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Hayır Kurumları Komisyonu, bağışçıları, bu Ramazan'da güvenli şekilde bağış 

yapmaya çağırıyor 
 
Hayır Kurumları Komisyonu, insanları, bu Ramazan'da (18 Haziran'dan 17 
Temmuz'a), bir hayır kurumuna bağış yapmadan önce kontrollerde bulunmalarını 
teşvik ediyor.  
 
Hayır Kurumları Komisyonu, yılın bu zamanında birçok kişinin cömert bir şekilde iyi 
amaçlar için bağışta bulunduklarının farkındadır ve bağışta bulunanları, bağışlarının 
yasal amaçlara gitmesini temin etmek amacıyla bazı basit adımlar atmaya çağırıyor. 
 
Komisyon, bu adımları açıklamak amacıyla, insanların, yasal ve kayıtlı hayır 
kurumlarına bağışta bulunmak suretiyle yardım muhtaç insanların hayatlarında 
yapacakları gerçek değişiklikleri anlatan ‘Change the Picture’ adlı bir video hazırladı. 
Halkın, #ChangeThePicture etiketini kullanmak suretiyle videoyu Twitter'da 
paylaşması teşvik edilmektedir.   
 
Hayır Kurumları Komisyonu tarafından1 gerçekleştirilen bir araştırma, 5 bağışçıdan 
sadece 2'sinin bağış yapmadan önce kontrolde bulunduğunu göstermektedir. 
 
Hayır Kurumları Komisyonu, halkı, bağış kutularına bağışta bulunmadan önce basit 
kontrollerde bulunmaları konusunda teşvik etmek amacıyla bir Daha Güvenli Bağış 
kampanyası yürütmektedir. Komisyon, güvenle bağışta bulunmaları amacıyla 
bağışçıların hangi bağış kutularının gerçek olduğunu belirlemelerine yardımcı olmak 
amacıyla daha güvenli bağış ipuçlarını yayınlamıştır. 
 
Hayır Kurumları Komisyonu, Politika ve İletişim Direktörü Sarah Atkinson şöyle 
dedi: 
 
"Ramazan, bağışta bulunmak için çok uygun bir zamandır ancak bu durumu kötüye 
kullanmak isteyen insanlar mevcuttur. Müslüman topluluklara bağlı bireyler tarafından 
yapılan cömert bağışların, başlangıçta niyetlenilen, hak eden amaçları 
desteklemesini temin etmek istiyoruz. Hayır Kurumları Komisyonu, hayır kurumlarına 
olan itimat ve güvenin yüksek seviyede kalması hedefine bağlı olduğu için halkı, bir 
bağışta bulunmadan önce basit ipuçlarımızı uygulamaya çağırıyoruz". 
 
Müslüman Hayır Kurumları Başkanı Dr Hany El-Banna şöyle söyledi: 
 
"Müslümanlar, her Ramazan'da Birleşik Krallık ve yurtdışında faaliyet gösteren birçok 
amaca cömert bağışlarda bulunmaktadır. Bu bağışların, kayıtlı ve yasal hayır 
kurumlarına gitmesi önemlidir. İnsanları, Komisyonun videosunu paylaşmaya ve 
bağışların doğru yere gitmesini temin etmek için daha güvenli bağışta bulunma 
konusundaki ipuçlarını uygulamaya çağırıyorum."  
 

                                                 
1
 Editörlere notlara bakınız 

https://www.youtube.com/watch?v=NvBSVvy4154


 
 
Bu Ramazan'da güvenli bir şekilde bağış yaptığınızdan emin olmak için 
Komisyon'dan en önemli on ipucu; 
 

1. Bağışta bulunmadan önce hayır kurumunun adını ve kayıt numarasını 
online hayır kurumu arama aracında kontrol edin: Hayır kurumu bulun – 
hayır kurumları listesi 

2. Bağış toplayıcılarının, halka açık yerlerde bağış toplamak için yerel 
yönetimden (ya da Londra'da Polisten) bir ruhsat almaları gerekir. Buna 
sahip olup olmadıklarını kontrol edin. Eğer bağış kutusu özel mülkiyete ait 
bir yerde bulunuyorsa, mal sahibinin iznine sahip olup olmadıklarını 
kontrol edin. 

3. Bağış toplayıcılar tarafından bağışta bulunmanız istendiğinde uygun yaka 
kartı takıp takmadıklarını ve bağış kutusunun kapalı olup olmadığını 
kontrol edin.  

4. Eğer herhangi bir şüpheniz varsa, bağış toplayıcıdan daha fazla bilgi 
isteyin - gerçek bir bağış toplayıcı, sorulara yanıt vermekten ve hayır 
kurumunun çalışmalarını daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaktan memnun 
olacaktır. 

5. Gerçek bağış toplama materyalleri, hayır kurumunun adını, kayıtlı adını ve 
sabit hat telefon numarasını içermelidir.  Sadece cep telefonu numarası 
içerenlerden kaçının. 

6. Radyo ve televizyon üzerinden yapılan bağış çağrıları neticesinde bağış 
yaparken bağışta bulunma sürecinin güvenli olduğundan emin olun. 
Ofcom, radyo ve televizyon üzerinden yapılan hayır kurumu bağış 
çağrıları için kurallara web sitesinde yer vermektedir: Ruhsat verme– 
Ofcom web sitesi 

7. E-postalara cevap verirken veya hayır kurumunun web sitesine tıklarken, 
gerçek olduklarından emin olmak amacıyla dikkatli olun. Bunun yerine, 
doğru web sitesine sahip olduğunuzu kontrol etmek amacıyla seçtiğiniz 
hayır kurumu için online arama yapın. Daha ayrıntılı bir kılavuz için 
aşağıdakine bakın: Bağışçılar için kılavuz – Online Güvenlik 

8. Gerçek bir hayır kurumuna ait olup olmadıklarını anlamak için giysi ve ev 
eşyaları için dağıtılan bağış torbalarını dikkatli bir şekilde kontrol edin. 

9. Bu kontrollerde bulunduktan sonra, bir bağış kutusu veya bağış çağrısının 
gerçek olmadığından şüphelenirseniz, bu durumu, 0300 123 2040 
numaralı telefondan Action Fraud'a bildirin ve Hayır Kurumları 
Komisyonunu bilgilendirin: Action Fraud – Polis 

10. Bir bağış kutusuna hemen bağışta bulunmak için kendinizi baskı altında 
hissetmeyin.  Eğer herhangi bir şüpheniz varsa, hayır kurumuna doğrudan 
bağışta bulunun.   

 
Ramazan boyunca daha güvenli şekilde bağışta bulunma hakkında daha fazla bilgi 
için Hayır Kurumları Komisyonunun web sitesinde mevcuttur. 
 
 
 
 
 
 

http://apps.charitycommission.gov.uk/showcharity/registerofcharities/RegisterHomePage.aspx
http://apps.charitycommission.gov.uk/showcharity/registerofcharities/RegisterHomePage.aspx
http://consumers.ofcom.org.uk/2011/08/12200/
http://consumers.ofcom.org.uk/2011/08/12200/
https://www.getsafeonline.org/protecting-yourself/donating-to-charity-online/
http://www.actionfraud.police.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission


 
 
SON 
Daha fazla bilgi için lütfen basın bürosuyla 0300 065 2122 numaralı telefondan 
iletişim kurun 
 
Editörlere Notlar 

 
1. Hayır Kurumları Komisyonu 
Hayır Kurumları Komisyonu, İngiltere ve Galler'de hayır kurumlarının bağımsız 
düzenleyicisidir. Daha fazla bilgi için The Charity Commission - GOV.UK adresini 
ziyaret edin. 
 
Aşağıdakileri temin etmek amacıyla, kamu yararına hareket eden, İngiltere ve 
Galler'deki hayır kurumlarının bağımsız tescil kurumu ve düzenleyicisiyiz:  

a. hayır kurumlarının ne yapmaları gerektiğini bilmeleri 
b. halkın, hayır kurumlarının ne yaptıklarını bilmeleri 
c. hayır kurumlarının, faaliyetlerinden sorumlu tutulması 

 
2. Müslüman Hayır Kurumları Forumu 
Müslüman Hayır Kurumları Forumu, Birleşik Krallık'ta faaliyet yürüten, Müslümanlar 
tarafından yönetilen insani Sivil Toplum Kuruluşları için bir şemsiye 
organizasyondurhttp://www.muslimcharitiesforum.org.uk/. 
  
3. ICM Anketi ile ilgili bilgiler 
ICM, 30 Kasım ile 2 Aralık 2012 tarihleri arasında, Birleşik Krallık'ta ikamet eden, 
tesadüfi olarak seçilen 18+ 1160 yetişkinle telefon üzerinden bir anket 
gerçekleştirmiştir.  Anketler, ülke genelinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar, tüm 
yetişkinlerin profillerine göre ağırlıklandırılmıştır.  ICM, Britanya Oylama Konseyi 
üyesidir ve Konseyin kurallarına uyar.  Daha fazla bilgi için: www.icmresearch.com 

 

https://www.gov.uk/government/organisations/charity-commission
http://www.muslimcharitiesforum.org.uk/
http://www.icmresearch.com/

