
Yardım Faaliyetlerimiz

Devamlı ve Sürekli Yardımlarımız
  

Durumu iyi olmayan, dul,yetimler, ve çalışamaz durumda olan özürlü ve sakat kayıtlı ailelerimiz
vardır ki bunları araştırmalarımız  ve bizlere yapılan müracaatlar ile belirlemekteyiz ve devamlı
olarak haftalık erzak, et, ekmek ve nakit yardım ile beraber yakacak, giyim  ve diğer ihtiyaçları
tarafımızdan karşılanmakta ve sağlık problemleri olan ailelerimizin doktor  muayene,tedavi, ilaç
ameliyat vb sağlık giderleri ile evlenme, doğum, ölüm gibi zamanlarda yine o ailenin bir ferdi gibi
onların yanındayız ve bu gibi durumlarda gerekli masraflar tarafımızdan karşılanmaktadır.

  

Giderleri ailesi tarafından karşılanma imkanı olmayan  Okul çağına gelmiş çocuklarının, ilk ve
orta öğretimdeki çocukların okul giderleri, kıyafetleri , sosyal faaliyet giderleri ve diğer giderleri
ile  yüksek öğretim kurumlarında Üniversitelerde  okumakta olan maddi desteğe ihtiyacı olanlara
yine araştırmalarımız neticesinde maddi durumları gerçekten iyi durumda değil ise karşılıksız
burs  vererek  onların  birer ailesinin ferdi gibi olmaya ihtiyaçlarını gidermeye çaba
sarfetmekteyiz.

  Acil yardımlarımız
  

Ayrıca  devamlılık arz etmeyen ve derneğimize müracaat veya araştırmalarımız sonucu da Acil
yardımlarımız vardır.

  

Bunlar derneğimiz kaydında  olan veya olmayan  gerçekten durumu iyi olmadığı, bakım veya
yardıma ihtiyacı olduğu tarafımızdan tesbit edilen aile, kişi, öğrencilere bir sefere mahsus olmak
üzere acil yardım adı altında o kişi veya ailenin sağlık, yakacak olabilir, yiyecek veya giyim
olabilir veya ev gereçleri olabilir, barınma sorunları  olabilir derneğimizce karşılanır.

  

Bir sefere mahsus yapışan bu gibi yardımın devamlılık arz etmesi gerektiği kanısı dernek
kurulumuzca kabul görür ise devamlı yardım yapılan aileler arasına alınabilir.

  Öğrenci Bursları
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Derneğimiz Türkiyede öğrenci bursu veren ilk kuruluştur.

  

Ve  burs giderlerimizi yine dernek üyelerimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın gelirleri ile
karşılamaktayız  ve üyelerimiz, vatandaşlar burs miktarı belirlenen öğrencilerimizin burs ve gider
karşılıklarını derneğimize muntazam bir şekilde yatırırlar ve derneğimizde öğrencilerin burslarını
ve giderlerini karşılar.

  

Burs imkanlarımızın sınırlılığı yeni talepte bulunan öğrencilerimize cevap verememenin
üzüntüsünü yaşıyoruz.

    
    -  Yüksek öğrenim gören maddi durumu bu öğrenimin sıhhatli bir şekilde yürümesine imkan
vermeyen ve ailelerince destek göremeyen öğrencilere burs vermekteyiz.   
    -  Bursa Uludağ üniversitesi ve buna bağlı birimlerde okuyan  80 öğrencimiz bulunmaktadır. 
 
    -  Ve burs verilme talepleri derneğimiz kurullarınca araştırma ve inceleme neticesi 
karşılanmakta olup her ay düzenli burs verilmektedir.   
    -  Ayrıca okul harçları,kitap ve diğer giderleri , giyim giderleri, yurt giderleri de mümkün
olabildiği durumlarda  tarafımızdan karşılanmaktadır.   
    -  Bursa dışından gelip Bursada okuyan  ,yurt imkanı bulamayıp ve kiralık evlerde  kalan
öğrencilerimize ayrıca yiyecek  yardımı da yapmaktayız.   
    -  Bu burs alan öğrencilerin burslarının devamlılığı için okul durumları yani okuduğu sınıfları
içinde bulundukları yıl geçmeleri gerekmektedir .   
    -  Bu öğrencilerimizin eğitim durumları dernek yönetimince   devamlı izlenmekte ve bu
çocuklarımızı kendi çocuklarımızdan ayırmadan  mezuniyet törenlerinde, nişan,evlenme
merasimlerinde veya işyeri açma veya işe yerleştirme durumlarında da yanlarında olarak 
onlara destek vermeyi sürdürmekteyiz.   
    -  Ayrıca  orta öğretim okullarında okuyan yine ayni şartlarda olan öğrencilerimize de burs
vermekteyiz.Bu sayı 10 öğrenci civarındadır.   
    -  Okul ihtiyaçları da  tarafımızdan karşılanmaktadır.  

  Özel Eğitim Yardımları
  

 Derneğimiz eğitim öğretim alanında imkanları yeterli olamayan bazı okulların öğrencilerinin
kitap, giyim vb ihtiyaçlarını, Bazı okulların Atatürk Büstü, bayrak  ihtiyaçlarını veya başarılı
oldukları dallarda sosyal faaliyetlerinde giderlerini, spor faaliyeti ise spor araç ve gereçlerini,
folklor gibi dallarda Folklor kıyafetlerini  temin etmekte, kullandırmakta, veya satın alarak ayni
olarak okula bağış yapmaktayız.
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Başarılı  öğrencileri  onure edebilmek için küçük hediyeler dolmakalem,kitap vb. malzemeler
alabilir ve hediye vermekteyiz.

  

İmkanları, olanakları yapmak istedikleri şeye yetmeyen okullarımıza  öğrencilerin gösteri,
müsamere, konser, okuma bayramı gibi kutlamalarını gerçekleştireceği salonlarda  sahne
yapımı, perde ışıklandırma veya seslendirme sistemleri gibi yardımlarda bulunmaktayız.

  

Veya kütüphane kurulması, tefrişi, kitap teminleri veya eğitim araç ve gereçleri  temin edip
bağışta bulunmaktayız.

  

Bu çerçevede Bursa Merkezimiz:

    
    -  Doğanbey ilköğretim okuluna Atatürk büstü yapılması  ve başarılı öğrencilere törenle
hediye verilmesi, bazı okullarımıza bayrak temini ,   
    -  Ahmet Uyar ilköğretim Okuluna çocukların tiyatro, müsamere folklor gösterilerini ve okuma
bayramlarını kutlamaları açısından sahne ve perde yapımı,   
    -  Zübeyde hanım ilköğretim okulu  Çocuk bahçesi düzenlemesi, çocuk parkı yapımı  
    -  Değirmenönü İlköğretim okulu  ana sınıfı  yapılması, tefrişi ve malzeme  alımları .  
    -  Hastanelerimizin bazı  bölümlerine  oda tefrişi, cihaz ve hasta yatağı alımı düzenlenmesi,  
    -  Okullarımıza kitap bağışları, araç gereç bağışları yapılmış olup  kütüphane kurulmasını
gerçekleştirmiştir.   

  Tiyatro Gösterileri ve Çocuk Oyunları
  

Derneğimiz ilköğretim öğrencilerinin tiyatro ve çocuk oyunları gibi çocuklara faydalı olabilecek
eserleri izlettirmek, çocuk oyunlarını sevdirmek açısından tiyatro grupları ile işbirliği ile  Milli
Eğitim Salonlarında ve müsait olan okul salonlarında ilk öğretim öğrencilerine okullarla işbirliği
içinde gösteriler sunmaktadır.

  

Bunda amaç gelir elde etmek değil Öğrencilerimize  çocuklara  tiyatro sevgisi aşılamak ve
yarının geleceği çocuklarımızı mutlu edebilmektir.
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Çocuk oyunlarını ve Hacivat Karagöz gibi oyunları izlettirebilmek için gösteriler düzenlemekte ve
eserler sahneye koydurmaktadır.

  

Bursa da çocuk oyunlarını ve çocuklara uygun tiyatro eserlerini sahnede göstermekte ve
binlerce öğrencilerimize bu imkanı sunmaktadır.

  Doğa İle İlgili Çalışmalar ve Ağaçlandırma
  

  

Ormanlarımızın gün geçtikçe yangın ve bazı sebeplerle azalması ekili orman alanlarımızın
küçülmesi ve doğa olaylarının bunlara bağlı olarak ta artması sebebiyle ağaç dikimine önem
verilmesi ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi  açısından derneğimiz BURSA merkezi
Çalışmalar yaparak derneğimizin 70 nci kuruluş yılında başlatılan 70 yılda 70 orman projesi ışığı
altında Nilüfer Belediyesinin iş birliği ile Nilüferhatun Caddesi ağaçlandırma alanında 
Cumhuriyet mahallesinde yardım sevenler korusu için ağaçlar  dikilmiş  ve bugüne gelindiğinde
fidanlar gölge veren  büyük  ağaçlar olmuştur.

  

Yine Uludağ Üniversitesi işbirliği ile Kampus içinde ağaçlandırma alanında Yardım Sevenler
Derneği  Korusu için fidanlar dikilmiş büyük bir alan ağaçlandırılmıştır.

  

Yine Bursada bazı ağaçlandırma alanında küçük çaptada olsa ağaçlandırma çalışmaları
yapılmış ve yüzlerce fidan dikilmiştir.

  Sağlık Yardımları
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Öğrencilerimizin sağlıklı olması açısından ilköğretim okullarına sağlık Müd. ve Milli Eğitim İş
birliği ile sağlık taramaları,diş,ve cilt, beslenme ile ilgili sağlık taramaları yapmaktadır.  Sağlık
taramaları binlerce öğrencimize yapılmıştır.

  

Ayrıca Onkoloji Hastanesi,  Devlet hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin bazı
birimlerine ve sağlık ocaklarına ve bazı Sağlık bakanlığı hastanelerine tıbbı alet ve malzeme ve
sağlıkla ilgili bölüm düzenlenmeleri yapılmıştır.

  

Ayrıca bizlere müracaat ederek hiç imkanı olmayan ve sağlıkla ilgili probleminin muhakkak
çözülmesi gereken kişiler araştırmamız ve yönetimin aldığı kararlarla tedavileri, gerekiyorsa tüm
ameliyatları,ameliyat sonrası bakım ve ilaçları tüm sağlık giderleri tarafımızdan
karşılanmaktadır. Bu şekilde yüzlerce kişiye yardımcı olarak onların sağlığına kavuşmaları
sağlanmıştır.

  Olağanüstü Yardımlar
  

  

Bu yardımlarımız ülkemizde veya yurt dışında yaşanan deprem, sel, doğal afetler  sonucu  bazı
bölgelerde magdur olan evsiz kalan,zarar vatandaşlarımızın veya insanların yardımına koşmak
ve imkanlarımızı onlara yönlendirmek her insanın kutsal bir borcudur kanısındayız.

  

Bizde dernek olarak böyle durumlarda tüm imkanlarımızı afet yaşanan bölgeye yönlendirmek ve
elimizden geldiğince onların yaralarını sarmak görevimizdir. Bu durumlarda yardımlarımız ayni
ve nakdi olmuştur.

  

Büyük Marmara depreminde Türkiyede  faal 157 merkez ve şubemiz kadar Bursa merkezi de
üzerine düşen görevi yapmış ve bölgeye ilk yardımı (su, yiyecek. Sağlık ürünleri,giyim eşyaları)
yakın olması dolayısıyle kendi bünyemizde oluşturduğumuz ekiple ilk ulaştıranlardan biri
olmuştur.

  

 5 / 11



Yardım Faaliyetlerimiz

Aynı zamanda Valilik bünyesinde oluşturulan kriz masası ile organize çalışarak ayni ve nakdi
yardımlarımız  bölgeye iletilmiştir.

  

Evleri yıkılmış  birkaç aileyi Bursada Cumhuriyet Lisesi Salonlarında yer hazırlayarak
yerleştirmiş ve onların her tür giyim, yiyecek sağlıkla ilgili giderleri tedavilerini ilaçlarını ve gerekli
ihtiyaç kalemlerini karşılamış ve hastanelerin durumları göz önüne alındığında yatak sorunları
dolayısıyle hastanelere havalı yatak teminin de bulunulmuş ve bağışlanmıştır.

  

Bunun yanı sıra merkezimize bağlı şubelerimiz Orhangazi, Gemlik, Mudanya, Orhangazi,
Mustafakemalpaşa ilçeleri de merkezimizle organizeli şekilde çalışmalar yapmışlar hem kendi
imkanlarıyla bölgeye yardımlarda hemde Bursa merkezimizin çalışmalarına yardımda
bulunmuşlardır.

  

İskenderun ve Hatay ve Yurdumuzun bir çok bölgesinde meydana gelen  sel felaketi dolayısıyle
bölgede mağdur olan vatandaşlarımıza bölgeye en yakın  Derneğimiz merkez ve şubeleriyle
organize olarak yardımlarını onların kanalı ile ulaştırmışlardır.

  

Bu yardımlarımız yine giyim,yiyecek, sağlık malzemeleri, ev gereç ve malzemeleri olmuştur.

  

Ve genel merkezinde böyle durumlarda başlattığı nakit kampanyalara ve ayni Kampanyalara
hem Bursa merkezimiz  hemde şubeler imkanları oranında katılmışlar  ve yaraların
sarılmasında yardımcı olmuşlardır.

  Kermesler
  

  

Bursa merkezimiz ve şubeler her yıl düzenli olarak kermes düzenlemekte olup bu kermeslerimiz
yılda 2-3 sefer tekrarlanmaktadır. Kermeslerimizde üyelerimizce hazırlanan ve derneğe
bağışlanan ayni zamanda hayırsever kişi ve kuruluşların yaptığı bağışlarla derneğimize ulaşan
giysiler, ayakkabı, tablo el işi ve el sanatları işleri eserleri ve malzemeleri  kermeslerimizde
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değerlendirilerek gelirler elde edilmekte ve bu gelirler en iyi yerlere ulaşmaktadır.

  

Gıda kermesleri de düzenlenmekte olup huzurevinde,belediye binası önünde, ve üniversitede 
düzenlenen yiyecek kermeslerine de üyelerimiz kendi evlerinde yaptıkları pasta,kek börek
çeşitleri, tatlı çeşitleri ile katılmakta ve bunun yanı sıra gıda üretiminde bulunan firmalarımız ve
fabrikaların derneğimize katkı olması açısından verdikleri gıda ürünleri  başta reçel, konserve,
meşrubat olmak üzere bu sergide bir kısmı değerlendirip gelir elde edilmektedir.

  

Üniversite Şenliklerine derneğimiz katılmakta şenliklerde yiyecek geliri elde ederek bu gelirleri
yardımlarımızda kullanmaktadır.

  

BURSA Büyükşehir Belediyesince düzenlenen, huzurevlerince düzenlenen Kermeslere ve
genel merkezimizin genel kurulları sonunda düzenlenen kermeslere katılmakta ve Bursa ili ilgili 
el sanatları ve Bursa ürünleri ile sergiye katılmakta hem Bursa ürünleri tanıtmakta hemde gelir
sağlamaktadır.

  Dernek Yemekleri ve Geceleri
  

  

Derneğimiz yardımlarımıza katkı sağlamak açısından her ay iki sefer düzenli olarak yemek ve 1
seferde çay düzenlemektedir.

  

Düzenlenen çaylar derneğimiz üyelerinin yardımları ile salonlar ücretsiz ve çok düşük ücretlerle
tutulmakta ve kullanıma açılmakta ve çaylarda verilen ikramlar yönetim kurulu üyeleri ve sosyal
komite üyeleri tarafından evlerinde hazırlanarak yapılmakta ve çaylarda devamlılık arzeden bir
gelir edilmeye çalışılmaktadır.

  

Bu üyelerimizi kutlamak gerekir, çaylarda yapılan ikramları evlerinin giderlerinden kısarak ve
emeklerini harcayarak yapmaları gerçekten takdire şayandır.
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Dernek yemekleri düzenli yapılmakta ve bu yemeklere çoğunlukla üyeler yönetim ve bunların
arkadaş gruplarıyle olmaktadır.

  

Kuruluş yıldönümleri balo ve  geceler düzenlenmekte  gelirler devamlılık arzettiğinden küçük bir
ihtiyacın görülmesine de yardımcı olsa bizleri mutlu etmektedir.

  Ramazan ve Bayram Yardımları
  

  

Derneğimiz Bursa  Merkezi ve şubelerimizde Ramazan dolayısıyle ihtiyacı olan ailelere
ramazan erzak paketleri hazırlamakta ve bu erzakları tesbitleri ve araştırmaları çerçevesinde
düzenli ve güzel bir şekilde dağıtmaktadır.

  

Bu dağıtım neticesi erzak paketleri yerine ulaşmaktadır. Ramazan ayında ayrıca et dağıtımıda
yapılmaktadır. Kayıtlı ailelerimizin yanı sıra  ihtiyaç sahibi ailelere de yapılan ramazan
yardımlarında  çok ciddi çalışılmaktadır. Çoğu ailenin evine bırakılmaktadır. Ve ihtiyaçları
sorulmaktadır. Uygun görülen ihtiyaçları da giderilmektedir.

  

Ayrıca Bayram öncesi ailelere bayramlık giyim ve ihtiyaçlarıda düzenli bir şekilde dağıtılmakta
olup iftar ve sahur yemekleri verilmekte ve bu yemekler de ihtiyacı olanlara ulaşılmaktadır.

  

Derneğimiz  4 yıldır  ramazan paketleri yerine   gıda marketlerle anlaşarak gıda çekleri
dağıtmakta ihtiyaç sahipleri  bu marketlerden  çek bedeli oranında tekel vb. kalemler hariç
olmak üzere gıda türü ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar.

  Kuruluş Yıldönümü Balosu ve Yemeği
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Bu yemekler çoğunlukla  19/şubat günü düzenlenmekte ve yemekli ve akşam olmaktadır.

  

Bu geceden sağlanacak gelirler yine yardımlarda kullanılacaktır.

  

Burslara ve yardımlara dönüşecek bu gelirler açısından üyelerimize ve bilet satışı yapan
arkadaşlara, Yönetim kurulu üyelerinin eşlerine minnetarız. Bizlere hem maddi katkılarda
bulunmakta hem de bu konuda yardımcı olmaktadırlar.

  Seyahat Gelirleri
  

  

Derneğimizin yılın muhtelif zamanlarında gezi düzenlemekte ve bu gezilere katılan üye ve
vatandaşlardan gezi ile ilgili gelirler elde edilmektedir.

  

Her yıl muntazam olarak düzenlenmektedir.

  

  

  Bölge Toplantıları Gelirleri
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13. Bölge toplantısı bilindiği üzere 2003 yılında Bursa da yapılmıştır. Toplantı 1-6 Haziran
tarihleri arasında gerçekleştirilmiş Türkiye’de 157 merkez ve şube ile hizmet vermeye devam
eden yönetim ve sosyal komite üyeleri bu toplantılara belirlenen ücretle katılmakta ve bunların
gelirleri  bölge toplantısının yapıldığı bölgeye merkeze bir gelir bırakmaktadır.

  

Bu elde edilen geliri Bursa merkezi  olarak bizlerde Bursa’ya bir eser bırakmak düşüncesi ile
yola çıkarak yardım sevenler Kreş binası ve  bu kreşin yapımından sonrada buradan sağlanan
gelirlerle Bursa nın birkaç mahallesinde sağlık ocakları yapma projemize yardımcı olacağını
ümit ediyoruz.

  

Yönetim Kurulunun Bu konudaki kararlığı,azimli çalışmaları, hayırsever iş adamlarının katkıları
ile  bunu başaracağımızı biliyoruz

  

Gerekli çalışmaları ve projeleri hazırlamış olup bu yıl içinde bunun inşaatına başlayacağız.

  

Hayırsever Bursalıların ve üyelerimizin katılımları ile bunu en kısa zamanda gerçekleştirmeyi
arzu ediyoruz.

  

Türkiye yardım sevenler derneğinin ilkesi; Yapılan yardımın insan gururunu haysiyetini
kırmadan, hissettirmeden yapılması, ihtiyaçların yerinde ve eksiksiz tesbit edilerek
yapılması, yapılan yardımların  gösterilmemesi, duyurulmaması ve bu konuda hassas
davranılması ve aynı zamanda çalışmaya gücü olanların topluma kazandırılması
hususunda  ve ona yaşama gücünü onurunu kazandırma hususunda elişi, el becerisi gibi
işlerle para kazandırılması ve onurlu bir yaşam düşüncesiyle kişilerin topluma
kazandırılması felsefesinin benimsenmesidir.

  

Çalışmalarımızda her zaman bu ilke dikkate alınmaktadır. Yoksa bizler 83 yıldır medya
organlarında boy göstererek şunları yaptık yapıyoruz. Demekte istemiyoruz.  Kesinlikle görüntü
ve isim vermek istemiyoruz. Yardım söylenmediği müddetçe yardım olur düşüncesindeyiz.

  

Son yıllarda bilindiği üzere yardım derneği adı ile çok sayıda dernek kurulmuş ve ilk kuruluş
şevki ile gerçekten iyi çalışmalar yapmışlardır. Ve yinede yapacaklardır. Biz toplumda ihtiyacı
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olan kişilere yardımların iyi bir şekilde ulaşmasına çok memnunuz, ancak yardımların devamlı
bir şekilde görsel bir şekilde yayınlanmasına ve görüntü verilmesine sıcak bakmıyoruz. Herkesin
düşünce ve fikrine bu konuda  saygı duymak gerektiğine de inanıyoruz.

  

Ancak biz çalışmalarımızı yardımlarımızı sessiz, düzenli , ikelerimize bağlı bir şekilde yapmaya
devam edeceğiz 83 yıldır sembol olmuş ve dünya devletlerinden örgütlenme şeklimiz , yardım
çalışmalarımızla ilgili bilgi ve fikir almak için  ülkelerine davet edilen bir kuruluş olarak takdir
edilmemiz  bizler için onurdur, şereftir.

  

Tüm takdir ve başarılarımızı kendi içimizde yaşamaktan ve paylaşmaktan bizler mutluyuz. Ve
83. yıldır onurlu ve gururlu  karşılıksız yaşatılan bu hizmetlerin bizden sonrada yaşatılacağına
emin olarak  bu  dernekte görev almanın  görev yapmanın haklı onuru ve gururu ile  bugünü
yaşamaya ve yaşatmaya hakkımız olduğunu düşünerek 84. Yıla ulaştık.

  

Nice Yıllara

  TÜRKİYE YARDIM SEVENLER DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ
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