Sevdiklerinizin adını yaşatın!

TSİV Eğitim Yardımı
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Hakkımızda
Şehitlerimizin aziz anılarını
her zaman yaşatacağız!
Edirne Asker Hastahanesi Şehitliği

Kütahya, Zafertepe Kırık Kağnı ve Üç Komutan Anıtı

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Aziz Şehitlerimizin bizlere emanet
ettikleri çocuklarının ve 1. derecede akrabalarının eğitim
giderlerine katkıda bulunmak, ailelerinin gereksinimlerini
karşılamak, Gazilerimizin çocuklarına da aynı yardımları
yapmak, zorlandıkları her konuda yardımlarına koşmak
görevini üstlenmiş bir vakıftır.

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, bu vatanın özgürlüğünü korumak ve
geleceğini ebedileştirmek yolunda canlarını feda eden kahraman
Türk çocuklarının yüksek hatıralarını milli şerefimize yakışacak
en üst düzeyde tutmak için gerek yurt içi gerek yurt dışı
şehitlikler vücuda getirmek, mevcutların onarım ve bakımını
yapmak, bu şehitlikler hakkında yurttaşlarımıza bilgi vermek ve
şehitlerimizin ruhlarını yüceltmeye vesile olacak her ödevi yerine
getirmek amacına hizmet eden bir vakıftır.

Bingöl, 33 Şehit Anıtı
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Tarihçe

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emri, 3. Kolordu Komutanlığı'nın
girişimi ile 30 Ekim 1924’de “Şehitlikleri İmar Komisyonu”
adında meydana getirilen oluşum, Merkez Komutanı
ŞakirGüleç'in girişimleriyle 9 Temmuz 1926 tarihinde “cemiyet”e
dönüştürüldü.

Asıl amacını yurt içi ve yurt dışında bulunan bütünşehitlikleri
onarmak gerek olduğunda imkanları çerçevesinde yeni şehitlikler
oluşturmak olarak belirleyen cemiyet; özellikle Çanakkale’yi ve
Çanakkale’de yaralanıp İstanbul hastanelerinde ölenleringömülü
bulundukları Edirnekapı ve Sakızağacı Şehitlikleri’ni ele aldı.
Çalışmalardan verimli sonuçlar almak için bir taraftan gelir elde
etmeye calışırken, diğer taraftan Çanakkale’de esaslı ve büyük bir
anıt kuruluncaya kadar Arıburnu bölgelerindeÇanakkale
Valiliği’nin, Jandarma Okulu’nun ve İkinci Kolordu
Komutanlığı’nın da değerli yardımlarıyla, Mehmet Çavuş
Abidesi’ningüzelleştirilmesine , Kırklareli Valiliği ile süvari
tümeninin emekleriyle de orada bir anıtın yapılmasına,
Sinop Şehitliği’nin imarına yardım etti.
Cemiyet, 27 Nisan 1969 yılında yapılan genel kurulda
Türk Şehitlikleri İmar Vakfı ismini aldı ve çalışmalarını aralıksız
sürdürdü.
Vakıf bugüne kadar 14 kalıcı anıt ve şehitlik eser meydana
getirmiş; en büyükleri olan Çanakkale abidesindeki katkıları
övülmeyedeğer bir eser olmuştur. Girne ’de yapılan “O
̈ zgürlük
Anıtı”, tarihdeki yerini almış, vakfımıza haklı bir gurur kaynağı
olmuştur. Hemen ardından Afyonkarahisar’da yapılan “Kırık
Kağnı” anıtı ile Bingöl "33 er anıtı", ile devam eden hizmetler
Çanakkale'den sonra Türkiyenin en çok şehit barındıran (57.000
şehit) "EDİRNE ASKER HASTANESİ ŞEHİTLİĞİ" ile
taçlanmıştır.
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TSİV Eğitim Yardımı

Vatanı korumak için hayatlarını feda
eden şehitlerin ve gazilerin çocukları,
yardımlarınızı bekliyor!

Kurulduğu günden bu yana şehitlerin aziz anısını, yaptırdığı
şehitlik ve anıtlarla canlı tutmak amacını benimseyen Türk
Şehitleri İmarVakfı, tüzüğünde yaptığı değişiklikle, bu amacını bir
adım öteye götürmüştür ki bu çok öneml ve çok büyük bir adımdır.
Şehit lerimizin bize emanet ettikleri çocukları ya da kardeşleri ile
Gazilerimizin çocuklarına EğitimYardımı veren Vakıf, bu konudaki
çalışmalarını geleceğe daha da büyüterek taşıma faaliyetlerini
yoğunlaştırmıştır.
Üç ana grupta toplanan EğitimYardımı, eğitim-öğrenimin farklı
sınıflarındaki şehit ve gazi çocuğu öğrencilerin ihtiyaçlarına göre,
aylık olarak düzenlenmiştir.
Değerli katkılarınız ile çoksayıda şehit ve gazi çocukları okumakta
Türk Şehitleri İmar Vakfı çatısı altına giren tüm çocuklarımıza il
köğretimden, üniversiteyi bitene kadar her türlü destek
verilmektedir.
Vakfımızın EğitimYardımı'na katkıda bulunan herkese teşekkür
ederiz.

Kendiniz ya da yakınlarınızdanbiri adına EğitimYardımı yaparak,
sevdiklerinizin adını, eğitim gibi kutsal bir amaç vesilesiyle
yaşatabilirsiniz.
EğitimYardımı (12 ay boyunca)
İlköğretim öğrencileri için 100 TL
Lise öğrencileri için
200 TL
Üniversite öğrencileri için 300 TL
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İsme Eğitim Yardımı
Sevdiklerinizin adını yaşatın!
Yurdumuzun doğusundan batısına,kuzeyinden güneyine pek çok
çocuğumuzun eğitim giderlerine katkı sağlayan, bu travmatik
çocuklarımızın şahsi ihtiyaçları ile de yakınen ilgilenen Vakfın bu
faaliyetlerini daha da geliştirebilmesi için yardımsevenlerin
katkılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu ulvi faaliyete kendi adınıza katkı verebileceğiniz gibi ahirete
yolculadığınız bir yakınınız adına da katkı verebilirsiniz.
Gönderilen yardımlarda ve yapılan sosyal yardımlarda bu
yakınınızın adı geçecek, bu da hayırla yadedilmesine vesile
olacaktır.

Eğitim giderlerine katkı sağlanmasına yardımcı olacağınız
çocuğumuzun bilgileri sizinle paylaşılacak ve bu çocukla birebir
ilişki kurarak gereksinimlerine maddi/manevi daha da fazla katkı
sağlayabilmenize olanak sağlanacaktır.
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Eğitim Yardımı Kriterlerimiz

Madde 5 - Vakıf̧ tarafından verilecek Eğitim Yardımına hak
kazanmak için aşağıda sıralanan şartlar aranır:
A- Yurt içi ve yurt dışında şehit olanların birinci dereceden
akrabaları olmaları
B- Yüz kızartıcı suçu bulunmaması
C- Eğitim yardımı alacak adayların başvuru tarihinde kayıtlı
öğrenci olmaları veya o sene içinde eğitime başlayacak olmaları
D- Eğitim yardımı adaylarının bu yardımın verileceği yılın
1 Ocak tarihi itibariyle 26 yaşındanbüyük olmaması.
EG
̆ İTİM YARDIMI VERME ESASLARI

Madde 9- 5. de belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile eğitim yardımı
verme esasları aşağıda sunulmuştur:
A- Eğitim Yardımı öğretim yılı esasına göre verilir.
B- Eğitim Yardımı, bankada öğrenci adına açılmış hesaba yatırılır.
(18 yaşını tamamlayanlar)
C- Çocuklariçin eğitim yardımı (18 yaşını tamamlamamış) anne-babanın
velayeti altında olduğu için, anne babayla birlikte müşterek hesap, anne-baba
vesayeti al- tında değil ise çocuk ve vasisi ile birlikte açılan müşterek hesaba
yatırılır. (Vasilik belge ile ispatlanır.) Banka olmayan yerlerde PTT havalesi
yapılır.
D- O
̈ ğretim yılı sonunda bursiyerin başarı durumuna göredeğerlendirme yapılır.
E- Talepler İllerde faaliyet gösteren şehit ve gazi aileleri ile ilgili faaliyet
gösteren derneklerin müracaatları, ya da bireysel müracaatlardan oluşur. Vakıf
tarafından görevlendirilen komite tarafından incelenip değerlendirilir ve
yönetim kurulu onayına sunulur. Yönetim kurulunun onayladığı listede yer alan
müracaat sahiplaeri Vakıf öğrencisi olur ve Vakıf kararıyla yapılan her türlü
yardımdan yararlanmaya hak kazanır.
F- Orta öğretimde başarılı olan öğrencilereU
̈ niversiteye giriş sınavlarına
hazırlanmak için kurs ücreti vakıf tarafından uygun görülürse ödenebilir.
G- Verilecek eğitim yardımı miktarı ve hak kazanan kişi sayısı, Vakıf'ın
imkânları dikkate alınarak her eğitim ve öğretim yılının başında Yönetim
Kurulu tarafından yeniden değerlendirilir.
I- Eğitim Yardımı başvurusu yapan öğrenci adayları, tamamladıkları son eğitim
- öğretim yılına ilişkinbaşarı durumlarını gösterir belgeyi Eğitim Yardımı
Komitesine sunacaklardır.
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