
TYSD Bursa Şubesi Bağış Bilgileri

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Bursa Şubesi aracılığıyla sizler de bağış yaparak
faaliyetlerimize katkıda bulunabilir ve bu haklı gururu yaşayarak daha iyi yarınlara hazırlanmış
bir Türkiye oluşturmamıza yardım edebilirsiniz...

  

TYSD olarak bizler bir çok yöntemle bağış kabul etmekteyiz. Aşağıdaki Bağış Yöntemlerinden
size uygun olan her hangi biri aracılığı ile bağış yapabilirsiniz...

          
    -  ONLİNE BAĞIŞ

 Web Sitemiz üzerinden Güvenli PayPAL Sistemiyle kredi kartı bilgilerinizi ve bağış
miktarınızı girerek online olarak bağış yapabilirsiniz... Şimdi Bağış yapmak için lütfen sağdaki
Bağış Yap resmine tıklayınız...   
    -  İLAÇ BAĞIŞI

 Son kullanma tarihi geçmemiş ve ihtiyacınız kalmamış ilaçlarınızı bağışlayabilirsiniz...  
    -  İKİNCİ EL GİYSİ BAĞIŞI

 Kullanmadığınız veya artık ihtiyacınızın kalmadığını düşündüğünüz her türlü giysiyi
bağışlayabilirsiniz...   
    -  KİTAP / ANSİKLOPEDİ / KIRTASİYE BAĞIŞI

 İhtiyacı olan okullara ve öğrencilere verilmek üzere eski veya yeni her türlü kitap ve
kırtasiye bağışında bulunabilirsiniz...   
    -  EV / OFİS EŞYASI BAĞIŞI

 Kullanılabilir durumdaki eski ve artık kullanmadığınız ev ve ofis eşyalarınızı
bağışlayabilirsiniz...   
    -  KURBAN BAĞIŞI

 Kurban Bayramlarında kesmiş olduğunuz kurban etlerini, derilerini veya doğrudan kurban
bedelini bağışlayabilirsiniz...   
    -  GIDA YARDIMLARI

 İhtiyacı olan aile, okul ve çocuklara verilmek üzere hazırlattığını veya hazırlayacağınız
erzak torbalarını bağışlayabilirsiniz...   
    -  KERMES BAĞIŞLARI

 Geliri, derneğimizce belirlenen ihtiyacı olanlara dağıtılmak üzere kermesler hazırlayabilir
ve gelirlerini bağışlayabilirsiniz...   
    -  HEDİYELER

 Yılbaşı veya Diğer Özel Gün hediyelerinizi bağış şiltlerimizi kullanarak yapabilirsiniz.  

          {loadposition obagis}    BANKA HESAP NUMARALARIMIZ:
  

HALK BANKASI BURSA ŞUBESİ:
HESAP NO: 0278 - 16000085
IBAN: TR940001200927800016000085
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  BAĞIŞ TESLİM YÖNTEMLERİ:
  

1 Ayni (eşya, yiyecek, giyecek, kitap, ilaç vb.) yardımlarınızı İletişim menüsünde yer alan
adreslerimize teslim edebilir, veya telefon numaralarımızdan bizi arayarak yardımları bizim
almamızı isteyebilirsiniz...

  

2 Nakit (para, kredi kartı vb.) yardımlarınızı web sitemiz üzerinden erişebileceğiniz Online Bağış
sistemi aracılığıyla kredi kartınız ile, veya yine web sitemiz üzerinden erişebileceğiniz banka
hesap numaralarımız aracılığı ile ya da dernek merkezindeki görevlilere elden bağışınızı teslim
edebilirsiniz. Yaptığınız elden bağışın karşılığında makbuz almayı unutmayınız.

  

Her Türlü Soru, Görüş ve Önerileriniz için bizimle İletişim kurabilirsiniz...
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