ÜNİVERSİTEMİZDE MEHMETÇİK VAKFI TANITIMI
Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi emekli Albay İbrahim Güven, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’ nda Mehmetçik Vakfı Bilgilendirme Toplantısı
gerçekleştirdi
Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğinin yakın zamanda kurulduğunu belirten ve
Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyon, Yalova ve Bilecik illerinde faaliyet
gösterdiklerini belirten Güven, Vakıfın amaçları, hedefleri, faaliyetleri, etkinlik ve projeleri
hakkında bilgi verdi. Güven, tanıtım konferansında yaptığı sunumunda şu ifadeleri kullandı:
“Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını
hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını
kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal
ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulmuştur.
TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliği, Şubat 2015 sonunda Kocaeli Temsilciliğinin
Bursa’ya taşınması ile faaliyetlerine başlamış ve 13 Mayıs 2015 tarihinde resmi bir açılışı
yapılmıştır.
Temel Görevlerimiz;
Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmeti esnasında; şehit olan veya herhangi bir
nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve
engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre ölüm ve maluliyet yardımı yapmak,
Gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine sürekli bakım yardımında bulunmak,
Söz konusu Mehmetçiklerin çocuklarına bakım ve öğrenim desteği sağlamak,
Yardım planına dahil Mehmetçik ve aileleri ile bağışçılara yönelik sosyal destek programları
uygulamak,
Yardım planını destekleyen bağış, yatırım ve tanıtım programları ile kendini sürekli
geliştirmek ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmek,
Bu faaliyetleri ile ülke düzeyinde sosyal adaletin, toplumsal barışın ve ulusal birliğin
güçlenmesine katkıda bulunmaktır.
Hedefi;
Bilimsel gelişmeleri takip etmek suretiyle etkin bağış, yardım, yatırım ve tanıtım projeleri ile
kendini sürekli geliştirerek;
Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatani görevini yerine getirirken; şehit olan veya herhangi bir
nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına, gazi ve
engelli Mehmetçikler ile çocuklarına sağlamakta olduğu sosyal ve ekonomik desteği artırarak
yükseltmek ve

TSK Mehmetçik Vakfına bağışta bulunanlar ile kendilerine yardım edilen Mehmetçik ve
aileleri arasındaki sevgi ve güven duygularını sosyal destek faaliyetleri ile güçlendirerek, yüce
Türk ulusunun takdirine layık örnek bir yardım kuruluşu olmaktır.”
Haberin Linki:
http://www.bilecik11.com/haber/9355-turkiye-mehmetcige-mehmetcik-turk-milletineemanettir#.Vmlvxb-YLzM

