez 
Başkanı Murat Alev ve heyeti Kilis 
ziyaretinde Beşir Derneği çalışma-
larını yerinde incelemiş ve faali-
yetler hakkında bilgi almışlardı. Gezi sırasında Filistinli mülte-
cileri ziyaret eden heyet üç küçük yetim için konteynır bağışında 
bulunacağı müjdesini vermişlerdi. Bunun üzerine harekete 
geçen Semerkand Vakfı, Beşir Derneğine bir adet yaşam kon-
teynırı bağışladı. 

Derneğimizin  Kilis sorumlusu Lokman Yıldırım yaptığı  
açıklamada, Suriye'deki iç savaştan kaçan bir grup Filistinlinin 
bir süre önce Kilis'e geldiğini anımsattı. Misafirlerin sınıra yakın 
bölgede oluşturulan çadırda barındığını vurgulayan Yıldırım, 
Filistinli ailelere yardımda bulunduklarını ifade etti.

Besir Association Maintained 
Container for 3 Palestinian 
Orphan Siblings
Besir Association maintained 
container for three Palestinian orphan 
siblings, who escaped from domestic 
war of Syria and immigrated to 
Turkey. 

Semerkand Foundation’s 2nd 
Central Chairman, Murat Alev and 
his committee had inspected Besir 

Association’s work at site and were informed about activities during 
their visit to Kilis. The committee, who visited Palestinian immigrants 
during visit, gave the great news that they would donate a container 
for three juvenile orphans. Semerkand Foundation, which acted 
thereupon, donated a living container to Besir Association. 

Our Association’s Kilis Manager, Lokman Yıldırım stated that a 
group of Palestinians, who fled from domestic war of Syria, came 
to Kilis some time ago. Yıldırım, who highlighted that guests were 
accommodated in a tent, established in a region near to territory, 
stated that they helped to the Palestinian families.

Rize’den Suriyeliler için 
25 Ton Gıda Malzemesi 
Gönderildi 
Beşir Derneği Rize temsilciliğinden 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 
toplam 25 ton yardım paketi Şanlıur-
fa’ya gönderildi.

TÜMSİAD Rize şubesi ve Kara- 
deniz Vakfı’nın desteğiyle hazırlanan 
ve çoğunluğu gıdadan oluşan yardım 
tırındaki malzemeler, Şanlıurfa’daki 
Beşir Derneği depolarından yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahip-
lerine gönderildi.

Beşir Derneği Rize Temsilcisi Saim Öksüz, 2014 yılı içerisinde gıda, 
ilaç ve giyecekten oluşan toplam 5 tır yardım malzemesinin ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıldığını dile getirdi.

Öksüz, 2014 yılı içerisinde gönderilen tırlara yaptıkları  
desteklerinden dolayı Rize halkı ve esnafına teşekkürlerini dile ge-
tirdi.

Öksüz, 2015 yılında da daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak niyetinde 
olan Beşir Derneği Rize temsilciliği, hayırsever Rize halkından ihti-
yaç sahiplerine desteklerini artırmaları ve dua etmeleri için ricada 
bulundu.

25 Tones of Food  
Was Sent from Rize  
for Syrians
An overall of 25 tones of aid package 
was send from Besir Association Rize 
agency to Şanlıurfa in order to be 
submitted to the needing ones. 

Materials within the aid TIR, 
composed of mostly food and 
prepared by the support of TÜMSİAD 

Rize branch and Karadeniz Foundation, 
were sent to the needing ones within or outside of Turkey from 
Besir Association warehouses within Şanlıurfa. 

Besir Association Rize Agent, Saim Öksüz mentioned that an 
overall of 5 TIRs of aid materials, composed of food, medicines and 
clothing, was submitted to the needing persons on 2014. 

Öksüz thanked to the Rize people and tradesmen due to their 
support to the TIRs, send within 2014.

Öksüz, mentioned that Besir Association Rize agency is willing to 
reach to more needing persons on 2015, and requested benevolent 
Rize people to increase their support to the needing persons and 
their prays.
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Rize’den Gönderilen 
Yardımlar Eyyubiye’de 
Yüzler Güldürdü 
Beşir Sosyal Yardımlaşma 
Derneği tarafından Suruç 
ilçesinde yaşayan Suriyelilere 
4 tır yardımdan sonra Eyyübi-
ye Belediye Başkanı Mehmet  
Ekinci Eyyübiye İlçesinde ikamet 
eden Suriyeli ailelere de yardım 
edilmesi konusunda talepte bu-
lundu. Başkan Ekinci’nin talebi 
üzerine Şanlıurfa temsilciliğimiz Rize’de toplanan yardımların 
Eyyübiye ilçesindeki Suriyelilere dağıtılmasına karar verdi.

25 ton  paketlenmiş gıda kumanyasının bulunduğu tırın ilçeye 
gelmesinin ardından, paketlerin dağıtımı yapıldı. Yardım mal-
zemelerinin dağıtımına Başkan Ekinci ve Başkan Yardımcısı 
Mehmet Said Ardan, Beşir Derneği Şanlıurfa Temsilcisi  
Yrd. Doç. Dr. Vedat Beyyavaş da refakat etti.

Yardımların dağıtımı esnasında Suriyeli kadınlar, çeşitli gıda 
ürünlerinin bulunduğu kolileri alarak, Başkan Ekinci ve dernek 
yetkililerine teşekkür ettiler.

Aids from Rize Caused 
Faces to Smile  
in Eyyubiye
After 4 TIRs of aids to Syrians, 
living in Suruç province, by Besir 
Social Aiding Association, Eyyübiye 
Mayor, Mehmet Ekinci requested 
aids for Syrian families, who are 
residing in Eyyübiye province. 
Upon request of the Mayor Ekinci, 
our Şanlıurfa agency resolved to 
distribute the aids, collected in 

Rize, to Syrians within Eyyübiye province. 

After reaching the TIR, including 25 tones of packaged food packets, 
to province, distribution of packages was implemented. Mayor 
Ekinci and Deputy Mayor Mehmet Said Ardan as well as Besir 
Association Şanlıurfa Agent, Assistant Prof. Dr. Vedat Beyyavaş also 
supervised the distribution of aid materials. 

During distribution of aids, Syrian women received the cases, 
including various food materials, and thanked to Mayor Ekinci and 
association officers.

Suriyeli Ailelere 
Patates Dağıtımı 
Yapıldı 
Ülkelerindeki iç savaştan 
kaçarak Türkiye’nin dört 
bir yanına dağılan Suriyeli 
ailelere Beşir Derneği’nin 
yardımları devam ediyor.

Kocaeli’nin Körfez ilçe-
sinde yaşayan Suriyeli 
ailelere Beşir Derneği 
Körfez Temsilciliği gıda 
yardımında bulundu.

Körfez Temsilciliği gönüllülerimiz aileleri evlerinde zi-
yaret ederek birer çuval patates dağıtımında bulundular. 
Bağışçılara teşekkür eden aileler “Türk halkına minnet-
tarız” diyerek şükranlarını ifade ettiler.

Potatoes Were 
Distributed to Syrian 
Families
Aids of Besir Association 
to Syrian families, who 
escaped from domestic 
war in their country and 
distributed throughout 
Turkey, are continuing. 

Besir Association Körfez 
Agency aided food to the 
Syrian families, who are 

living in Krfez province of Kocaeli. 

Our Körfez agency volunteers visited families in their homes, 
and distributed one sack of potatoes to each family. Families, 
who thanked to donors, shown their gratitude with saying 
“We are indebted to Turkish people”.
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Aydın Temsilciliği Batman Temsilciliği Bayrampaşa Temsilciliği

Sultanbeyli Temsilciliği Bilecik Temsilciliği Çarşamba Temsilciliği

Sancaktepe Temsilciliği Çorlu Temsilciliği Sivas Temsilciliği

Abidinpaşa Temsilciliği Üsküdar Temsilciliği Kütahya Temsilciliği

Kastamonu  Temsilciliği

Beşir Derneği
Muharrem Ayı Etkinlikleri
Muharrem ayı vesilesi ile yurt gene-
linde vatandaşlara ve esnaflara aşure 
ikramı yapıldı. Semerkand Vakfı ve Beşir 
Derneği’nin birlikte icra ettiği bu organi-
zasyonlar vatandaşlar tarafından takdir-
le karşılandı. 
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Viranşehir Temsilciliği Zeytinburnu Temsilciliği Zile Temsilciliği

Rize Temsilciliği Sultangazi Temsilciliği Trabzon Temsilciliği

Samsun Temsilciliği Kuşadası Temsilciliği Nevşehir Temsilciliği

Kağızman Temsilciliği Beşikdüzü Temsilciliği Niğde Temsilciliği

Harran Temsilciliği Kahta Temsilciliği Kars Temsilciliği

Beyoğlu Temsilciliği Eyüp Temsilciliği Fatih Temsilciliği



BEŞİR BÜLTEN BESIR NEWSLETTER20

Otoban üzerinde kar yağışı nedeni ile trafikte 
mahsur kalan vatandaşlarımızın yardımına 
Beşir Derneği yetişti.

Ankara-İstanbul Otobanında seyahat eden 
araçlar Düzce civarında yoğun kar yağışı 
nedeniyle mahsur kaldılar. Mahsur kalan 
vatandaşların yardımına hemen  koşan Beşir 
Derneği Düzce Temsilciliği, sıcak çorba, ek-
mek ve çay dağıtımı yaparak gönülleri ısıttılar.

15:30 da hazırlanan erzaklar zor şartlar altın-
da ancak saat 19:00 da Kaynaşlı Tursan Tesis-
leri arka girişinden otobana ulaştırıldı. 

Temsilcilerimiz yaklaşık 5 km mesafeyi yoğun 
kar yağışı altında yaya olarak katederek mah-
sur kalan her araca ikramları ulaştırdılar. 

İkramların ulaştırıldığı vatandaşlar, önce-
likle hayret dolu bir bakışla temsilcilerimizi 
karşıladılar. Sonrasında ise şükran duygu-
larını ifade ettiler. Zira böyle bir yardım orga-
nizasyonu ne duyulmuştu ne de görülmüştü.

Temsilcilerimiz ise bir kez daha zorda kalanın 
imdadına yetişmenin huzurunu yaşadılar.

Besir Association came to our stranded citizens’ 
aids due to heavy snow on highway. 

Vehicles, which were travelling on Ankara-
Istanbul Highway, were stranded around Düzce 
due to heavy snow. Besir Association Düzce 
Agency, who immediately came to the aids of 
stranded citizens, distributed hot soup, bread 
and tea, and warm the hearts. 

Provisions, prepared at 15:30, only came to 
highway from the rear entrance of Kaynaşlı 
Tursan Facilities under very hard conditions at 
19:00. 

Our agents walked approximately 5 km under 
heavy snow, and submitted treats to each and 
every stranded vehicle. 

Citizens, to whom treats were distributed, were 
firstly welcomed our agents with surprised eyes. 
And then show their gratitude. Because, an aid 
organization like this was never heard or seen 
before. Our agents were having the pride to 
reach to needing ones again.

5000 kişilik Çorba ve 
İkram Paketi Dağıttı 

Beşir Derneği
Düzce’de Yolda Kalanlara

Besir Association Distributed 

Soup and Treat Packages of 
5000 persons 
to the Stranded Persons in Düzce
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İyilik Hediyesi
Hediyeleşmek Sünnettir. Eğer kıymet verdiklerinize bir hediye 
almak isterseniz mutluluğu ve verimliliği çoğaltacak bir hediye 
sunuyoruz size.

ŞİMDİ HEDİYELER DAHA BİR ANLAM KAZANIYOR

Özel günler için daha anlamlı bir hediye arıyorsanız şimdi iyilik 
vakti.

Hediyeleşmek Sünnettir.

Değer verdiğiniz bir kişiyi mutlu etmek için, bir yetime sahip çık-
mak, çatlamış dudaklara bir damla su olmak, bir gözün görmesi, 
bir çocuğun giyinmesi gibi çok özel hediyeler verebilirsiniz.

Önem verdiğiniz kişi adına Türkiye ve dünyada bakımını  
üstlendiğimiz yetimlerden birinin bir aylık masrafını karşılayabilir-
siniz. Siz sevdiklerinize verdiğiniz değeri gösterirken bizde yetim-
lerin bakımını üstlenmeye devam edeceğiz. Bir veya birden fazla 
bağışta bulunabilirsiniz. Yaptığınız bağış için kişi adına düzenlen-
miş “İyilik Sertifikası” adresinize gönderilecektir.

Ziyaretlerinizde plaket yerine daha anlamlı ve manidar bir hedi-
yedir “İyilik Hediyesi” Sertifikası.

Sevdikleriniz için hazırladığımız “İyilik Hediyesi” sertifikalarımız 
şunlardır.

Yetim Sahipliği Sertifikası

Su Kuyusu Sertifikası

Katarak Ameliyatı Sertifikası

Hediye Paketi Sertifikası  v.b.
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Her köşede paylaşım,  
her paylaşım da mutluluk var
Paylaşım noktaları bağış yapan ile yardım alan arasında bir hayır köprüsü oluştur-
mak için yola çıktı.

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

Yaygın bir hizmet anlayışı ile yurt içerisinde ulaşamadığımız ihtiyaç sahibi kal-
masın 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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1. Yardım Başvurusu

Genel Merkeze evraklar bizzat getirilerek yada kargo  aracılığı 
ile gönderilerek veya Temsilcilik Ofislerine evraklar teslim edil-
erek.

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 ger-
ekmektedir.

• İkametgâh İlmuhaberi (Muhtarlıktan alınabilir.) 

• Aile bildirim belgesi ( Muhtarlıktan alınabilir ) veya Vukuatlı 
Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınabilir.)

• Fakirlik İlmuhaberi (Muhtarlıktan alınabilir.)

• 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 bilgile-
rin 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 sahipler-
ine,komisyondan çıkan yardımların ayni (gıda kolisi, eşya vb.) 
olanları temsilcilik tarafından bağışçı bulunarak temini ve ihti-
yaç sahibi aileye ulaştırılması sağlanır.

Nasıl Başvurulur?
Sosyal Yardım Süreci ve İnceleme

• Yardım Başvurusu

• Ön Değerlendirme

• Sosyal İnceleme 

• Komisyon Değerlendirmesi

• Alınan Kararların Uygulanması

Palaşım 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 Mh. Varinli Cd. 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

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

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

ŞANLIURFA: Bamsuyu Mh. Köseoğlu Sk./ Haliliye
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Hedefinde 200 Paylaşım Noktası Olan 
Beşir Derneği’nin En Son Paylaşım Noktası 
Şanlıurfa’da Hizmet Vermeye Başladı
Uluslararası yardım kuruluşu olan Beşir Derneği  hizmet pro-
jelerinden biri olan Paylaşım Noktası çalışmalarını yurt gene-
linde yaygınlaştırarak devam ediyor.

Hedefinde 200 paylaşım noktası olan Beşir Derneği’nin en son 
paylaşım noktası Şanlıurfa’da hizmet vermeye başladı.

Açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıur-
fa Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, bölge mil-
letvekilleri, ilçe belediye başkanları ve diğer devlet erkânı ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanımız Yrd. Doç. 
Dr. Cevdet Şanlı  Açılış öncesi başlayan yoğun yağmura rağmen 
katılımın yüksek olmasına atıfta bulunarak, yapılan hizme-
tin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Genel Başkanımız 
konuşmalarında  Beşir Derneği’nin yapılanmasından ve yurtiçi, 
yurtdışı faaliyetlerinden de bahsetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik ise konuşmasında, 
“İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır, işte insanlara 
faydalı olmak için kurulan bu derneğimizin Şanlıurfa’da şubesi-
nin açılıyor olmasından büyük mutluluk duyduğumuzu ifade  
ediyorum.” dedi. Dernek binasının hayırlı uğurlu olmasını diley-
en Çelik, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Abdülkerim Gök ve 
Mehmet Akyürek ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Celalettin Güvenç’le birlikte açılışı gerçekleştirdi. Burada 
bir süre incelemelerde bulunan Çelik, Beşir Derneği Genel 
Başkanı Cevdet Şanlı’dan bilgi aldı.

The Most recent Share Point of Besir Association, 
Who Aimed to Have 200 Share Points,  
Started to Serve in Şanlıurfa
One of the service projects of the Besir Association, an international 
aid entity, Share Point works are spreading and being continued 
throughout country.

The most recent share point of Besir Association, aiming to have 
200 share points, started to serve in Şanlıurfa. Minister of Labor 
and Social Security, Faruk Çelik, Şanlıurfa Mayor, Celalettin 
Güvenç, regional parliamentarians, province mayors and other 
governmental officers as well as huge number of people attended 
during opening. 

Our Chairman of Board of Directors, Assistant Prof. Dr. Cevdet Şanlı, 
who made the opening speech, referring to the high attendance 
number despite the intensive rain prior to the opening, highlighted 
the importance of the rendered services. Our CEO mentioned about 
structure as well as inland and abroad activities of Besir Association 
in his speech. 

Minister of labor and Social Security, Mr. Çelik mentioned 
“Auspicious human is the one, who do good to others, and now I 
state that we experience huge happiness for opening a branch in 
Şanlıurfa of this association, which was established to do good to 
humans” on his speech. Çelik, who wished best for Association 
building, realized the opening along with AK Party Şanlıurfa 
parliamentarians, Abdülkerim Gök and Mehmet Akyürek as well 
as Şanlıurfa Mayor, Celalettin Güvenç. Çelik, who performed some 
inspections here, received information from Besir Association CEO, 
Cevdet Şanlı.
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Körfez İlçesi 
Kaymakamı Beşir 
Derneği Paylaşım 
Noktasını Ziyaret 
Etti
Körfez İlçesi Kaymakamı 
Hasan Hüseyin CAN, Beşir 
Derneği Körfez Temsil-
ciliği Paylaşım Noktasını 
ziyaret etti. 

Beşir Derneği yurt genelinde 
açtığı ve ihtiyaç sahiplerinin alışveriş yapar gibi rencide ol-
madan ihtiyaçlarını temin ettiği Paylaşım Noktaları yoğun bir 
şekilde hizmet etmektedir.

Kısa süre önce Kocaeli Körfez Temsilciliğimizin Açtığı Paylaşım 
Noktası ihtiyaç sahiplerinin ümidi olarak faaliyetlerine devam 
etmektedir.

Yetimler İçin Çifte 
Bayram
Beşir Derneği Genel 
Merkezi ve 242 temsilciliği 
Kurban Bayramında mut-
luluğa vesile olmak için 
çalışmalarına gece gündüz 
devam ediyor.

Kurban bereketini Türkiye 
dahil 55 ülkede ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırmak için 
organizasyonlarını tamam-
layan derneğimiz, bayramda yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine 
bayramlık, giyecek ve gıda malzemeleri dağıtmaya devam edi-
yor.

Körfez temsilciliği Paylaşım Noktasında bu günlerde bir heye-
can ve mutluluk sesleri yükseliyor. Bayramlıklarını dene- 
yerek ve beğenerek almanın mutluluğunu yaşayan ailelerin, 
yüzündeki tebessüm, dillerindeki dua bağışçılarımız için en 
büyük bayram hediyesidir.

Double Festival for 
Orphans
Besir Association Head-
quarters and 242 agencies 
are continuing to their 
works in order to conduce to 
happiness during Sacrifice 
festival. 

Our association, which 
completed its organizations in 
order to submit sacrification 
abundance to needing people 

within 55 countries, including Turkey, is continuing to distribute 
clothes and food for festival to the orphans and needing people 
during festival. 

An excitement and happiness sounds are rising today at Körfez 
agency’s Share Point. Smiles on the faces of families, who get their 
clothes for festival by means of trying and approving, as well as 
prays on their tongues are the biggest present for our donors.

Körfez Province 
Governor Visisted 
Besir Association’s 
Share Point
Körfez Province Governor, 
Hasan Hüseyin CAN visited 
Besir Association Körfez 
Agency’s Share Point. 

Besir Association’s Share 
Points, which are opened 

throughout country and from 
which needing persons cover their needs like they are shoping and 
without being hurt, are intensely serving. 

Share Point, opened by Kocaeli Körfez Agency recently, is continuing 
to its activities as a hope for needing people.
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Çocuk Gülerse,  
Kış Bahar Olur

Malatya Paylaşım Noktası 
Hizmete Girdi
Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Malatya’da paylaşım noktasını 
düzenlenen törenle hizmete açtı.

Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Derneği Malatya’da paylaşım nok-
tasını düzenlenen törenle hizmete açtı. 
2011 yılında isim değişikliğiyle Beşir  
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği ismini alan dernek, yurt içinde 
242, yurt dışında da başta Suriye olmak 
üzere 55 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.

Malatya Share Point Is  
Started Up
Besir Social Aiding and Support 
Association opened share point in Malatya 
with a ceremony.

Besir Social Aiding and Support Association 
opened a share point in Malatya with a 
ceremony. Association, renamed as Besir 
Social Aiding and Support Association on 
2011 by means of a name amendment, is 
continuing to its activities within 55 countries 
abroad, especially in Syria, and 242 inland 
agencies.

Küçükköy Temsilciliği Törenle Açıldı
İhtiyaç sahipleri için her yerde ulaşılabilir bir kurum olmayı 
benimseyen Beşir Derneği, Küçükköy’de de resmi temsilcilik 
açtı.

Açılışa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz, Beşir 
Derneği Genel Başkanı Yard. Doç. Dr. Cevdet Şanlı, Genel 
Sekreter Fatih Sarıyar, Gaziosmanpaşa Kızılay Şube Başkanı 
Kadir Çakır, Beşir Derneği Merkez Sorumlusu İsa Özel ve 
diğer merkez sorumluları  ile birlikte çok sayıda Beşir Derneği 
Gönüllüsü katıldı.

Küçükköy Agency Is Opened With Ceremony
Besir Association, which adopted to be an accessible institution 
everywhere for needing people, opened an official agency within 
Küçükköy.

Gaziosmanpaşa Province Governor, Yaşar Karadeniz, Besir 
Association CEO, Assistant Prof. Dr. Cevdet Şanlı, General Secretary, 
Fatih Sarıyar, Gaziosmanpaşa Red Crescent Branch Chairman, 
Kadir Çakır, Besir Association Central Manager, İsa Özel and other 
central officers as well as lots of Besir Association Volunteers 
participated to the opening.
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We, Besir Association are gifting winter clothes to 5.000 children 
during these cold winter days. We turned gifts, such as coats, 
boots, sweaters, trousers, dresses and socks, into gift packages, 
and started to distribute to the children.

Our campaign is aiming to make children of needing families 
and orphans to smile within 81 cities of Turkey. We said “If 
children smile, winter becomes spring”, and started our 
campaign.

You can also make one or a couple of children smile by means 
of gift packages, amounting 60 TL. You can form consciousness 
with supporting our campaigns.

You can now support our campaigns via our website by means 
of online donation. You can donate to our bank account numbers 
with explanation of “winter gift package”.

For further information, you can 
call +90 216 375 4042.

Çocuk Gülerse,  
Kış Bahar Olur

If Children Smile,  
Winter Becomes Spring

Bu soğuk kış günlerinde Beşir Derneği olarak 5.000 
çocuğumuza kışlık kıyafet hediye ediyoruz. Mont, bot, 

kazak, pantolon, elbise, çorap gibi giyim malzemelerini 
hediye paketi haline getirdik ve çocuklarımıza dağıtma-

ya başladık.

Kampanyamız Türkiye’nin 81 ilinde ihtiyaç sahibi 
ailelerin çocuklarının, yetimlerin yüzlerini güldürmeyi 
amaçlamaktadır. Çocuk gülerse kış bahar olur dedik 

kampanyamızı başlattık.

60 TL değerinde ki hediye paketlerinden, siz de bir veya 
birkaç çocuğun yüzünü güldürebilirsiniz. Kampanyamı-

za destek vererek  farkındalık oluşturabilirsiniz.

Kampanyamıza web sayfamız üzerinden online 
bağışla hemen destek olabilirsiniz. Banka hesap 

numaralarımıza da “kışlık hediye paketi” açıklaması ile 
bağışlarınızı yapabilirsiniz.

Detaylı bilgi için 0216 375 4042 nu-
maralı çağrı merkezimizi ara- 

yabilirsiniz.
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Haliliye’de İhtiyaç Sahiplerine Kışlık 
Yardımlar Dağıtıldı
Beşir Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Derneği Şanlıur-
fa Haliliye’de ihtiyaç sahiplerine kışlık malzeme yardımında 
bulundu. Gıda, giysi ve ısınma ihtiyacını karşılamaya yönelik 
yapılan yardımların yanı sıra evlilik hazırlığında olan çiftlere 
yönelik gelinlik de ihtiyaç kalemlerine eklendi.

Sabah saatlerinde Haliliye Belediyesi’nde yapılan dağıtım 
törenine Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Başkan 
Yardımcısı Osman Uludağ, Haliliye Belediye Meclis Üyeleri ve 
Beşir Derneği İl Temsilcisi ile dernek üyeleri katıldı.

Şanlıurfa Siverek ilçesine bağlı Güvenli köyünde elektrik kon-
tağından çıkan yangın bir evi kullanılmaz hale getirdi. Yangında 
evdeki her şey yanarak kül oldu. Şanlıurfa Siverek ilçesine bağlı 
Güvenli köyünde elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kul-
lanılmaz hale getirdi. Yangında evdeki her şey yanarak kül oldu.

Yangında her şeyini kaybeden 7 çocuklu ailenin yardımına 
Beşir Derneği Şanlıurfa Temsilciliği koştu. Yapılan bu yardım 
faaliyeti sayesinde aile ve çocuklar yaşadıkları sevinci bizlerle 
paylaşarak bağışçılarımıza ve dernek çalışanlarına teşekkür 
ettiklerini ifade ettiler. 

Yangında Her Şeyini Kaybeden Aileye Beşir 
Derneği Sahip Çıktı

Besir Association Protected the Family,  
Who Lost Everything in a Fire

Winter Aids Were Distributed to  
Needing Ones in Haliliye
Besir Social Aiding and Support Association donated winter 
materials to needing persons within Şanlıurfa Haliliye. In addition to 
the aids, made for covering the needs for foods, clothes and heating, 
wedding gowns are also added to the need items in connection with 
the couples, who are preparing for marriage. 

Haliliye Mayor, Fevzi Demirkol, Deputy Mayor, Osman Uludağ, 
Haliliye Municipal Council members and Besir Association City 
Agent as well as association members participated to the dirtibution 
ceremony, held at morning hours in Haliliye Municipality.

Fire from electrical discharge in Güvenli village of Şanlıurfa Siverek 
province caused a house to be unavailable. During fire, everything in 
the house were also burnt into ashes. Fire from electrical discharge 
in Güvenli village of Şanlıurfa Siverek province caused a house to be 
unavailable. 

During fire, everything in the house were also burnt into ashes. 
Besir Association Şanlıurfa Agency ran for helping the family with 
7 children, who lost everything during fire. Family and children 
shared their happiness due this aid activity with us, and stated that 
they are thankful to our donors and association employees.
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Beşir Derneği Çukuröz Köyünde  
Yardım Dağıttı
Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde çıkan yangın-
da bir köy konağı ile birlikte 29 ev kül oldu.

Bayat Çukurözü Köyü’nde yaşanan yangın felaketinde, 
yangınzede aileleri yalnız bırakmayan Beşir Derneği Çorum 
Şubesi, yangında her şeyini kaybeden ailelerin acılarına ortak 
olarak, onların yanan kalplerine su serpti. 

Yanlarında taşıdıkları gıda paketleri ile ilk etapta ailelerle irtibat 
kurarak geçmiş olsun dileklerini aktaran Beşir Derneği Çorum 
Şubesi gönüllüleri, tüm ailelere gıda paketleri hediye etti.

Besir Association Distributed Aids in  
Çukuröz Village
29 houses as well as village mansion burnt to the ground during 
a fire in Çukuröz village of Çorum Bayat province. 

Besir Association Çorum Branch, who did not leave fire victim 
families alone during a fire disaster, experienced in Bayat Çukurözü 
Village, shared the agony of families, who lost everything during fire, 
and comforted their burnt hearts.

Besir Association Çorum Branch volunteers, who contacted and 
wished them a speedy recovery at first via their food packages 
along with them, gifted food packages to all families.

Engelliler Derneği’ne 
Anlamlı Ziyaret
Beşir Derneği Bayburt temsil-
ciliği adına Mehmet Yolcu, Fatih 
Durğut ve Zafer Sankur, Türki-
ye Sakatlar Derneği Bayburt 
Şubesi’ni ziyaret ederek, özel 
kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nün hayırlara 
vesile olması temennisinde  
bulundu.

Meaningful Visit to 
Association for Disabled 
Persons
In the name of Besir Association 
Bayburt agency, Mehmet Yolcu, 
Fatih Durğut and Zafer Sankur 
visited Turkish Disabled Persons 
Association Bayburt Branch, and 
celebrated the December 3rd, 
World Disabled Persons’ Day of 
our special brothers.
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Beşir Derneği
Resmi Kurum 

Ziyaretleri Adana Valiliği

Kütahya Valiliği

Nevşehir Valiliği

Safranbolu Kaymakamlığı

Tatvan Belediyesi

Kars Valiliği

Aydın Valiliği

Güngören Belediyesi

Afyon Belediesi



www.sefamcatering.com
www.transferttur.com

www.724fs.com

Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfalt Yolu No : 136  Tuzla / İSTANBUL

0212 304 14 14 (pbx)         www.suitgrup.com



Gebze Bağdat Caddesi Şubesi - 1728
Swift Kod : TCZBTR2A
TL 57461050 - 5028
IBAN TR68 0001 0017 2857 4610 5050 28 
USD 57461050 - 5029 
IBAN TR41 0001 0017 2857 4610 5050 29

Euro 57461050 - 5030 
IBAN TR14 0001 0017 2857 4610 5050 30

Suriye’ye
Kış
Geldi Henüz 

Yaşıyorken 
Yardımınıza 

Muhtaç !

Derneğimizin Bağış Hesaplarından Masraf Alınmamaktadır.

Banka Hesap Numaralarımız Web Sayfamızda Mevcuttur.

Banka Şubelerinden Beşir Derneği İsmiyle de Hesaba Para Yatırılmaktadır.

Lütfen Okuyunuz: Yapacağınız yardımlar yüzler güldürmeye devam edecektir. Genel Bağış kaleminden yapacağınız bağışlar tüm hizmetlerimizde kullanılır. Banka yoluyla yapacağınız 
yardımlarda dekontun açıklama bölümüne mutlaka bağışın cinsini yazdırınız. Derneğimiz tarafından makbuzsuz bağış kabul edilmemektedir. 

Pendik Şubesi - 8 
Swift Kod : KTEFTRIS
TL 400 000-1
IBAN TR29 0020 5000 0004 0000 0000 01

USD 400 000-101
IBAN TR45 0020 5000 0004 0000 0001 01

Euro 400 000-102
IBAN TR18 0020 5000 0004 0000 0001 02

Pendik Şubesi - 78
Swift Kod : AFKBTRIS
TL 9950 0000-6
IBAN TR70 0020 6000 7899 5000 0000 06

USD 9950 0000-101
IBAN TR27 0020 6000 7899 5000 0001 01

Euro 9950 0000-102
IBAN TR97 0020 6000 7899 5000 0001 02

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


