NOGAY TÜRKLERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR
Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin (Dernek) kuruluş amaçları arasında;
üyeleri arasında gerekli yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşmayı sağlayarak mali durumu
zayıf olan üyelere yardım etmek, ihtiyaç halindeki üyelere ve okumakta olan gençlerimize
maddi ve manevi yardımda bulunmak, ihtiyaç halindeki gençlerimizin eğitim ve
öğretimlerini tamamlamaları için burs vermek faaliyetleri yer almaktadır.
Derneğimizde bugüne kadar Türkiye ve Avrupa’da yaşayan Nogay Türkleri ile Türk
dünyası gönüllülerinin katkılarıyla, söz konusu amaçlara atfen kurban bağışı ve iaşe (gıda)
yardımı gibi bazı faaliyetlerde bulunulsa da, istenmesine rağmen maalesef mali
imkânsızlıklar nedeniyle sistematik ve daimi mahiyette kapsamlı yardım organizasyonları
tertip edilememiştir. Oysa Derneğin kuruluşundaki esas motivasyon, Nogay halkının kültür
ve tarihini araştırma gayesinin yanı sıra yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri ile birlik ve
beraberliğimizi pekiştirmektir. Bu kapsamda ülkemizdeki Nogay Türklerinin sorunları göz
önüne alındığında eğitim ve gelir düzeyindeki düşüklük ne yazık ki en başta gelen konular
olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu sorunlar camiamızda çok uzun zamandır
tartışılmasına ve farklı öneriler getirilmesine rağmen şimdiye kadar kayda değer bir
girişimde bulunulamamıştır. Bunun en önemli nedenleri üyelerimizin gelir düzeyinin
durumu ve iletişim kanallarındaki sorunlar, eksikliklerdir. Ancak bu amaçlar doğrultusunda
çalışılmaya “bir yerden başlanması” gerektiği de kabul edilmesi gereken bir gerçektir.
Orta ve uzun vadede sonuç alınabilecek olan eğitim yardımları kadar önemli olan ve kısa
sürede girişimde bulunulması gereken diğer bir konu da sağlık yardımlarıdır. Özellikle ağır
hastalığa yakalanan ancak yeterli maddi imkâna sahip olmayan yakınlarımıza destek
olmanın hem dini hem de insani birer vazife olduğu unutulmamalıdır.
Bilindiği üzere, bu tür yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için en öncelikli konu
süreklilik arz eden finansman kaynaklarının bulunmasıdır. Bu amaçla Derneğe yapılan
bağış ve yardımların bir kısmının münhasıran eğitim, sağlık ve sosyal yardım
faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Yukarıda izah edilmeye çalışıldığı üzere, Derneğimizin üye profili dikkate alındığında
yüksek tutarlı bağış ve yardımların yapılması mümkün görülmemektedir. Bu nedenle çok
sayıda kişinin, bütçelerini etkilemeyecek ölçüde az tutarlı, ama daimi olarak derneğe bağış
ve yardımda bulunması bu faaliyete başlanabilmesi için yeterli olacaktır.
Derneğimiz eğitim, sağlık ve sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla
çalışmalarına başlamıştır. Ancak herkesin malumu olduğu üzere bu tür faaliyetlerin hayata
geçirilip geçirilemeyeceği yeterli bütçenin oluşturulmasına bağlıdır, bu ise zaman
gerektirmektedir. Yapılan yardım ve bağışlarla yeterli kaynağın oluşması halinde sağlık ve
sosyal yardım faaliyetlerine derhal başlanması planlanmaktadır. Fakat eğitim yardımları
için daha büyük kaynağa ve iyi bir planlamaya ihtiyaç duyulduğundan, bu alandaki
çalışmalar 2016 Eylül ayında başlayacak olan eğitim/öğrenim dönemine yönelik olacaktır.
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Derneğimizin yardımlaşma faaliyetlerine ilişkin esasları aşağıdaki gibidir:
1- Eğitim, sağlık ve sosyal yardım gibi alanlarda kullanılmak üzere tahsis edilen
kaynakların takibi ve kontrolü için ayrı bir banka hesabı kullanılacaktır.
2- Yardımlaşma faaliyetleri için ayrılan kaynaklar hiçbir şekilde derneğin idari, kira
veya temsil ağırlama gibi giderlerinin finansmanında kullanılmayacaktır.
3- Bağış yapmak isteyenler, isterlerse belli bir öğrenciye yönelik de dernek aracılığıyla
yardımda bulunabileceklerdir.
4- Bağış ve yardımlar mümkün olduğu ölçüde banka yoluyla yapılacaktır.
5- Özellikle eğitim yardımları için Ağustos ve Eylül aylarında gerekli hazırlıkların
yapılarak bütçenin oluşturulması ve tahsislerinin yapılabilmesi için, bağışların en
geç 31 Temmuz itibariyle hesaba yatırılması gerekmektedir.
6- Sağlık ve sosyal yardım faaliyetleri için her zaman bağış yapılması mümkündür.
7- Bağışta bulunanların isimleri Derneğin web sitesinde duyurulacaktır.
8- Yardımda bulunulanların isimleri hiçbir şekilde duyurulmayacaktır. Ancak üyelerin
ve bağışçıların, yardımlaşma hesabı üzerinde her zaman denetim yapması
mümkündür, dernek yönetimi bu konuda azami yardımda bulunacaktır.
9- Eğitim, sağlık ve diğer yardım faaliyetleri için yapılan bağış ve yardımlar, her yıl
Ağustos ayında yönetim kurulu tarafından veya görevlendireceği bir komisyon
tarafından bütçelenecek ve belirlenecek alanlara tahsis edilecektir.
10-Eğitim için tahsis edilen fon tutarının nasıl değerlendirileceği noktasında; maddi
imkânsızlık şartı her hal ve takdirde aranacak olup, burs tahsisleri öğrenim başarısı,
öğrenim türü ve eğitim düzeyi gibi objektif kriterlere göre Yönetim Kurulunca
belirlenen kıstaslara göre yapılacaktır.
11-Burs alan öğrenci, devam ettiği eğitim-öğretim kurumundan her yıl
eğitimin/öğrenimin başladığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bir üst sınıfa geçtiğini
gösteren transkript veya öğrenci belgesi alarak dernek yönetimine teslim etmek
zorundadır.
12-Yönetim kurulu, eğitim dışındaki diğer alanlardaki yardımların nasıl
gerçekleştirileceğine toplanan fon miktarını dikkate alarak karar verecektir.
13-Yönetim kurulu üyeleri yardımlaşma faaliyetlerini duyurma hususunda azami gayret
sarf edeceklerdir.
Derneğimiz, kuruluş amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan yardımlaşma
faaliyetlerinin toplumsal birlikteliğimize ve dayanışmamıza fayda sağlayacağı inancıyla,
bağış ve yardımda bulunan tüm destekçilerine teşekkür eder.

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (TL) Banka Hesap Numarası:
Banka Adı : Ziraat Bankası - Ankara, Lâlegül Şûbesi
IBAN No : TR42 0001 0015 7756 9812 4450 03
ÖNEMLİ NOT: Yardımlaşma faaliyetleri için Derneğimize bağış yapmak isteyenlerin,
havale veya EFT işlemi esnasında açıklama kısmına “bağış” ibaresini eklemeleri rica
olunur.
2

