
“Deniz Subay Eşleri Yardım Derneği (1967)” ve 
“Deniz Astsubay Eşleri Yardım Derneği (1972)” 
17 Ağustos 1999 depreminden sonra tüzük değişikliği 
ile emek ve gönül birliği yaparak, 2000 yılından itibaren 
Deniz Subay ve Astsubay Eşleri Yardım Derneği” adıyla 
tek bir çatı altında toplanmıştır. “Deniz Subay ve Astsu-
bay Eşleri Yardım Derneği” bu isimle faaliyetlerini sür-
dürdüğü 2014 yılından itibaren isim değişikliği yapmış 
olup, “Bahriyeliler Derneği” olarak faaliyetlerine devam 
etmektedir.

Eğitim Yardımı Esasları
• Derneğimiz tarafından yapılacak yardımlar 
EĞİTİM yardımları olarak planlanmıştır. Yardımla-
rın öncelikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığı mensuplarına (muvazzaf ve 
emekli) ve aileleri ile Deniz Okullarında eğitim gören 
Genç Bahriyelilere yönelik olması esastır. 
• Eğitim yardımları kişinin hesabına nakdi yatırıla-
rak yapılabileceği gibi eğitim yardımcı malzemesi 
şeklinde yapılabilecektir. 
• Talep edilen belgeler derneğimizin internet ad-
resinde yer almaktadır. Belgelerin eksiksiz doldu-
rulduktan sonra derneğimizin Yönetim Kurulu’na 
şahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. Nihai 
karar Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. 
• Yardıma hak kazanan ancak daha sonra terör 
ve yüz kızartıcı olaylara karıştığı ya da kasıtlı yanlış 
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yardımları 
kesilecek olup, ödenmiş yardımlar yasal yollardan 
talep edilecektir. 
• İlk/orta ve yükseköğretimde başarısız olup sınıf 
tekrarı yapanların ya da eğitimlerini zamanında 
tamamlayamayarak uzatanların yardım ödemeleri 
sonlandırılacaktır. 

Yardım İçin Değerlendirme Esasları
1. Başka bir kurum/şahıstan yardım alıyor mu? 
2. Ailenin gelir düzeyi: 
    • Anne/baba her ikisi çalışıyor mu? 
    • Anne/babanın üzerine kayıtlı evi/arabası var mı? 
3. Kardeş sayısı ve eğitim durumları nedir?
4. Yetim/öksüz olma durumu var mıdır? 
5. Anne/babanın ayrılmış olma durumu var mıdır? 
6. Başarı durumu (okuldan alınacak 
belge/transkript) nasıldır?
7. Şehit/gazi çocuğu ya da ailesi olma durumu nedir?
8. Savcılık Temiz Raporu.

ÖNEMLİ NOT:
Bahriyeliler Derneği için bağışlarınızı EFT/Havale yön-
temi ile banka hesabımıza gönderebilirsiniz. Banka 
hesap bilgilerimiz için  http://bahriyeliler.org/yardimlar/
hesap-bilgilerimiz/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Derneğimize üyelik için formu doldurup hemen üyelik 
işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Üyelik işlemlerini başlatmak 
için “http://bahriyeliler.org/site/uyelik-basvurusu/uye-bil-
gi-formu/” adresine giriş yapabilirsiniz.

İletişim
Adres: Özveren Sokak Anı Apartmanı No:3/7 
 Maltepe – Ankara
Telefon:  0312 223 19 33
Cep Telefonu:  0533 730 49 09
Faks:  0312 223 19 33
E-Posta:  info@bahriyeliler.org
web adresi: www.bahriyeliler.org

Yardım Şartları

Tarihçe



Derneğimiz, Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenliğimizin 
ve Genç Bahriyelilerin her zaman yanında ve desteğin-
dedir. Derneğimizin amacı, Türk Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 
personel ile emeklileri ve bunların eşleri ve çocukları 
ile Bahriye Okullarına ve bu okulların öğrencilerinden 
yardıma ihtiyaç duyanlara yardım etmek, üyeleri ara-
sındaki ortak arkadaşlık ve yardım duygularını pekiş-
tirmek, insani duyguları geliştirmek, toplumun kültürel 
ve sosyal ihtiyaçları ile ilgilenmek, denizi ve denizciliği 
sevdirmek, denizciliği özendirici ve destekleyici çalış-
malarda bulunmaktır.
Bu amaç doğrultusunda “Deniz Kuvvetleri Sahil Gü-
venlik mensupları ve aile bireyleri ile Deniz Okullarında 
okuyan Genç Bahriyeliler’e destek olmak” en önemli 
hedefimizdir.

Demokrasiye, Cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine bağlı, 
sosyal devlet ilkesini benimseyen, insan onurunu çok 
önemli manevi bir değer olarak tanıyan ve koruyan, 
insan haklarına ve temel özgürlüklere dayalı bir dernek 
olmaktır.
Değişim ve yeniliğe açık bir anlayışla Bahriyeliler Der-
neği’nin imkanlarını geliştirerek,  belirlenen modern ve 
etkin yöntemler ışığında “yetenek ve olanakları” okulları 
ve okullarındaki öğrencileri ile birlikte tüm Bahriye aile-
sine destek olacak şekilde kullanmaktır.

Vizyon & Misyon

Kuruluş Amacımız

Faaliyetlerimizden Örnekler

1. Tatlı Tatlı Yarışalım-Ankara(20 Kasım 2015) 
2. Engellilerle Elele Bowling-Gölcük (11 Aralık 2015)
3. Kanserle Dans Derneğine Yılbaşı Hediyesi-Çanakkale 
(Aralık 2015)
4. Yıl sonu yardımlaşma etkinliği - Ankara (30 Aralık 2015)
5. Engelilerle Elele Yeni Yıl-Çanakkale (Aralık 2015)
6. Travma ve Travma ile Baş Etme Yöntemleri  Eğitim 
Semineri-Ankara (27 Şubat 2016)
7. Kermes – Deniz Lisesi/İstanbul (27 Mart 2016) 
8. Nusaybin’deki Kahramanlarımıza … Devam eden 
Terörle Mücadele Harekâtında görev yapan kahramanları-
mıza gönülden destek-Ankara (15 Nisan 2016)


