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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, Müslüman’ı Müslüman’a 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 Bayırbucak Türkmenler’i ateş çemberine 
alındı. Her fırsatta vatanlarını kanlarının son damlasına kadar savunmaya 
azmetmiş olan Bayırbucak 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’da gerçekleştirildi.  Kocaeli, Adana, İzmir  ve Kayseri 
ile devam edecek. 

26 Ekimde meydana gelen deprem dolayısı ile sarsılan Afganistan’a oradaki 
kardeşlerimiz vasıtası ile yardım elimizi uzattık. Yaraların sarılmasına bir nebze de 
olsa yardımcı olmaya devam ediyoruz. 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. Ankara Etimesgut’ta açılan paylaşım 
noktamız Ankara’da hizmet vermeye başladı. İnşaallah yenileri ile hizmet ağımızı 
genişletmeye devam edeceğiz. 

Başta paydaş kuruluşlarımız SEMERKAND Vakfı olmak üzere TÜMSİAD, 
TÜBİAD,GENÇ-KON  yurt dışında UKBA ile hizmet kervanımız yoluna devam ederken 
Devlet kurumlarımız TİKA, AFAD ve KIZILAY ile de işbirliklerimiz artarak devam 
ediyor. Kaymakamlıklarımız, Valilikleriz, Belediyelerimiz ve Bakanlıklarımızla 
hizmetlerimizi yürütüyor, bir olmanın, diri olmanın iri olmak olduğunun şuurunu 
her kesime yaymak istiyoruz. 

BÜLTENİMİZ’in yeni sayısında yeni hizmetlerimizi paylaşmak dileğiyle…

Valuable Beşir Friends, we undersigned and still continuing to undersign various 
beauties since we commenced to our activities. Our inland and abroad activities 
are progressively continuing since the day, on whichh we started to publish our 
bulletine. In this period, duties, imposed on us, are also increasing.

Global and our country’s agenda is rapidly changing; but amenity is always 
preserves it’s agenda. In this era, when our world is tangibly and morally polluted, 
BEŞİR and its members, volunteers and fans are continuing to their services 7/24. 
Our country is hand in hand with its nation and government within the ring of 
fire, existed just beyond our borders, we are continuing the heritance from our 
ancestors as we are saying “amenity does not recognize borders”. 

The fire, ignited in Syria, does not limited with Syria but continues progressively. 
The ones, who has interests in the region, could not slow down from letting Muslim 
to kill Muslim; and they slao interfered, and still continuing to turn Syrians, who 
are from our blood and souls, “into wretched in their own country and rabble 
in their lands”. Our soul brothers, who are living on these lands for centuries, 
Bayırbucak Turkmens are put into the ring of fire. Our agencies throughout our 
country are trying to reach their aids to Bayırbucak Turkmens, who are resolved to 
defend their homelands till to their last drop of blood in every occasion. Despite 
difficult winter conditions, our amenity caravan is continuing to its route. 

We also unfold the history of “our amenity ethics”, whichh was inherited from 
our ancestors, and continue to share the mentality and inclination world of our 
foundation civilization with our people. Our project, supported by our Ministry of 
Internal Affairs, with the title of “Grandsons of Foundation Civilization are Claiming 
Their Heritages” was realized in especially Istanbul and also In Ankara, Bursa, 
Edirne, Trabzon and Konya.  It shall continue with Kocaeli, Adana, İzmir and Kayseri. 

We reached forth to Afghanistan, which was shaken due to an earthquake on 
October 26th, by means of our brothers, located at there. We are continuing to help 
for binding up wounds a bit. Our “water well” projects, whichh was commenced 
with saying water to dried lips and cracked lands, is progressively continuing. We 
are trying to be sap for people, who are in need of a drop of water within a wide 
geography from Afghanistan to Chad. We are trying to be conduce to the charities 
of our brothers, who wants to donate charities. 

Our orphanage project, whichh was commenced in Somali, was about to be 
completed. Our orphanage, which shall serve to more than 500 orphans, of whom 
200 shall be boarding students, is continuing with the your valuable contributions. 
By means of orphan ownership, we are continuing to be orphans, best friends for 
orphans and a hand, which is caressing the head of the orphan.

We are happy to add one more to one of our social responsibility projects, our 
“shaing points”. Our shaing point, which was opened in Ankara Etimesgut, started 
to serve in Ankara. If god permits, we shall continue to widen our network with 
new ones. 

While our service caravan is continuing to its route along with our stakeholder 
institutions SEMERKAND Foundation at first, TÜMSİAD, TÜBİAD, GENÇ-KON and 
UKBA to abroad, our collaborations with our governmental institutions, TİKA, AFAD 
and KIZILAY are also progressively continuing. We are rendering our services along 
with our District Governorships, Governorships, Municipalities and Ministries, and 
want to spread the consciousness of being one and alive is being huge. 

We wish to share our new services on the new issue of our BULLETINE…
Yrd. Doç. Dr. Cevdet ŞANLI 

Yönetim Kurulu Adına
Assistant Prof. Dr. Cevdet ŞANLI 

In the name of Board of Executors

Sunuş  Presentation 
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Sadaka ne demektir?

Sadaka aslında genel bir manadır. Farzı da nafileyi de içine alır. Sadaka 
Allah rızası için fakire verilen malın adıdır. Bu verilen şey nakdi de olabilir 
ayni de olabilir. Allah rızası kastedilerek verilen şeyin adıdır sadaka. Zekat 
da Allah rızası için fakire verilen bir maldır, dolayısıyla o da bir sadakadır. 
Ramazan ayı sonunda verdiğimiz fıtır sadakası mesela, bu da bir sadaka 
çeşididir. 

Sadaka çeşitleri de hükmüne göre değişir. Zekatta olduğu gibi farzı vardır, 
fıtır sadakasında olduğu gibi vacip olan türü vardır. Zekat ve fıtır sadakası 
ile adak haricinde verilen sadakalar da nafile grubundadır.

Sadaka-i Cariye nedir? Faziletinden bahseder misiniz?

Sadaka-i Cariye mana olarak devam eden, kesilmeyen sadaka demektir.  
Rasulullah (S.A.V.) şöyle buyurdu: “İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli 
kesilir.  Sadaka-i cariye, amel edilen ilim ve anne babaya dua eden salih 
evlat”. Bu üç konuda insanın ameli kesilmez. Amel defteri kapanmaz. 
Yazılmaya devam eder.

İmam-ı Suyuti (rah) hazretleri sadaka-i cariyeyi geriye bırakılan vakıf 
olarak bildirmiştir. Vakıfların hükümleri fıkıh kitaplarında mevcuttur. 
Taşınır mallar, taşınmaz mallar gibi değişik şartları vardır. Taşınır 
mallardan vakıf olur mu yoksa illa ki taşınmaz mallardan mı olmak 
zorundadır gibi teferruatları vardır ama özetinde İmam-ı Suyuti hazretleri 
bu sadaka-i cariyeyi geriye bırakılan vakıf malları olarak tefsir etmiştir. 
Benim bir yerim var, bunu ümmete yol olsun, köprü olsun diye vakfettim. 
Şifahane, hastahane, mektep, medrese olsun diye vakfettim. Veya insanlar 
gelip dinlensinler diye mesire alanı olarak vakfettim. Kısacası neye 
vakfedilmişse… Sadaka-i cariye budur demiştir.

Diğeri kendisinden faydalanılan ilim de amel defterini kapattırmaz. Bu iki 
şekilde anlaşılabilir. Birincisi bir öğrenci yetiştirmektir. Diğeri ise bir kitap 
yazmaktır. 

Salih evlat, anne babaya dua eden salih evlat da aynı şekilde amel defterini 
kapattırmaz. 

Ahmet Şahin

Sadaka ve 
Sadaka-i 

Cariye



Asr-ı Saadette Sadaka-i Cariye Örnekleri var mıdır?

Tabiiki, bizzat Rasulullah (S.A.V.)’ın vakfettiği araziler vardır. 
Hatta Mescid-i Nebevi’nin yeri bizzat Peygamber Efendimiz‘in 
vakfettiği bir sadaka-i cariye örneğidir. Bilindiği üzere bu 
arazi iki yetim kardeşe aitti. Mescid için bağışlamak istediler. 
Peygamber Efendimiz bizzat parasını kendisi vererek satın 
alıp Mescid-i Nebevi’nin yapımı için bağışlamıştır. Ümmete 
vakfetmiştir.

Yine Hayber’in fethinde savaşsız ele geçen Fedek hurmalığı 
vardır ki burası yeşillik ve suyu bol bir yerdi. Peygamber 
Efendimiz burasının gelirlerini de misafir ve yolcular için tahsis 
etmişti. Yani burası da Peygamber Efendimiz ’in bir vakfiyesi, 
sadaka-i cariyelerinden birisi idi.

Medine, coğrafi olarak Mekke’den oldukça farklı bir yerdi. O gün 
için Yesrib’de birçok su kuyusu vardı. Ama bu kuyuların hepsinin 
suyu, o günler için içme suyu olarak kullanılamazdı. Şehir halkı 
içme sularının büyük bir bölümünü, Rûme kuyusu olarak bilinen 
bir kuyudan sağlarlardı. Bu kuyu Yahudi bir tüccara aitti ve o, bu 
kuyunun suyunu çok ciddi paralar karşılığında Araplara satardı. 

Efendimiz (S.A.V.) hicretten sonra bu sıkıntılı durumu görünce, 
bundan çok rahatsız oldu ve bir an önce bu soruna kalıcı bir 
çözüm getirmek için yollar aramaya başladı. Bir gün Mescid-i 
Nebevî’de: “Kim cennet karşılığında bize Rûme kuyusunu satın 
alacak” buyurdu.

Hz. Osman, Efendimiz‘in (S.A.V.)  bu talebi gereği, doğruca 
Rûme kuyusuna gitti ve kuyunun sahibi olan Rûmetü’l-
Gifârî’ye kuyusuna talip olduğunu ve onu satın almak istediğini 
söyledi. Yahudi tüccar fırsat bu fırsat diyerek, kuyunun ederinin 
neredeyse iki katı bir fiyat çekerek, kuyuyu 50.000 dirheme 
satacağını söyledi.  Hz. Osman (r.a) Yahudi tüccara şunu teklif 
etti “Gel sen bu kuyunun tamamını satma, işletim hakkının 
yarısını bana sat. Bir gün ben işleteyim, diğer gün sen işlet!”

 Bu teklif Yahudi tüccarın çok hoşuna gitti. Öyle ya, hem kuyuyu 
elinden tamamen çıkarmayacak, hem belli bir miktar para 
alacak, hem de yine kuyudan para kazanmaya devam edecekti. 
Hz. Osman’ın bu teklifi kabul görünce, Yahudi tüccardan yeni 
bir fiyat istemesini talep etti. O da kuyunun yarısının fiyatını 
önce 25.000 dirheme, sonra 20.000 dirheme indirdi. Hz. Osman 
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bu miktarın da çok olduğunu söyleyerek sıkı bir pazarlık 
ile kuyunun yarısını 12.000 dirheme satın aldı. Daha sonra 
Mescid’e dönerek Müslümanlara kuyuyu nasıl satın aldığının 
haberini verdi. Hz. Osman orada şu uyarıyı da yaptı: “Kuyunun 
bir gün kullanım hakkı bizde, diğer günü ise Yahudi’dedir. Sakın 
siz sıranın onda olduğu gün gidip para ile su satın almayasınız.”

Müslümanlar, kuyunun işletim sırası kendilerinde olduğunda 
su ihtiyaçlarını karşılayacak, sıra Yahudi’de olduğunda ise gidip 
su satın almayacaktı. Yahudi tüccar birkaç gün sonra gelen 
giden olmadığını görünce, nasıl bir duruma düştüğünü anladı 
ve kendisi Hz. Osman’ın yanına gelerek kuyunun diğer yarısını 
da satmak istediğini söyledi. Hz. Osman, “Eğer makul bir fiyat 
istersen alırım” dedi. Yahudi tüccar kuyunun diğer yarısı için 
de 12.000 dirhem isteyecek, ama Hz. Osman bu fiyatı yüksek 
bulup fiyatı 8.000 dirheme indirtip sonra satın alacaktı. Böyle 
olunca da Hz. Osman Yahudi tüccarın işin başında 50.000 
dirhem istediği kuyuyu, 20.000 dirheme satın aldı. Hz. Osman 
da bu kuyuyu vakfederek bir başka sadaka-i cariye örneğini bize 
sunmuştur.

Sadaka-i Cariyeyi diğer sadakalardan ayıran nedir?

Şahsa verilen sadaka şahısla birlikte biter. Ama sadaka-i 
cariye de bu durum olmaz. Sürekli devam eden bir sadaka hali 
mevcuttur.

Burada şuna da dikkat etmek gerekir. Evet, sadaka-i cariye 

faziletlidir; ama şahsa verilen sadakayı da terk etmemek 
gerekir. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” buyuruyor 
Efendimiz.  Sürekli kurumsal yardım yapalım derken bunu da 
gözden kaçırmamak gerekir. Bu kurumlar da ihtiyaç sahiplerine 
veriyorlar; ama belki bu kurumlar bizim komşumuzun halinden 
haberdar da olmayabilirler. Böyle durumlarda da mutlaka 
bizzat yardım etmek gerekir. Hep kurumsal yardım yapacağız 
derken gözümüzün önündeki ihtiyaç sahibini görmezsek Allah 
bundan razı olmaz, Rasulullah (S.A.V.) bundan razı olmaz. Buna 
da dikkat etmek gerekir. Her hususta olduğu gibi burada da 
ifrat ve tefrite düşmemek gerekir. 

Hocam son olarak okurlarımıza söylemek istediğiniz bir şey var 
mı?

Mesele ihtiyaç sahipleri konusundan açılmışken yetimlere de 
değinmekte fayda var. Ülkemizde yetim belki çok fazla değil. 
Yakın zamanda bir savaş hali olmadığından sayıları fazla değil 
belki. Ama dünyada yetimler var. Bunlara el atmak, el uzatmak 
lazım. Özel araştırmalar yapmak lazım. 

Sahabeler ve tabiin zamanında ihtiyaç sahiplerini aramak, 
bulmak ve yardım etmek için özel kurumlar vardı. Şimdi ise biz 
kapımıza gelen ihtiyaç sahibinden yüz çeviriyoruz. Biz ne zaman 
Sahabenin, tabiinin izinden ayrıldık; ümmet bu hale düştü. 
İhtiyaç sahiplerine, yetimlere yardım etmekten geri durmamak 
gerekir.
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Inland and Abroad  
Beşir Services  
during Feast of Sacrifies 

Beşir Derneği her Kurban Bayramı’nda olduğu 
gibi bu yıl da yurt içindeki ve yurt dışındaki 

mahzunların, mahcupların, muhacirlerin, kısacası 
hayatın kıyısındaki insanlarımızın umudu ve 
neşesi oldu. Bu yıl da Beşir Derneği vesilesi 

ile avludaki ocaklar yakıldı, birçok evin içi et 
kokusu aldı, yüzbinlerce çocuk tebessüm etti. Bu 

kurbanda da sayısız Büceyr Beşir oldu…

Besir Association became hope and happiness for 
national and International sads, ashameds, immigrants, 
in short our people at the edge of life this year like every 
Feast of Sacrifies. This year ovens at the yards are fired 
again, and various houses are filled with the odor of meat 
and hundreds of thousands of children simled by means 
of Besir Association. Various Büceyr become Beşir during 
this Feast of Sacrifices…

Kurbanda  
Yurt İçinde ve Yurt Dışında 

Beşir Hizmetleri
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Dinen kurban kesmekle yükümlü olanlarımızın Allah’a 
teslimiyetini ifade ettiği bir ibadet sezonu Kurban Bayramı. 
Kurbanımızla birlikte nefsimizin kötü huylarını da 
kestiğimiz, huzur bulduğumuz, garipleri sevindirdiğimiz 
zamanlardan ikincisi bu bayram. Adeta bütün ümmetin 
bir sevgi ve dayanışma yumağı oluşturduğu bir dönem.
Mahzun ve mahcup gönüllerin bir yıl boyunca gelmesini 
beklediği tarihtir Kurban Bayramı. Bir yıl boyunca 
etin yalnızca adını duyan, et satılan yerlerin sadece 
vitrinlerine, fiyatlarına bakmakla yetinen, çocukların canı 
çekmesin diye kasabın, et reyonunun önünden geçmeyen 
gariplerin gönüllerinin ve evlerinin şenlendiği bir zaman 
dilimi bu bayram.

Feast of Sacrifices, a season of praying, means surrender 
of the ones, who are religiously liable to sacrifice, to God. 
This feast is the second time, when we make wretch 
happy, found peace and cut the bad habits of our desires 
along with our offering. It is nearly a period, when all 
religious community forms a love and solidarity spool. 
Feast of Sacrifices is a date, which is waited by sad and 
timid souls for whole year. This feast is a time period, 
when souls and houses are liven up, although they are 
only hearing the name of meat for a period of one year, 
and satified only with looking to the showcases of places, 
where meat is sold, and their prices, and not passing 
in front of the butcher and meat stand as their children 
could crave for meat.

Kurban bağışınızın 
kesim görüntüleri 

sitemize yüklenmiştir. 
Şifrenizle giriş yapıp 

izleyebilirsiniz.
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Bu bayram aynı zamanda Türkiye’den gelecek kurban 
bağışlarını bekleyen; rengi, dili farklı da olsa yine bizim 
insanımız olan yurt dışındaki mahzun ve mahcup 
coğrafyaların da bayramı. 

Açlık sınırı denen ölçüyü alt üst etmiş, hayatta kalabilme 
sınırı diye yeni bir ölçü geliştirmiş insanlarımızın 
umudu olan bir zaman Kurban Bayramı. Bu bayram 
gecekonduların, sığınma kamplarının, ıssız dağ 
başlarının ve sahra sakinlerinin de bayramı. 

This feat is also a feast for abroad sad and wretch 
geographies, who are also our people despite their 
languages and color are diferent and waiting for the meat 
from Turkey. 

Feast of Sacrifices is a time, whichh is a hope for our 
people, who developd a new criteria of staying alive and 
made the criteria named poverty limit upside down. This 
feast is also a fest for shanties, refugee camps, isolated 
nowheres and wilderness residents. 
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Beşir Derneği her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi 
bu yıl da yurt içindeki ve yurt dışındaki mahzunların, 
mahcupların, muhacirlerin, kısacası hayatın kıyısındaki 
insanlarımızın umudu ve neşesi oldu. Bu yıl da Beşir 
Derneği vesilesi ile avludaki ocaklar yakıldı, birçok evin 
içi et kokusu aldı, yüzbinlerce çocuk tebessüm etti. Bu 
kurbanda da sayısız Büceyr Beşir oldu…

Besir Association became hope and happiness for 
national and International sads, ashameds, immigrants, 
in short our people at the edge of life this year like every 
Feast of Sacrifies. This year ovens at the yards are fired 
again, and various houses are filled with the odor of meat 
and hundreds of thousands of children simled by means 
of Besir Association. Various Büceyr become Beşir 
during this Feast of Sacrifices…
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Yurt içinde Semerkand Vakfı ile kesim ve dağıtım 
organizasyonu gerçekleştiren Beşir Derneği, il ve ilçe 
bazında 242 noktadaki temsilcileri ve gönüllüleri aracılığı 
ile gerek Suriyeli misafirlerimize; gerekse derneğimize 
müracaat eden ihtiyaç sahiplerine binlerce ton et 
ulaştırarak evleri şenlendirdi. Rencide etmemeye azami 
hassasiyet gösterilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan 
etleri bağışçılarımız için de kalplerin en samimi 
hallerinden, ciğerlerin en derin yerlerinden çıkan dualara 
vesile oldu.

Besir Association, which realized the slaughter and 
distribution organizations inland along with Semerkand 
Foundation, distributed thousands of tones of meat both 
to the needy, who applied to our foundation, and our 
Syrian guests by means of our agencies and volunteers 
at 242 centers on the basis of cities and provinces, 
and made houses happy. We used our best efforts not 
to offend the needy and the meat, distributed to them, 
caused prayers from the deepest points of their souls 
and the most sincere places of their heart for our donors.

Beşir Derneği başta 
Kenya, Somali, 
Tanzanya, Çad, 

Bangladeş gibi ülke 
genelinde fakirliğin 

yaygın olduğu 
coğrafyalar, mülteci 

kamplarının bulunduğu 
ülkeler olmak üzere 

55 ülkede kurban 
bağışçılarımızın 

bağışçılarını ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırdı.

Besir Association 
distributed the 
donations of our 
donors to needy 
within 55 countries, 
especially countries 
with immigrant 
camps and 
poverty common 
geographies, such 
as Kenya, Somalia, 
Tanzania, Chad and 
Bangladesh. 
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Yurt dışında Ukba Derneği ile koordineli olarak kurban 
kesim ve dağıtım faaliyetleri yürüten Beşir Derneği, tıpkı 
yurt içinde olduğu gibi 55 ülkenin mazlum, mahcup ve 
mahzun gönüllerinin dualarını bağışçılarımıza taşıdı. 

Beşir Derneği başta Kenya, Somali, Tanzanya, Çad, 
Bangladeş gibi ülke genelinde fakirliğin yaygın olduğu 
coğrafyalar, mülteci kamplarının bulunduğu ülkeler 
olmak üzere 55 ülkede kurban bağışçılarımızın bağışlarını 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Besir Association, whichh is implementing slaughter and 
distribution activities abroad in coordination with Ukba 
Foundation abroad, brought prayers of sads’, ashameds’ 
and immigrants’ souls from 55 countries to our donors 
just like inland. 

Besir Association distributed the donations of our 
donors to needy within 55 countries, especially 
countries with immigrant camps and poverty common 
geographies, such as Kenya, Somalia, Tanzania, Chad 
and Bangladesh. 
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Dadaab’da mülteci olmak; Doğduğun toprakları terk edip yüzlerce 
kilometrelik çölü geçerken biraz arkanda artık yürüyemeyecek 
ve hayata tutunamayacağını bildiğin yavrunun arkasında duran 
akbabanın, çocuğunun ölmesini beklediğini bilerek onu orada 
bırakmak zorunda kalmak.
Dadaab’da mülteci olmak; Çocuklarının her geçen gün gözünün 
önünde eriyip bittiğini görmek.
Dadaab’da mülteci olmak; İlk önce kocanı, sonra da evlatlarından 
en büyük erkek çocuğunu toprağa verip dul kalmak.
Dadaab’da mülteci olmak; Kalan az sayıda evlatlarının arasından 
“ Hangisini daha çok besleyeyim de kardeşlerine daha fazla fayda 
sağlasın?” diye evlatlarının arasında seçim yapmak zorunda 
kalmak.
Dadaab’da mülteci olmak; Çalı çırpıdan yapılmış altı metrekarelik 
barakada çoluk çocuk sekiz kişi yaşayabilmek.
Birçoğunuzun “Dadaab mı, orası da neresi?” diye sorduğunuzu 
duyar gibiyim. Ne yalan söyleyeyim 2015 yılı kurban faaliyeti için 
Kenya’ya gideceğimi öğreninceye kadar ben de bilmiyordum.  
Bu seneki görev yerim Kenya Dadaab’da bulunan ve yüzde 
doksandan fazlası Somalili olmak üzere, yaklaşık 800.000 kişinin 
yaşadığı dünyanın en büyük mülteci kampı olma özelliğine sahip 
Dadaab Mülteci kampıydı. Beşir Derneği adına ben, Ergun Çolak 
ve Bahri Altınışık olmak üzere üç kişilik bir heyetle birlikte, 21 
Eylül günü Mısır hava yollarına ait uçakla Atatürk havaalanından 
18.10’da yola koyulduk. Heyecanlı ve bol muhabbetli bir uçak 
yolculuğunun ardından Mısır üzeri aktarmalı olarak sabah saat 
07.00 sularında vardığımız başkent Nairobi, sabah güneşinin tüm 
sıcaklığı ile karşılamıştı bizleri. Hava alanında Türkiye’den gelen 
diğer dernek heyetleri ile bir araya gelip bir müddet hasbihal 
ettikten sonra saat 10.00 civarında menzilimize doğru yola revan 
olduk.
Dadaab, Kenya’nın Somali sınırına 30 km uzaklıkta bir yerleşim 

Being an immigrant in Dadaab; Leaving the lands, where you were 
born, and passing through a desert of hundreds of kilometers, and 
knowing that relative, who is standing behind the children who shall 
no longer walk and cling to life, Is waiting for him/her to die just 
behind you, and had to leave them there.

Being an immigrant in Dadaab; seeing children are melting and 
finishing everyday in front of you.

Being an immigrant in Dadaab; first burying your husband and then 
your olderst son into ground and being a widow.

Being an immigrant in Dadaab; have to make a selection among 
your children so as to “Who should I feed more, so he/she can be 
useful for his/her siblings?” between your remaining small amount 
of children.

Being an immigrant in Dadaab; being able to live eight persons in a 
shanty of six square meters, made up of trash.

I seem to hear from lost of you that “Dadaab, where is it?” I can’t 
lie, I did also not know till I learned that I shall go to Kenya for 2015 
Feast of Sacrifice activity. My mission place for this year was Dadaab 
Immigration camp, whichh is the biggest immigration camp of the 
world and where approximately 800.000 persons are living as well 
as most them were Somalians and whichh was located at Kenya 
Dadaab. In the name of Besir Association, we departed at 18:10 
on September 21st from Atatürk airport by means of an airplane 
of Eqypt Airways along with a committeee of three, composed of 
Ergun Çolak, Bahri Altınışık and me. Capital city, Nairobi, where 
we reached at around 07:00 a. m. after an exciting and very chatty 
airplane journey with indirect flight, welcomed us all with full heat of 
morning sun. We gathered with other foundation committeees from 
Turkey at the airport, and after a small talk, and hit the road to our 
destination at around 10:00 a. m.

Kenya Dadaab’da Yaşanılan 
Zorluklar, Temel İnsani 

Meseleleri Gündemimize Taşıyor.

The difficulties, experienceed in Kenya 
Dadaab, are brining the Fundamental 
Humanitarian Issues to our Agenda.

Dadaab’da 
Mülteci Olmak

Being an Immigrant  
In Dadaab
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Dadaab Is a settlement place, whichh is 30 km away from Somalia 
border of Kenya. Dadaab immigrantion camp It is 12 km away from 
Kenya’s Dadaab province. This immigration camp is also 121 km 
away from city of Garissa and 488 km from capital city, Nairobi. After 
a hard voyage of approximately 365 km from capital city, Nairobi 
to city of Garissa, we resolved to stay in this city for the night as a 
team. Around 21.00, we visited the orphanage of RİDA Foundation, 
located at this city, and fulfill our longings with our brothers with little 
hearts. Our one hundred brothers, who are staying in the orphanage, 
are welcoming us with reading Holy Quran. In order to continue to 
our journey fresh, whichh we shall continue in the morning and 
mentioned that It is a hard road to go to Dadaab, we went to our 
Hotel, where we shall spend the night, after handshaking and say 
goodbye to children, and rest.

After Garissa, we were missing that bumpy and dimply road. 
Becausee there were no asphalt road after that. Thus, our difficult 
journey became more difficult. While going on the road, we had a 
small excitement with rapid burst of the tire of our Jeep. You can 
feel that you are in a Safari within Africa as you see animals, such as 
antelope, deer, gazelle and ostrich beside the road.  

Immigrant camp in Dadaab was firstly established on 1990. People 
came here with great hopes in order to escape from hunger and 
drought. Somalians, who came here on foot from 200 km away 
Somalia, reached here with a very difficult journey, referred as 
death walk. We learned that famous photo, on whichh a voulcher is 
waiting behind a child laying on the ground, was shot on this road, 
and reason why they call this difficult road as death walk. Some of 
the elders and children, who could not complete this hard journey 
and lost their lives on the road, were buried in the cemeteries on 
the road. Some mothers carried their children, who died on the road 
in their arms, brought them to the camp and bury them there. As 
we learned all of these details, we understand how correct place we 
selected as a foundation.

After we visited the regional security officer, who was appointed 
by UN and Kenya government, and inform him about our Feast 
of Sacrifices activities officially, we went to our accommodation 
location. After making our plans and schedules for the next day, 
we started to rest with the excitement of being in a foreign and 
uncommon location.

In the moning of the Feast, we left the Hotel with the joy of Feast 
prayer, and went to the land, where all regional Muslims are praying 
together. After we distributed the ballons and Turkish flags, whichh 
we brought with us, to the children, who gathered around us, when 
we reached to the square, we took our place among the ecclesia, 
who were carefully listening the khutba. When we see their smiles 
and comfort on their faces after they saw the Turkish flag motiffs on 
our clothes, we took our places among them with a feeling of some 
pride and some happiness. After we took an little african brother, 
whom we saw as trying to Infiltrate among us with some timid but 
courious looking, among us without making him to notice that, 
and perform our Feast Prayer, we started to go to the place, where 
weslaughter our sacrifices.

While walking to the camping zone hwre we shall slaughter the 
sacrifices, on the yellow and hot desert sands, whichh I only see in 
the documentaries, we watched with wonder that life conditions of 

birimi. Dadaab mülteci kampı Kenya’nın Dadaab ilçesine 12 km 
uzaklıkta yer almakta. Aynı zamanda bu mülteci kampı Garissa 
şehrine 121 km, başkent Nairobi’ye ise 488 km uzaklıkta. Başkent 
Nairobi’den Garissa şehrine kadar yaptığımız yaklaşık 365 km 
lik zorlu yolculuktan sonra geceyi burada geçirme kararını 
alıyoruz ekip olarak. Akşam 21.00 sularında RİDA Derneği’nin 
burada bulunan yetimhanesini ziyaret edip bizi bekleyen küçük 
yürekli kardeşlerimiz ile hasret gideriyoruz. Yetimhanede kalan 
yüz kardeşimiz bizleri Kur’an tilavetleri ile karşılıyorlar. Sabah 
çıkacağımız ve oldukça zor olduğu söylenen Dadaab yoluna 
dinç olarak çıkabilmek için çocuklar ile teker teker tokalaşıp 
vedalaştıktan sonra geceyi geçireceğimiz otele yerleşip istirahate 
çekiliyoruz.
Garissa’dan sonra o çukurlu ve tümsekli asfaltı arar hale geldik. 
Çünkü bundan sonrasında asfalt yol yoktu. Böylece meşakkatli 
olan yolculuğumuz daha bir meşakkatli hal aldı. Yolda giderken 
cipimizin lastiğinin aniden patlaması ile ufak bir heyecan da 
yaşıyoruz. Yol kenarlarında ceylan, geyik, gazel, deve kuşu 
gibi hayvanlarla karşılaşınca Afrika da safarideymişsiniz gibi 
hissedebiliyorsunuz.  
Dadaab’taki bu mülteci kampı ilk olarak 1990 yılında kurulmuş. 
İnsanlar buraya açlık ve kuraklığın pençesinden kurtulmak 
için büyük bir umutla gelmişler. Somali’den 200 km lik yolu 
yaya olarak alan Somalililer ölüm yürüyüşü olarak adlandırılan 
zorlu bir yolculukla buralara ulaşmışlar. Hafızalarımıza kazınan 
akbabanın yerde yatan çocuğun arkasında beklediği o meşhur 
fotoğrafın, bu yolda çekilmiş olduğunu, dolayısıyla bu zorluklarla 
dolu göç yoluna ölüm yolu denmesinin sebebini de öğreniyoruz. 
Bu zorlu yolculuğu tamamlayamayan ve yolda hayatlarını 
kaybeden yaşlılar ve çocukların kimisi yollarda mezarlıklara 
gömülmüşler. Kimi anneler ise yolda kucağında ölen bebeklerini 
kampa kadar taşıyıp orada gömmüşler. Tüm bu detayları 
öğrendikçe dernek olarak ne kadar doğru bir yerde olduğumuzu 
bir kez daha anlıyoruz.
BM ve Kenya hükümeti tarafından görevlendirilmiş olan bölgenin 
güvenlik sorumlusunu ziyaret edip, resmi olarak yapacağımız 
kurban faaliyeti hakkında bilgilendirmelerimizi yaptıktan 
sonra konaklayacağımız yere geçiyoruz.  Ertesi günün plan ve 
programını yaptıktan sonra yabancı ve alışılmamış bir mekânda 
olmanın heyecanı ile istirahate çekiliyoruz.
Bayram sabahı, bayram namazının coşkusu ile otelden çıkıp 
tüm bölge Müslümanlarının birlikte namaz kıldığı araziye doğru 
yola çıktık. Meydana vardığımızda etrafımıza toplanan çocuklara 
yanımızda getirdiğimiz balon ve Türk bayraklarımızı dağıttıktan 
sonra, pür dikkat hutbe dinleyen cemaatin meraklı bakışları 
arasında yerimizi alıyoruz. Kıyafetlerimizde bulunan Türk bayrağı 
motiflerini gördüklerinde yüzlerindeki gülümseme ve rahatlığı 
görünce ise biraz gurur, biraz da mutluluk karışımı bir hisle 
yerimizi alıyoruz aralarında. Biraz ürkek ama bir o kadar da 
meraklı bakışları ile aramıza sızma çabalarını gördüğümüz küçük 
bir Afrikalı kardeşimizi ona belli etmeden aramıza alarak bayram 
namazımızı eda ettikten sonra kurban kesimi yapacağımız yere 
doğru yola çıkıyoruz.
Sadece belgesellerde izlediğim sarı ve sıcak çöl kumlarının 
üzerinde, kesim yapacağımız kamp bölgesine doğru ilerlerken, 
bir yandan da kamp sakinlerinin hayat şartlarının git gide ne 
kadar zorlaştığını hayret ve şaşkınlık içerisinde izliyoruz. Yaklaşık 

Being an Immigrant  
In Dadaab
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yedi sekiz kilometre ilerledikten sonra büyük bir çoğunluğu ağaç 
dalları ve çalılardan yapılmış barakalarından çıkıp yüzlerindeki 
tebessümleri ile bizleri selamlayan halka karşılık vererek kesim 
alanına varıyoruz.
Ufak tefek taşkınlıklar ve sıkıntılar yaşansa da yetmiş deve 
kesimi ile bizlerde vekâletleri bulunan kurban bağışçılarımızın 
üzerimizdeki sorumluluklarını sorunsuz bir şekilde yerine 
getirmenin haklı gururunu yaşayıp, sabırsız bir şekilde bekleyen 
halka dağıtımlarını izlemeye koyulduk. İnsanları izlerken, Beşir 
Derneği’nde yapmış olduğum görevler sayesinde bu zamana 
kadar birçok ihtiyaç sahibi aile ve insan gördüğümü fakat 
hayatımda hiç gerçek manada aç insan görmediğimi fark ettim. 
Bunun üzerine bir de insanların kesilen hayvanların derilerini 
alıp derinin iç yüzeyinde kalan et parçalarını sıyırıp yediklerine 
şahit olunca daha da utandığımı hissettim. Çünkü onları görünce 
bu zamana kadar ne kadar zor şartlarda olursak olalım hiç 
acıkmamış olduğumun gerçeği ile yüzleştim
Siz hiç yolda yürürken ayak izi gördünüz mü?
Bu da ne demek? Tabii ki de gördük.
Böyle soru mu olur? …
Ben ise çöl kumunda yürürken, boyutlarına bakıldığında küçük 

bedenlere ait olduğu belli olan ayak izleri gördüğümde,  bu 
zamana kadar yolda gördüklerimin gerçek anlamda ayak değil 
ayakkabı izleri olduğunu fark ettim. Çünkü burada çocuklar dahil 
hemen hemen herkesin ayakları gerçek manada yere basıyor. 
Bundan dolayı mıdır bilmem ama tüm bu olumsuzluklara 
rağmen, genci yaşlısı, çoluğu çocuğu olmak üzere tüm insanların 
yüzlerinden tatlı tebessümleri hiç eksik olmuyor.
Görevimizi layıkı ile ifa etmenin sevinci ile zafer kazanmış birer 
komutan edasında yurdumuza dönüş hazırlıklarına koyuluyoruz. 
Gelmiş olduğumuz cefalı yolu kat ederek başkent Nairobi’ye 
doğru yol alırken, geride bıraktıklarımızı düşünmeden kendimizi 
alamıyoruz.
Yurdumuza, kendi hayatımıza döndüğümüzde, geçirmiş 
olduğumuz her an içerisinde Dadaab’da;
Her gün çeşitli sebeplerden dolayı çocuklar ölmeye,
Anneler dul kalmaya ve çocukları arasında tercih yapmaya,
Hanelerin mevcudu kaç olursa olsun BM nin vermiş olduğu iki 
kg un, iki kg pirinç, iki kg yağ ve iki kg mısır ile bir ay boyunca 
karınlarını doyurmaya çalışmaya,
Ama en önemlisi ayaklarında ayakkabıları dahi olmayan bu 
insanlar, tam bir şükür ve teslimiyet içerisinde ayakları yere 
basmaya devam edecek.
Yüzlerinde hiçbir zaman eksik olmayan tebessümleri ile birlikte…

the camp residents were becoming harder and harder everyday. 
After walking around 7 or 8 kilometers, we responded to the people, 
who were saluting us with smiles on their faces after exiting their 
shanties mostly made up of tree branches and bushes, and reached 
to the slaughter location.

Although small amount of outbursts and problems were 
experienceed, we experienceed the rightful pride of implementing 
the responsibilities, imposed on us by our donors via their proxies, 
without problems by means of slaughtering seventy camels, and 
started to watch their distribution to the people, who were waiting 
without patience. While watching the people, I realized that I saw 
various needy families and people but had never saw a real hungry 
person up today by means of my duties within Besir Association. 
After that when I witnessed that people were receiving the skins of 
the slaughtered animals and scrape the meat parts, remained on 
the skin, I felt more embarressed. Because I confronted that I had 
never felt hungry under any hard condition till today.

Did you ever see footprints on the road while walking?

What does this mean? Ofcourse we do.

Is this a real question? …

When I see footprints of little bodies while walking on the desert 

sand, I realized that the ones, I saw till today, was not real footprints 
but shoeprints. Because feet of nearly all of the people here, 
including children, are really on the ground. I don’t know was that 
the reason, but a sweet smile on their faces was never missing 
despite all of these negative conditions.

By means of the happiness for duely implemening our mission, 
we started to prepare to return home with the expression of a 
commander, who is victorieous. While going back to capital city, 
Nariobi with passing the difficult road, on which we came here, we 
couldn’t help us but think about the remaining ones.

When we returned to our country and our own lives, during all 
moments, we spent, in Dadaab;

Children shall continue to die due to various rasons everyday,

Mothers shall continue to become widows and has to make choices 
between their children,

Independent from the number of persons in their family, they shall 
try to feed themselves for month with two kgs of flour, two kgs of 
rice, two kgs of oil and two kgs of corn, whichh are distributed by 
UN,

But most Importantly, these people, who even don’t have any shoes 
on their feet, shall continue to stand on their feet with full gratitude 
and submission.

Along with their smiles, whichh never ends on the faces…
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Sünnet maliyetlerinin yüksek olduğu Çad’da, Faysal Sağlık 
Merkezi’nde 150 çocuğu sünnet ettiren Beşir Derneği, hem bir 

sünnetin ihyasına; hem de gönüllerin fethine vesile oldu.

Beşir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan doktorlarımız Mehmet 
Ali Karakaya ve Yavuz Baştuğ’un gerçekleştirdiği sünnet 

organizasyonu vesilesi ile çocuklarını sünnet ettirememiş 
ailelerin dertlerine derman olundu. 

Aileler Derneğimize ve Türkiye’ye minnet ve şükranlarını 
ileterek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Besir Association, who circumcised 150 children at Faisal Health 
Center of Chad, where circumcision costs are very high, caused both 
implementation of a circumcision and conquring the hearts.

By means of circumcision organization, held by our physicians, 
who are Members of Board of Executors of the Besir Association, 
Mehmet Ali Karakaya and Yavuz Baştuğ, we solved the problems of the 
families, who could not circumcise their children. 

Families submitted their gratidues and appreciations to our 
Foundation and Turkey, and mentioned their satisfactions.

Çad’da Sünneti İhya Ettik We Implemented Circumcision in Chad
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    Neden 
Su Kuyusu 
Açtırmak? Why 

Opening a 
Water Well?

İslam medeniyeti nedir diye sorulsa, belki de en özet hali su 
medeniyetidir denilebilir. Temizliğe çok önem veren, bunu imanın 

yarısı kabul eden bir anlayışa sahiptir medeniyetimiz. Her gün 
en az beş defa abdestsiz yapılamayacak bir ibadeti emreden, 

gerekli hallerde guslü şart koşan, temiz olanlardan başkasının 
dokunamayacağı bir yüce kitabı olan, temizliğin sadece farz 

değil; sünnet, müstehap gibi tavsiye edilen farklı halleri olan bir 
temizlik, bu temizliğin de ana maddesi olarak suyu esas alan bir 

anlayışa sahiptir inancımız ve kültürümüz.

When one asks what Islam civilization is, maybe it can be briefly 
called as water civilization. Our civilization attaches high importance 
to cleaning and has an understanding of deeming cleaning as half 
of the belief. It orders prayers, whichh could not be implemented 
without wadu for at least five times per day, and requires major 
ablution in necessary conditions, and has a holy book, which cannot 
be touched by anyone but clean ones, and our belief and culture has 
an understanding of cleaning not only an obligation but also different 
kinds of cleaning, such as sunnah and mustahabb, and also water is 
taken as basis for this cleaning.

Kadim vakıf geleneklerinden birisidir su kuyusu açıp/açtırıp 
insanların ve diğer canlıların hizmetine sunmak. Sadece 
insanların değil; kurdun, kuşun dahi susuzluğunu düşünen, 
aşırı sıcak havalarda susuzluk çekmesinler diye cam ve balkon 
kenarlarına,  yollara, yalak diye tabir edilen kaya çukurlarına su 
dolduran bir medeniyetin mirasıdır su kuyusu açtırmak. 

Hz. Osman’ın Medine’de bir yahudiye ait olan iki su kuyusunu 
satın alıp vakfetmesi tarihimizdeki canlı örneklerden birisidir. 
Selçuklulardan Osmanlılara, Osmanlıdan günümüze kadar 
devam eden bir mirastır aynı zamanda insanlığa ve diğer 
canlılara suyu ulaştırmak. Tarihi kökleri olan her şehrimizde, 
özellikle de İstanbul’da her köşe başında bir çeşmenin olması 
bu medeniyetin tezahürüdür. Şehirlerimiz anne baba adına 
yaptırılan, sadaka-i cariye olsun diye insanların hizmetlerine 
sunulan çeşmelerle doludur.

Opening a water well and to submit for serving to people and other 
living things is one of the ancient foundation traditions. Opening a 
water well is the heritage of a civilization, whichh not only thinks 
about thirst of people but also even wolves and birds, and filling the 
cavities of rocks, which are called as basin, roads, sides of windows 
and balconies in order to remove thirst of them during excessively 
hot air conditions. 

Purchasing and devoting two water wells of a jew in Medine by Hz. 
Osman is one of the live examples of our history. Bringing water 
to humanity and other living things is also a heritage, continuing 
from Seljukians to Ottomans and from Ottomans till today. In all of 
our cities with histırical roots, especially in Istanbul, having a spring 
at every corner is the sign of this civilization. Our cities are full of 
springs, whichh were constructed in the name of parents, and 
rendered to the service of humans as charity.
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NEREDE AÇIYORUZ?  
NELERE DİKKAT EDİYORUZ?
Beşir Derneği, başta aynı tarihi mirasa ve kültürel köklere 
dayandığımız ülkeler olmak üzere susuzluk ve kuraklığın 
hâkim olduğu, içme suyu sıkıntısının çekildiği coğrafyalarda su 
kuyuları açarak hem insanlığa hizmet etmekte, hem de bağış 
yapmak isteyen hayırseverlerin hayırlarına vesile olmaktadır.

Su kuyuları rastgele bir yerde açılmamakta, detaylı araştırma 
ve fizibilite raporları neticesinde yer tespiti yapılmaktadır. 
Açılacak yerin hem uzun soluklu hizmet vermesi hem de daha 
fazla insana ulaşması temel ölçülerden biridir. Bu kapsamda 
su kuyusu bulunmayan yerleşim birimleri, hastane, medrese ve 
yerleşim mahalli üçgenindeki yerler, göçebe olmayan yerleşik 
kasaba ve muhitler, kalıcı sığınma kampları gibi muhitler 
öncelikle tercih edilmektedir.

Bir bardak su içecek kadar ömre sahip olduğumuz, onun da su 
gibi akıp gittiği bu dünyada Beşir Derneği bağışçılarına kalıcı 
eserler bırakma fırsatı sunuyor. Bilgi almak ve su kuyusu 
açtırmak için 0216 375 40 42 nolu telefonumuzu arayabilir, 
www.besirdernegi.org adresimizden bizi takip edebilirsiniz.

WHERE ARE WE OPENING IT?  
WHAT ARE WE CONSIDERING?
Besir Association Is opening water wells in geographies, where 
potable water is a huge problem as well as drought and aridity is 
governing, especially in countries with similar historical heritage 
and cultural roots with us, and serving to humanity and also causing 
benevolent people, who are willling to donate, to make donations.

Water wells are not being opened in random places and locations 
are being determined as a result of extensive survey and feasibility 
reports. Both long term serving and reaching to more people are 
basic criteria for the place, where water well shall be opened. In 
this respect, settlements without water well, locations within the 
triangle of hospital, academy and settlement location, settled towns 
and locations, permanent immigration camps like locations are 
firstly preferred.

In this world, where we have a life only for drinking a glass of 
water and that is passing rather rapidly, Besir Association are 
offering an opportunity to leave permanent works behind them 
to its donors. For further information and opening a water 
well, you can call 0216 375 40 42, or follow us on our website:  
www.besirdernegi.org.
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Paylaşım noktaları bağış yapan ile yardım alan arasında bir hayır 
köprüsü oluşturmak için yola çıktı.

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

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

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

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

Paylaşım Noktası Nedir?

paylaşım          noktası
Projesi

Mutfak 
araç ve 

gereçleri

Temel 
İhtiyaç

Giyim
Temizlik

Gıda

Her köşede paylaşım,  
her paylaşımda 

mutluluk var

www.besirdernegi.org
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1. Yardım Başvurusu

www.besirdernegi.org sayfamızın yardım talebi bölümünden 
online başvuruda bulunduktan sonra genel merkeze bizzat 
getirilerek ya da kargo  aracılığı ile gönderilerek.

Başvuru Evrakları

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

• Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden 
alınabilir.)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi 

• Varsa özürlülük veya sağlık raporu fotokopisi

2. Ön Değerlendirme

Gelen başvuruların derneğimizin yardım kriterlerine uygun 
olup olmadığının değerlendirilmesi.

3. Sosyal İnceleme

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

 4. Komisyon Değerlendirmesi

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

5. Çıkan Kararların Uygulanması

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

Nasıl
Başvurulur?
Sosyal Yardım Süreci ve İnceleme

• Yardım Başvurusu

• Ön Değerlendirme

• Sosyal İnceleme 

• Komisyon Değerlendirmesi

• Alınan Kararların Uygulanması

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

ANKARA: Ankara/Etlik: Atakent Mh. 1472 Sk.No 5/C

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

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

ÇORLU: Çobançeşme Mh. Yiğitler Sk. No:12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEVŞEHİR: Kapalı Sebze Pazarı itçi No:31-32

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

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

SAMSUN: Samsun Çarşamba: Sarıcalı Mah. Yunus Emre Cad. No:126/B

SİVAS: Hikmet Işık Cad. No:39/B

ŞANLIURFA: Bamsuyu Mh. Köseoğlu Sk./ Haliliye
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Açılışa Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Beşir Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Şanlı Semerkand Vakfı 6. Bölge Başkanı 
Bekir Sel, Beşir Derneği Genel Sekreteri Fatih Sarıyar, Semerkand 
Vakfı 6.Bölge Birim Sorumluları ve Şube Başkanları, Tümsiad Ankara 
Şube Başkanı Vahit Ayazoğlu, Genç Tümsiad Ankara Şube Başkanı Akif 
Aslan, derneğimiz 6. bölge temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş 
katılım sağladı.

İstiklal Marşı, Mehteran Gösterisi ve Kuran-ı Kerim tilaveti ve yapılan 
protokol konuşmalarının ardından kurdale kesilerek Beşir Derneği 
Etimesgut Temsilciliği Paylaşım Noktası Mağazası hizmete açıldı.

Çorlu Paylaşım Noktamız, düzenlenen törenle 29.08.2015 
tarihinde hizmete açıldı. Tören, Mehteran gösterisi sonrası 
okunan İstiklal Marşı ve Kuran tilaveti ile başladı.

Açılışa, Semerkand Vakfı 12. Bölge Başkanı Ferhat Yılmaz, Beşir 
Derneği Genel Sekreteri Fatih Sarıyar, Ergene Müftüsü, Çorlu 
İlçe Müftü Yardımcısı,  Müsiad Başkanı ve heyeti,  İlim Yayma 
Cemiyeti Başkanı, Tüm Kastamonulular Derneği Başkanı, 
Bölge Semerkand Vakfı görevlileri, diğer paydaş dernek 
temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Konuşmalar sonrası kurdele kesilerek Beşir Derneği Çorlu 
Temsilciliği Paylaşım Noktası hizmete açıldı.

Ankara’nın İlk  
Paylaşım Noktası Açıldı

Çorlu Paylaşım Noktası 
Açıldı

Beşir Derneği ihtiyaç sahiplerinin 
hizmetine sunduğu Paylaşım Noktası 

Mağazaları zincirinin 22.’sini Etimesgut’ta 
(Ankara) açtı.
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İç savaşın başladığı günden bu yana milyonlarca insan muhacir 
durumuna düştü Suriye’de. Her muhacir gibi onlar da mahzun 
ve mahcup. Doğdukları topraklardan, acı tatlı hatıraların 
yaşandığı coğrafyalardan bir bilinmeze doğru yelken açtılar. 
Bu zorlu yolculuklarında önce Allah’a sonra da Türkiye’deki 
kardeşlerine güvendiler. Dünya sırt dönse onlar bize sahip çıkar 
dediler lisan-ı-halleri ile. 

Bir de yurtlarından ayrılmayan, ayrılamayan, ölümüz de burada 
dirimiz de burada olacak diyenler vardı. Hayatları pahasına 
da olsa bulundukları yeri terk etmeyen, Allah ömür verdikçe 
burdan ayrılmayacağız deyip kadere rıza gösteren mazlumlar. 
Bunlar da önce Allah’a sonra Türkiye’deki kardeşlerinin 
varlığına güvendiler aynı şekilde.

Beşir Derneği Suriyeli mazlum ve muhacir misafirlerimizin, 
Türkmen kardeşlerimizin bu itimatlarına gerek yurt içinde, 
gerekse sınırın diğer tarafında ilk günlerden itibaren sahip çıktı, 
çıkmaya devam ediyor.

Since the start of civil war, millions of people became immigrants in 
Syria. Just like every immigrant, they are also sad and timid. They 
sailed from the lands, where they were born, and the geographies, 
where bitter or sweet memories were created, to unknown. They 
trusted frist to God and then their siblings in Turkey during this 
difficult journey. They said even the entire world turn their backs to 
us, they shall support us. 

Also there were the ones, who did not, cannot leave their homelands 
as well as said that our death and life is in here. The suffering ones, 
who did not abandon their places even for their lives and accepted 
their faith with saying we shall never leave hear till God don’t let 
us to live. They also trusted frist to God and then their siblings in 
Turkey.

Besir Association advocated and still advocates these trusts of both 
our Syrian suffered and immigrant guests and also our Turkmen 
brothers both inland and on the other side of the border since day 
one.

Bayırbucak 
Türkmenleri ve 

Suriyeli Mazlumlar
Sahipsiz Değil

Bayırbucak 
Turkmens and Syrian 
Suffering People are 
not Alone

Beşir Derneği Sivas Temsilciliğimiz, 
Tümsiad ve  Semerkand Vakfı’nın 
ortaklaşa organize ettiği bir hayra 
imza attı. Sivaslı iş adamları 
ve hayırsever vatandaşları-
mızın katkılarıyla Bayırbucaklı 
Türkmen kardeşlerimize 2 tır 
yardım malzemesi toplandı. Yerel 
yöneticiler ve hayırseverlerin 
katılımıyla gerçekleşen uğurlama 
programında dualar eşliğinde 2 
tır yardım malzemesi Bayırbucak 
Türkmenlerine gönderildi.

Our Besir Association Sivas Agency 
undersigned a charity, whichh was 
mutually organized by Tümsiad 
and Semerkand Foundation. By 
means of contributions of the 
businessmen and benevolents from 
Sivas, 2 TIRs of donations were 
collected for our Turkmen brothers 
in Bayırbucak. During the farewell 
program, whichh was realized with 
participations of local authorities 
and benevolents, 2 TIRs of donations 
were sent to Bayırbucak Turkmens 
along with prayers.

Sivas’tan 2 yardım Tırı  
Yola Çıktı

2 Aid TIRs Departed  
from Sivas
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Beşir Sosyal Yardımlaşma 
Derneği Adana Temsilciliği Türkiye 
sınırında rejim güçleri ile savaşan 
Bayırbucak Türkmenlerine gıda 
ve giyimden oluşan bir tır insani 
yardım malzemesi gönderdi. 
Bayırbucak Türkmenlerine yardım 
tırını uğurlamaya Semerkand Vakfı 
Adana Şube Başkanı Ümit Özlü, 
Tümsiad Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Kalenderoğlu, Semerkand 
Vakıf Yönetimi, Ak Parti Seyhan İlçe 
Başkanı Abdurrahman Yeşiltaş, ve 
Adanalı Beşir Derneği Gönüllüleri 
katıldı.

Beşir Social Aiding Foundation Adana 
Agency sent one TIR of humanitarian 
aid materials, composed of food and 
clothings, to Bayırbucak Turkmens, 
who are fighting against regime forces 
at the border of Turkey. Semerkand 
Foundation Adana Branch Chairman, 
Ümit Özlü, Tümsiad Member of Board 
of Executors, Ahmet Kalenderoğlu, 
Semerkand Foundation 
Administration, Ak Party Province 
Chairman, Abdurrahman Yeşiltaş and 
Adana Besir Association volunteers 
were participated to farewell the aid 
TIR to Bayırbucak Turkmens.

Hatay’ın Yayladağı İlçesi’nin 
karşısında bulunan Türkmen 
Dağları ve çevresinde bulunan 
Bayırbucak Türkmenlerine yönelik 
Esad rejimi ile Rus uçaklarının 
saldırısı sonucu evlerini terk ederek 
Türkiye sınırına yakın bölgeye gelen 
Bayırbucak Türkmenlerine Beşir 
Derneği Kilis Temsilciliği tarafından 
bir tır dolusu gıda, giyim, çadır ve 
ısınma malzemeleri gönderildi.

Kilis’ten Bayırbucak 
Türkmenlerine 1 Tır

1 TIR of food, clothing, tent and 
heating materials are sent by 
Besir Association Kilis Agency to 
Bayırbucak Turkmens, who came 
to the region near to Turkish border 
after abandoning their houses as 
a result of attacks of Esad regime 
and Russian airplanes against 
Bayırbucak Turkmens who were 
located on Turkmen Mountains 
and periphery across to Yayladağ 
Province of Hatay.

1 TIR from Kilis to 
Bayırbucak Turkmens

Adana Temsilciliği’nden 
1 Yardım Tırı

1 Aid TIR from  
Adana Agency

Çankırı’dan Bayırbucak 
Türkmenlerine 1 Tır Yardım
Beşir Derneği Çankırı Şubesi 
üyelerince toplanan bir tır insani 
yardım malzemesi, Suriye’nin 
kuzeyindeki Türkmen köylerine 
gönderildi.

Derneğin Çankırı Temsilcisi Salih 
Özkan, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Türkmenlerin yaşadığı 
sıkıntıların kendilerini derinden 
üzdüğünü ifade etti.

1 TIR humanitarian aid materials, 
collected by Besir Association 
Çankırı Branch members, is sent to 
the Turkmen villages at the north of 
Syria.

Çankırı Representative of the 
Foundation, Salih Özkan mentioned 
on his statement, made to the AA 
journalist, that difficulties suffered 
by Turkmens are deeply upset 
them.

1 TIR Aid from Çankırı to 
Bayırbucak Turkmens
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Beşir Derneği Tekirdağ Temsilciliği 
önderliğinde Trakya temsilciliklerinin 
ortaklaşa gerçekleştirdiği yardım tırı 
törenle ihtiyaç sahiplerine gönderildi. 
Törene Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı 
Ünsal Kurtulmuş, Süleymanpaşa İlçe 
Müftüsü Süleyman Yeniçeri, Afad İl 
Müdürü Recep Erol, Anadolu Ajansı 
Tekirdağ Bölge Müdürü Muhterem 
Erkul, çok sayıda STK temsilcisi ve 
halkımız yoğun ilgi gösterdi.

Aid TIR, realized mutually by Thracian 
agencies under the leadership of 
Besir Association Tekirdağ Agency, 
was sent to the needy via ceremony. 
Public Health Deputy Director, Ünsal 
Kurtulmuş, Süleymanpaşa Province 
Mufti, Süleyman Yeniçeri, AFAD 
City Director, Recep Erol, Anatolian 
Agency Tekirdağ Regional Director, 
Muhterem Erkul, various NGO 
representatives and public show 
great interest to the ceremony.

Tekirdağ 
Temsilciliği’nden  
Bir Tır Un Yardımı

1 TIR Flour Aid 
 form Tekirdağ  
Agency

Kilis’te kurulan ekmek fırınımızda 
günlük pita ekmeği üretilip 
Suriyeli misafirlerimize dağıtım 
yapılmaktadır. Fırının un ihtiyacının 
karşılanması ve diğer insani yardım 
malzemeleri teminine yönelik 
Ankara’da temsilciliklerimizin yaptığı 
çalışmalara bir destek de paydaş 
kurumlarımızdan birisi olan  Genç 
Tümsiad Ankara Şubesi’nden geldi. 
Dernek, 22 ton un ve 1000 adet çocuk 
bezinden oluşan yardımda bulundu.

In our bakery, founded in Kilis, daily 
pita bread is being produced and 
distributed to our Syrian guests. One 
support to the works, performed by 
our Ankara agency in order to supply 
other humanitarian aids and covering 
the flour needs of the bakery, 
came from one of our stakeholder 
institutions, Genç Tümsiad Ankara 
Branch. Foundation donated an aid 
of 22 tones of flour and 1000 diapers.

Ankara Temsilciliği’nden  
22 Ton Un

22 Tones of Flour from 
Ankara Agency

Bu yıl da Beşir Derneği Körfez 
Temsilciliğinin organize ettiği 
birlik, beraberlik ve muhabbet 
gecesi yemeği verildi. Körfez 
Merkez Camii’nde 150 Suriyeli 
misafirimizin iştiraki ve geceye renk 
katan ilahi ekibinin katılımlarıyla, 
misafirlerimizin yaşamış olduğu 
sıkıntı ve dertlerin biraz olsun 
hafifletilmesine çalışıldı.

Union, solidarity and chatting night, 
whichh was organized by Besir 
Association Körfez Agency, was 
held this year again. By means of 
participations of 150 Syrian guests 
and chanting team, who enliven the 
night, at Körfez Central Mosque, 
we tried to remedy a little of the 
difficulties and problems, suffered 
by our guests.

Kocaeli/Körfez’de 
Yaşayan Suriyeliler 
Unutulmadı

Syrians, Living at 
Kocaeli/Körfez, are not 
Forgotten
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Soğuk kış günlerinin geldiği 
İstanbul’da Suriyeli kimsesiz 
çocuklar yine unutulmadı. 
Fatih Temsilciliğimiz Suriyeli 
kimsesiz çocuklara kışlık 
ayakkabı yardımı yaparak 
hem çocukların ayaklarını, 
hem de sahipsiz olmadıklarını 
hatırlatarak gönüllerini ısıttı.

In Istanbul, where cold winter 
days reached, Syrian lonely 
children are not forgotten 
again. Our Fatih Agency 
donated winter footwear to 
Syrian lonely children, and 
warm both their feet and 
their heart with letting them 
to recall that they are not 
forgotten.

Fatih’te Ayaklar da 
Gönüller de Beşir’le 
Isındı

Both Feet and 
Hearts Warmed in 
Fatih with Beşir

Küçük Zebadi 
Gözlerini Dünyaya 
Beşir’le Açtı
Doğum zamanı yaklaşan Zebadi 
ailesine Beşir Derneği sahip 
çıktı. Küçükköy Beşir Derneği 
Temsilciliğimiz hem aileye gıda 
ve bebek malzemeleri yardımı 
hem de doğum masraflarına 
sponsor bularak ailenin en küçük 
misafirinin sağlıklı koşullarda 
dünyaya gelmesine vesile oldu.

Beşir Derneği Kahraman-
maraş’ın Dulkadiroğlu 
ilçesine bağlı Karamanlı 
Köyü İlkokulunda bulunan 
ihtiyaç sahibi öğrencilere 
eğitim ve giyim yardımı 
yaptı. Soğuk kış günlerinin 
kendini hissettirdiği şu 
günlerde öğrencilere mont, 
bot, okul çantası ve kırtasiye 
malzemesi hediye edilen 
küçük yüreklerin mutluluğu 
görülmeye değerdi. 

Besir Association donated 
educational and clothing 
aids to the needy students 
in Karamanlı Village school 
of Dulkadiroplu province of 
Kahramanmaraş. On these 
days, when cold winter 
days can be felt, students 
were gifted coats, boots, 
school bags and stationery 
and it was worth to see the 
happiness of little hearts. 

Kahraman Maraş’a 
Eğitim Yardımı

Educational Aid to 
Kahramanmaraş

Ereğli Beşir Derneği 
gönüllüleri, kışa başlarken 
çocuklar sabahleyin gülerek 
uyansın diye gece gündüz 
demeden sıcak gülüşler 
eşliğinde ihtiyaç sahibi 
çocuklara kışlık mont ve bot 
hediye ettiler.

Ereğli Besir Association 
volunteers gifted winter coats 
and boots to needy children 
along with warn smiles 
without taking no account of 
the time of day as children 
wake up smiling as we enter 
winter.

Kış Gecesinde 
Çocuklara Süpriz

Surprise to Children 
During Winter Night

Little Zebadi Opened 
Her Eyes to World 
with Beşir
Besir Association protected 
Zebadi family, whose giving birth 
time is close. Küçükköy Besir 
Association Agency both donated 
food and baby materials to the 
family and also found a sponsor 
for costs of giving birth to the 
child, and caused the youngest 
member of the family to born in 
health conditions.
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Beşir Derneği Hopa’da 
selden etkilenen vatandaşlar 
için yardım çalışması 
yaptı. Beşir Derneği Rize 
Temsilciliği Artvin’in Hopa 
İlçe’sinde yaşanan sel 
felaketinde mağdur olan 
afetzedelere, Hopa Belediyesi 
ile koordineli olarak Beşir 
Derneği Erzincan ve 
Trabzon Temsilciliklerinin de 
desteğini alarak gıda ve giyim 
yardımlarını ulaştırdı.

Besir Association performed 
an aid work for citizens, 
suffered from flood in Hopa. 
Besir Association Rize 
Agency submitted the food 
and clothing donations to the 
victims, suffered from flood 
in Hopa province of Artvin, 
in coordination with Hopa 
Municipality along with the 
supports of Besir Association 
Erzincan and Trabzon 
Agencies.

Hopa’da Sel 
Mağdurlarına Yardım

Aid to Flood Victims 
at Hopa

Beşir Derneği Osmaniye Temsilcisi Suat Kara, Kapalı Salı 
Pazarı alanında, haftada bir gün ihtiyaç sahibi ailelere 25.000 
ekmek dağıtıldığını belirtti. Kilis’te Beşir Derneği’ne ait 
ekmek fabrikası olduğunu buradan çıkartılan ekmeklerin 
yurt genelinde fakir ailelere dağıtıldığını aktaran Kara, 
“Hayırseverlerin katkılarıyla Kilis’teki fabrikadan günlük 100 
bin ekmek çıkıyor ve ülke genelindeki dernek temsilcilikleri 
aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. Osmaniye 
Şubesi olarak gönüllü arkadaşlarımızla cumartesi günleri 
25.000 ekmek dağıtıyoruz. Bu yardımları 6 aydan bu yana 
sürdürmekteyiz.” dedi.

Osmaniye Temsilciliği’nden 25.000 Adet Ekmek 25.000 Breads from Osmaniye Agency
Besir Association Osmaniye Agent, Suat Kara mentioned that 
25.000 breads are being distributed to the needy families one day 
per week. Kara, who said that there is a bread factory of Besir 
Association in Kilis and breads from there are being distributed 
to the poor families throughout country, mentioned “By means of 
contributions of the benevolents, 100 thousand breads are being 
produced in the factory within Kilis, and being distributed to the 
needy families by means of foundation agencies throughout the 
country. Osmaniye Branch, we are distributing 25.000 breads on 
Saturdays along with our volunteer friends. These donations are 
continuing for 6 months.”

Fatih’ten  
Patates Yardımı

Potato Aid  
from Fatih

Beşir Derneği her mevsimin 
gereklerine uygun olarak 
yardımlarını sürdürüyor. Kış 
aylarının gelmesi ile birlikte 
sofraların vazgeçilmez-
lerinden olan kışlık patates 
de bir ihtiyaç olarak kendisini 
hissettiriyor. Beşir Derneği 
Fatih Temsilciliği ihtiyaç 
sahibi ailelere 4 ton patates 
yardımı yaparak insanların 
mutluluğuna vesile oldu. 

Besir Association is 
continuing to it’s aids 
in compliance with the 
requirements of each and 
every season. Along with start 
of winter, one of the inevitable 
things of our meals, winter 
potato becomes one of the 
needs. Besir Association 
Fatih Agency donated 4 tones 
of potatoes to the needy 
families and caused people to 
be happy. 
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Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Gülnesil Anaokulu 
öğrencileri, aralarında topladıkları yardımları ihtiyacı olan aile 
ve çocuklara ulaştırılması için Beşir Derneği Afyonkarahisar 
Şubesi’ne teslim ettiler. Örnek bir davranış sergileyen minik 
öğrenciler, ailelerinin de desteği ile harçlıklarıyla aldıkları giyim, 
gıda ve kırtasiye malzemeleri toplayarak özellikle mülteci 
ailelere ulaştırılması için Beşir Derneği’ne teslim ettiler.  
Düzenlenen törende minik öğrenciler topladıkları yardımları 
kendi elleriyle Beşir Derneği gönüllülerine teslim ettiler.

Students of Gülnesil Nursery School, activating in Afyonkarahisar, 
delivered the donations, collected among themselves, to Besir 
Association Afyonkarahisar Branch in order to be distrbuted to the 
needy families and children. Little students, who show a sample 
behavior, collected clothing, food and stationery materials, whichh 
were bought against their allowances along with the support of 
their families, and delivered them to Besir Association in order 
to be submitted especially to immigrant families. During the 
organized ceremony, little students delivered the collected aids to 
Besir Association volunteers by their hands.

Kendileri Küçük Yürekleri Kocaman They Are Small But Their Hearts Are Huge

Beşir Derneği Bayburt Temsilciliği 
tarafından Bayburt Gençlik 
Hizmetleri İl Müdürü Diler 
Atayeter ve Bayburt İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü 
Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su 
Ürünleri Şube Müdürü Kani Yavuz 
ziyaret edilerek kendilerine “İyilik 
Hediyesi Sertifikası” verildi ve yeni 
görevlerinde başarılar dilendi.

Besir Association Bayburt Agency 
visited Bayburt Youth Services City 
Director, Diler Atayeter and Bayburt 
City Food, Agriculture and Animal 
Breeding Directorate, Animal 
Health, Breeding and Fisheries 
Branch Manager, Kani Yavuz, and 
submitted to them “Donation Gift 
Certificate” and wish success for 
their new duties.

Beşir Derneğinden İyilik 
Hediyesi Sertifikası

Donation Gift Certificate 
from Besir Association

Akıl dengesi bozuk olan kişinin 
annesi ile beraber kaldığı evi ateşe 
vermesi sonucu çıkan yangında 
mağdur olan aileye Beşir Derneği 
Turgutlu Şubesi yardım eli uzattı. 
Yangından dolayı mağdur olan 
Aldemir Ailesi’nin yardımına koşan 
Beşir Derneği yanan evin tüm tamir 
ve tadilat işlerini üstelenerek evi 
tekrar kullanılır hale getirmek için 
çalışmalara başladı.

Besir Association Turgutlu Branch 
aided to the family, who suffered 
during the fire as a result of burning 
the house by him in which mentally 
ill person and his mother was 
living. Besir Association, who aided 
to the Aldemir Family, suffered due 
to fire, undertaken all repair and 
modification works of the burnt 
house, and started to work in order 
to make the house livible again.

Evi Yanan Aileye Beşir 
Derneği El Uzattı

Besir Association Aided 
to the Family, whose 
House Was Burn
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Kilis’de Açtığımız  
Suriye Ekmek Fırını  
Hizmete Devam Ediyor
SURİYELİ MİSAFİRLERİMİZ İÇİN  
FIRIN AÇTIK
Soframızda ne bulunursa bulunsun, olmadığında yokluğu 
hemen hissedilen…

Ne kadar yemek yesek de yemediğimizde doyduğumuzu 
anlamadığımız …

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

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

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

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

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

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

Tanıdıklarınıza fırın hizmetimizi anlatıp un bağışçısı olmaya 
teşvik ederek…

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

Detaylı Bilgi Almak ve Bağış Yapmak İçin 
0216 375 40 42 

Ayni ve Nakdi Yardımlarınızı Bekliyoruz
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Ağrı Temsilciliği

Ankara Temsilciliği Ankara Sincan Temsilciliği Bartın Temsilciliği

Batman Temsilciliği Bursa Temsilciliği Çankırı Temsilciliği

Düzce Temsilciliği Bayrampaşa Temsilciliği Gaziosmanpaşa Temsilciliği

Kocamustafapaşa Temsilciliği Harran Temsilciliği İzmir Temsilciliği

Kahramanmaraş Temsilciliği Kocaeli Temsilciliği Malatya Temsilciliği

Nevşehir Temsilciliği Erbaa Temsilciliği Zonguldak Temsilciliği

Beşir Derneği
Muharrem Ayı

Etkinlikleri

Muharrem ayı vesilesi ile yurt genelinde 
vatandaşlara ve esnaflara aşure 
ikramı yapıldı. Semerkand Vakfı ve 
Beşir Derneği’nin birlikte icra ettiği bu 
organizasyonlar vatandaşlar tarafından 
takdirle karşılandı. 
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Aid Hand 
of Turkey 

Reached to 
Afghanistan

Türkiye’nin 
Yardım Eli 
Afganistan’a 
Ulaştı

Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Afganistanlı depremzedelere 
yardımda bulundu.

Afganistan Beşir Derneği Temsilcisi Naim Mahdum, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada battaniye, yağ, şeker, fasulye, sabun ve tuzdan oluşan acil yardım 
paketlerinin, Afganistan’ın kuzeyindeki Tahar vilayetinin Kalafgan ilçesindeki 
depremzedelere ulaştırıldığını bildirdi.

Yardımların devam edeceğini ifade eden Mahdum, gönderilen yardım malzemeleri 
için Türk halkına teşekkür etti.

Mahdum, depremden etkilenen pek çok insanın zor şartlar altında hayatlarını 
devam ettirmeye çalıştıklarını hatırlatarak, daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu 
söyledi.

26 Ekim’de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde Afganistan ve Pakistan’da 
toplam 323 kişi hayatını kaybetmişti. 

Afganistan’ın Badahşan vilayetinde meydana gelen depremde evsiz kalanların, 
şimdi de kış koşulları yüzünden hayatlarını kaybetme tehlikesiyle yüz yüze 
oldukları belirtildi.

Yardım için Afganistan ve Pakistan’a giden yardım ekiplerimiz, bir geceyi daha 
dışarda geçirmek zorunda kalanlar için acil çadır ve battaniye ihtiyacı bulunduğunu 
belirtti. Özellikle de çocukların aşırı soğuklara yenik düşme tehlikesinin olduğu 
bilgisi ve bu trajediye acil olarak müdahale edilmesi gerektiği ifade edildi.

Pakistan Medyası da, binlerce kişinin salı gecesini, 0°C dereceye düşen soğukta 
geçirdiğini artçı sarsıntı korkusuyla evlerine dönemediklerini anons etti.

Uluslararası yardım kuruluşu Beşir Derneği depremin ilk anlarından itibaren 
yaraları sarmaya başladı.

Beşir Derneği, bütün zorluklara rağmen depremzedelere battaniye, gıda ve çadır 
yardımı dağıtımlarını gerçekleştirdi.

Beşir Social Aiding and Solidarity Foundation aided to the eratquake victims in 
Afghanistan.

Afghanistan Besir Association Agent, Naim Mahdum mentioned on his statement, 
given to AA journalist, that emergency packages, composed of blankets, oil, sugar, 
beans, soaps and salt, are submitted to the earthquake victims within Kalafgan 
province of city of Tahar at north of Afghanistan.

Mahdum, who stated that aids shall continue, send his thanks to Turkish people 
for the sent aid materials.

Mahdum recalled that lots of people, who suffered from earthquake, are trying to 
continue to their lives under very difficult conditions, and they need more aids.

During the earthquake, occurred on October 26th and with a magnitude of 7,5, an 
overall of 323 persons died in Afghanistan and Pakistan. 

It is also mentioned that the ones, who lost their houses during the earthquake, 
occurred in Badahshan city of Afghanistan, are now face to face with risk of 
loosing their lives due to winter conditions.

Our aid teams, who went to Afghanistan and Pakistan for help, mentioned that 
urgent tent and blankets are needed for the ones, who should spend one more 
night outside. It is stated that there is especially a risk of loosing children against 
excessive cold and this tragedy should be interfered Immediately.

Pakistan Media also announced that thousands of people could not return their 
homes during Tuesday night with the fear of aftershock, occurred at the cold 
down to 0°C.

International Aiding Organization, Besir Association started to remedy the wounds 
from the first moments of the earthquake.

Besir Association realized blanket, food and tent distributions to the earthquake 
victims despite all of the difficulties.
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