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Saygıdeğer okurlarımız,

TSK Mehmetçik Vakfı adına yoğun bir çalışma
dönemini geride bırakarak dergimizin 33’üncü sayısı
ile yeniden karşınızdayız.
TSK Mehmetçik Vakfının kuruluşunda emeği
geçen E. Korgeneral Fuar Avcı’yı kaybetmenin derin
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üzüntüsü içerisindeyiz. Sayın Avcı’ya Allah’tan rahmet

S U NU Ş

diler, Vakfımızın kuruluşunda fikir babası olmasından
dolayı bütün Mehmetçiklerimiz ve aileleri adına
şükranlarımızı sunarız.
Artık gelenekselleşen “Kültür Gezimiz” bu yıl
yedinci kez Mehmetçik çocuklarını bir araya getirdi.
Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıldönümü olması
nedeniyle Çanakkale temalı bir gezi düzenledik.
Ankara’dan yola çıkan öğrencilerimiz kültür gezisi
sırasında geçirdikleri on günlük süreçte hem
Çanakkale ruhunu tam anlamıyla kavradılar hem de
birbirlerine ayrılmaz bağlarla bağlandılar. Hem kültür
gezimizi hem de Mehmetçik çocuklarımızın duygu ve
düşüncelerini ilerleyen sayfalarımızda ayrıntılarıyla
okuyacaksınız.
Yine bu sayımızda Mehmetçik Vakfının bu yılki
vekâleten kurban tanıtım kampanya filminde rol alan
gazimiz Osman Çakmak ve çok sayıda çocuk kitabının
yazarı değerli bağışçımız Melek Güngör ile yapılmış
söyleşiye yer verdik.
Aynı zamanda bu sayımızda yer verdiğimiz tüm
malvarlığını TSK Mehmetçik Vakfına bırakan Fatma
Fevkiye Can hanımefendinin gözlerinizi yaşartacak
bağış öyküsü de eminiz çok ilginizi çekecek.
Yüce Türk milletinin vermiş olduğu destekle her
geçen gün büyüyen TSK Mehmetçik Vakfı üzerinde
emeği geçen herkese ve Mehmetçik ailesine saygı ve
sevgilerimi sunar, yeni sayımızda buluşmak üzere
hepinize sağlık ve mutluluklar dilerim.

A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU
E. Tümgeneral
Genel Müdür
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TSK Mehmetçik Vakfının kuruluşunda emeği bulunan fikir babası
E. Korgeneral Fuat Avcı’yı kaybettik. TSK Mehmetçik Vakfı adına
merhuma Allah’tan rahmet dileriz. Ruhu şad olsun!
Sayın Avcı ile 2012 yılında yapılan söyleşiye bir kez daha yer veriyoruz.

“Mehmetçik Vakfını
iyi ki kurmuşuz”

“kurulsun” dedi. “Mehmetçik” ismi
de o zaman benim aklıma geldi, ben
önerdim. “Mehmetçik Vakfı” olsun
dedik. Onlar da kabul ettiler ve iş
notere gitti. Ankara 7’nci Noteri İsmet
Bilgin vakıf senedini hazırladı ve geldi.

• Bize kendinizden bahseder
misiniz?
1930 yılında Denizli’nin Çal
kazasında doğdum. Babam adliyede
devlet memuru idi. Her memur gibi
biz de orta halli bir aileydik. İlkokulu
Çal’da okudum. Çal’da ortaokul yoktu.
Orada kalsaydık okuyamayacaktım.
Babam bizi ailece topladı ve Ankara’ya
geldik. Kendisi Makine Kimya
Endüstrisi Kurumunda iş buldu. O
zamanlar Ulus’ta Taş Mektep vardı,
1944 yılında orayı bitirdim. Sonra Gazi
Lisesi birinci sınıftayken, babam vefat
etti. O vefat edince Kuleli Askerî Lisesi
onuncu sınıfına girdim ve ondan sonra
da Silahlı Kuvvetlere hizmet ettim.
İnanıyorum ki fırsat eşitliği
çok önemli. Eğer ben askerî liseye
giremeseydim bugünkü noktaya
gelmemin imkânı yoktu tabii. Babamın
tabii o ileri görüşlülüğünün de etkisi
oldu. Onun için eğitime ve sağlığa çok
önem veririm. O nedenle o iki faktöre
hizmet etmek için her türlü gayreti
gösteririm.
• Mehmetçik Vakfının kurulma
fikri nasıl doğdu?
1976’da Siirt Tugay Komutanlığına
atandım. 1977’de bir gün, sabah
sporu yaparken bir erin vefat ettiğini
söylediler. Kalp krizi geçirmiş. “Ailesini
bulun” dedim. Kırklareli’nin Dere
Köyü’nden. Haber verdiler, geldi ailesi.
Cenazeyi götürmek istediler, ona
göre bir tören düzenlendi. Taburun
önünde konuşmalar yapıldı. Ertesi
sabah mesaiye geldiğimde, kurmay
başkan “Komutanım erin ailesi ‘Bizim
halimiz müsait değil araba tutup, para
verip naaşı götüremeyiz’ dediler”
dedi. Gerçekten o zamana kadar da

En ulvi imza

erlerin cenazeleri bulundukları yerden
kendi imkânlarıyla memleketlerine
götürülürdü. Aksi takdirde vefat
ettikleri yerde gömülürdü. Subay
ve astsubayları iç hizmet kanunu
yönetmeliğine göre taşıyorlar fakat er
ve erbaşları taşımıyorlardı.
Tugay Komutanlığından sonra
Genelkurmay Başkanlığı Personel
Daire Başkanlığına atandım. Orada ilk
el attığım iş, o iç hizmet maddesini
değiştirmek oldu. Komutanlarımıza arz
ettik komutanlarımız uygun buldular
ve değiştirdik, buraya kadar tamam.
Eri ailesine teslim ediyoruz, ancak
maddi bir yardımda bulunmuyoruz.
Biz de dedik ki “Bir Vakıf kursak,
onunla bu yardımı yapsak” dedik.
Komuta katına arz ettik. Komuta katı
o zaman Genelkurmay Başkanı ve
Devlet Başkanı Org. Kenan Evren, Kara
Kuvvetleri Komutanı Org. Nurettin
Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Org.
Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri
Komutanı Org. Nejat Tümer, Jandarma
Genel Komutanı da Org. Sedat Celasun
idi.
“Olur ama daha detaylı düşünün”
dediler. Gittik daha detaylı bir çalışma
yaptık. Tekrar arz ettik. Komuta katı,

Tam Devlet Başkanı Kenan Evren
imza atacağı zaman, noter dedi ki,
“Sayın Devlet Başkanım” dedi. “Ben
şu kadar sene hâkimlik, şu kadar sene
savcılık yaptım. Şu kadar senelik de
noterim, ama şu atacağınız imzadan
daha ulvi bir imza tanımıyorum. Bu o
kadar büyük bir iş ki efendim, belki de
Türkiye Cumhuriyetinde şimdiye kadar
olmamış işlerden bir tanesi” dedi.
Kenan Evren Komutanım da odada
bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı
Org. Ersin’e dedi ki, “Bak Nurettin Paşa
ne diyor noter” dedi. Nurettin Paşa
da “Evet efendim duydum. Gerçekten
çok hayırlı bir iş yapıyoruz” diye yanıt
verdi.
“Maddi durumu ne olacak bu
Vakfın?” diye sordular. Ben dedim
ki “Komutanım, müsaade ederseniz
siz beşiniz katkıda bulunacaksınız”
dedim. Ceplerinden çıkardılar paraları
verdiler. Mahkemeden de kuruluş
esaslarına göre kayıtları aldık ve
böylece Mehmetçik Vakfı kurulmuş
oldu. İlk Genel Müdür Raif Babaoğlu’nu
yaptık. ATESE Başkanlığının altında bir
oda verdiler. O odada ilk defa beş bin
lira parayla faaliyete başladık.
• Vakıf kurulduktan sonra nasıl
tepkiler aldınız?
Vakfın başarılı olmaması mümkün
değildi. Çünkü büyük bir yaraya neşter
vuruyordu Vakfın kuruluşu… O erin
yerini tutamaz ama gene de bir yarayı
sarar zihniyeti ile yola çıktık açıkçası.
Durup baktığımda şimdi, “iyi ki
yapmışız, iyi ki kurmuşuz” diyorum.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

100’üncü yılda

Çanakkale’de…
4

TSK Mehmetçik Vakfının, Vakıftan b akım ve öğrenim yardımı alan şehit ve gazi çocuklarına
yönelik 2009 yılından bu yana düzenlediği “Kültür Gezisi” bu yıl da yeni “kardeşlik” bağlarının
kurulmasına yardımcı oldu. Anadolu’nun dört bir yanından geziye katılan Mehmetçik çocukları,
b irlikte hem eğlendi hem de Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümü dolayısı ile tarihi
topraklarda atalarının önünde saygıyla eğildi.
27 Temmuz – 08 Ağustos tarihleri
arasında düzenlenen “Kültür
Gezisi”nin Ankara’daki birinci
gününde ilk durak Kara Kuvvetleri
Eğitim ve Doktrin Komutanlığı oldu.
Burada öğrencilere hitaben bir açılış
konuşması yapan TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

A. Tamer Büyükkantarcıoğlu,
Anadolu’nun dört bir yanından gelen
Mehmetçik çocuklarıyla buluşmaktan
memnuniyet duyduğunu söyledi.
Vakfın artık gelenekselleşen “Kültür
Gezisi”nin Mehmetçik çocukları için
olduğu kadar Vakıf için de çok önemli
bir faaliyet olduğunu dile getiren

Büyükkantarcıoğlu, “Burada bulunan
bütün çocuklarımız, hepiniz bizler için
çok değerlisiniz. Daha önceki yıllarda
da söyledim sizlere de söylemek
istiyorum. Sizler bize babalarınızın
birer emanetisiniz. Bu nedenle
değeriniz bir başka” diye konuştu.

K Ü LT Ü R G EZ İ S İ
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“75 kardeşiniz daha olacak”
“Kültür Gezisi” nin bu
yıl Çanakkale Zaferi’nin
100’üncü yıldönümü
dolayısı ile Çanakkale
temalı olacağının altını
çizen Büyükkantarcıoğlu,
hem tarih hem de eğlence
dolu bir gezinin Mehmetçik
çocuklarını beklediğini
söyledi. Bu gezi ile

şehit ve gazi çocukları
arasındaki dostluk ve
kardeşlik duygularının
pekiştirilmesini de
hedeflediklerini dile
getiren Büyükkantarcıoğlu,
“Eminim bu gezinin
ardından her biriniz ‘artık
75 kardeşim daha oldu’
diye ayrılacaksınız” dedi.

Genel Müdür Büyükkantarcıoğlu’nun
konuşmasının ardından TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Osman
Aydoğan, öğrencilere Vakfı tanıtan bir
brifing verdi.
Brifingin ardından Vakıf Genel
Müdürlüğüne geçen Mehmetçik
çocukları, burada hem Vakıf personeliyle
tanıştı hem de TSK Mehmetçik Vakfı
bağışçılarıyla bir araya geldi. Şehit
ve gazi çocukları tarafından elleri
teker teker öpülen bağışçılar, duygu
dolu dakikalar yaşadılar. Bağışçılar
ve öğrenciler, Vakıf Genel Müdürlüğü

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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önünde çekilen anı fotoğraflarının
ardından öğle yemeği için Çağlayan
Askerî Tesislerine gittiler.
Öğle yemeğinde şehit ve gazi
çocuklarıyla bir araya gelmekten büyük
mutluluk duyan Vakıf bağışçılarından
Mahide Dörter, “Keşke elimizde daha
fazlası olsa da sizlere daha fazlasını
paylaşabilsem” derken, başka bir Vakıf
bağışçısı olan Nezihe Büyüm, “Böyle
pırıl pırıl yetişmiş gençlerle birlikte
olmak bana ayrı bir sevinç verdi” dedi.
Yemeğe katılan bir diğer bağışçı
Peyman Kavukçuoğlu da şehit ve
gazi çocuklarıyla bir araya gelmekten
duyduğu memnuniyeti dile getirirken,
organizasyondan dolayı Mehmetçik
Vakfına teşekkür etti.
Yemeğin ardından Anıtkabir’i
ziyaret eden kafile, rehberler eşliğinde
Anıtkabir’i gezdikten sonra mozoleye
karanfil bıraktı. Özellikle ilk kez
Anıtkabir’e gelen öğrenciler, burada
duygulu anlar yaşadı. Gezi tarihlerinde
Anıtkabir Komutanı olan Albay
Muzaffer Taytak ile tanışan Mehmetçik
çocukları, ziyaretlerine ilişkin anı
sertifikasını Anıtkabir Komutanı Albay
Taytak’ın elinden aldı. İlk gün programı
Gölbaşı’nda yenilen keyifli bir akşam
yemeğinin ardından sonra erdi.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

KÜLTÜR GEZİSİ

7

Alagöz Karargâh Binası,
Duatepe…
TSK Mehmetçik Vakfının, Vakıftan
bakım ve öğrenim yardımı alan lise
ve üniversite öğrencilerine yönelik
düzenlediği “Kültür Gezisi”nin ikinci
gün rotası Polatlı oldu.
Mehmetçik çocukları, Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş
Savaşı sırasında cephe karargâhı
olarak seçtiği ve Sakarya Meydan
Muharebesi’ni idare ettiği Alagöz
Başkomutanlık Karargâhı Müzesi’ni
gezerek görevlilerden bilgi aldı.
Ardından Malıköy’de bulunan ve
yine Sakarya Meydan Muharebesi
sırasında stratejik önemi bulunan
tren istasyonunu ziyaret eden
öğrenciler, müzedeki tarihi eşyaları
da dikkatle inceledi. Müze yetkilileri,
İstasyon’un komuta merkezinden sonra
en önemli üs olduğunu belirterek,
Sakarya Meydan Muharebesi’nin
tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve
yaralı askerlerin ilk müdahalelerinin
yapıldığı yerin de bu İstasyon
olduğunu ifade ettiler.
Daha sonra Polatlı’ya geçen heyet,
önce Polatlı Şehitlik Anıtı’nı ziyaret etti
ve ardından Duatepe’ye çıkarak Sakarya
Meydan Muharebesi’nin gerçekleştiği
alanlar hakkında bilgi aldı.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Porsuk Çayı’nda
gondol sefası…
“Kültür Gezisi”nin üçüncü durağı
Eskişehir oldu. Eskişehir’de ilk olarak
Porsuk Çayı üzerinde adeta gondol
sefası yapan öğrenciler hep bir
ağızdan Onuncu Yıl Marşı’nı söyleyerek
Porsuk’u inletti.
Öğle yemeğini tarihi dokuya sahip
Odunpazarı semtinde yiyen gezi
kafilesi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu
Heykeller Müzesi, Çağdaş Cam
Sanatları Müzesi ve Lületaşı Müzesini
ziyaret etti.
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Ardından, Sazova Bilim Sanat
ve Kültür Parkında serbest zaman
geçiren öğrenciler bol bol anı fotoğrafı
çektirmeyi ihmal etmedi.
Eskişehir’den güzel anılarla
ayrılan gezi kafilesinin bir sonraki
durağı Bilecik oldu. Bilecik’te Osmanlı
İmparatorluğu’nun kurulduğu
toprakları gezen kafile, Osman Gazi’nin
kayınpederi ve aynı zamanda hocası
olan Şeyh Edebali’nin türbesini ziyaret
etti.
Bilecik’ten sonra Bursa’ya geçen
Mehmetçik çocuklarının Bursa
programı da dolu dolu oldu. Osman
Gazi ve Orhan Gazi’nin türbelerini
ziyaretin ardından, Osmanlı
padişahlarından Yıldırım Bayezid’in
oğlu Sultan Mehmet Çelebi tarafından
1421 yılında yaptırılan Yeşil Türbe’yi
ziyaret eden kafile, ardından tarihi
Ulucamii’yi gezdi.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

KÜLTÜR GEZİSİ
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Gezi kafilesi Bursa’daki ikinci
günlerinde ise önce tarihi Koza Han’ı
gezdi. Daha sonra Osmanlıların
Bursa’da ilk yerleştikleri bölgelerden
olan Osmanlı dönemi yaşam dokusunu
günümüze taşıyan Cumalıkızık Köyü’nü
ziyaret eden Mehmetçik çocukları,
2014 yılında UNESCO tarafından
“Dünya Mirasları Listesi”ne giren
köyde dolu dolu bir gün geçirdi.

Adım adım
Çanakkale…
“Kültür Gezisi”nin son durağı
Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıl
dönümü nedeniyle Çanakkale oldu.
Rehberler eşliğinde bölgeyi gezen
Mehmetçik çocukları, nefeslerini
tutarak adeta o tarihi zaferi birebir
yaşadılar.
Kilitbahir Köyü, Kilitbahir Kalesi,
Namazgâh Tabyası, Rumeli Hamidiye
Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Sargı Yeri
Şehitliği, Çanakkale Şehitler Abidesi,
Morto ve Alçıtepe köylerini ziyaret
eden öğrenciler, Salim Mutlu Müzesi,
Anzak Koyu ve tören alanını da gezdi.
Mehmetçik’e Derin Saygı Anıtı ile
57’nci Alay ve Kesikdere şehitliklerini
de ziyaret eden öğrenciler,
Conkbayırı’nı ve siperlerini incelediler.
Çanakkale’de ayrıca Truva ve

Assos antik kentlerinin yanı sıra
Athena Tapınağı, tarihi su sarnıçları,
tarihi surlar ile kral mezarlarının
görülmesinin ardından Nusret Mayın
Gemisi ve Deniz Müzesini gezen
Mehmetçik çocukları Çanakkale’den
özellikle etkilendiklerini dile getirdiler.
Genel Müdür E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu’nun da bu bölümde
katıldığı Çanakkale gezisi sırasında
savaşa giden tüm Mehmetçikler
gibi Mehmetçik çocuklarının da
parmaklarına kına yakması gezinin en
güzel karelerinden birini oluşturdu.
Çanakkale’nin ardından dönüş
yoluna geçen gezi kafilesi Bursa
Uludağ’da mangal molası verirken,
öğrenciler son günlerini bol bol
fotoğraf çektirmeye ayırdı. On günlük
“Kültür Gezisi” süresince birbirleriyle
adeta kardeş gibi olan Mehmetçik
çocuklarına ayrılığın zor geldiği her
hallerinden belli oldu.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Son olarak Çanakkale Zaferleri’nin
100’üncü yılında Çanakkale’de olmak
benim için büyük bir mutluluk kaynağı
oldu.
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Babalarımızın kimlerin torunları
olduğunu anlamak göğsümüzü
kabarttığı gibi aynı zamanda bizleri
hüzünlendirdi de. Bu gezi, okulda
gördüğüm bilgileri pekiştirmemin
yanı sıra benim gibi temiz yürekli,
memleketimin dört bir yanındaki
Mehmetçik çocuklarını bir araya getirdi.
Görevli Mehmetçik Vakfı personelinin
bizim için nasıl canla başla çalıştığını
gördüm. Kendi ailem dışında beni
ailem gibi koruyan insanları gördüm.
Anladım ki bu sadece bir gezi değilmiş.
Meğerse biz koskoca bir “MEHMETÇİK
AİLESİ”imişiz.

Geziye katılanlar ne dedi?
şehit ve gazi çocukları için
düzenlenen bu geziden
son derece memnun
oldum. Çünkü bu vatan
için canlarını ortaya koyan
yiğitlerin çocukları olarak
unutulmamak son derece
gurur verici.

Uğur Çoban: Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri
Mühendisliği bölümü 4’üncü sınıf
öğrencisiyim. Mehmetçik Vakfının
düzenlediği “Kültür Gezisi”ne bu yıl
ilk defa katılıyorum. Bu gezinin benim
için en önemli bölümü Çanakkale oldu.
Çünkü Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü
yıl dönümünde böyle bir gezinin
düzenlenmesi, bizlerin Çanakkale
Zaferi’ni daha iyi anlamasında büyük bir
katkı sağladı. Gezinin diğer bir önemi
de kurulan dostluk ve kardeşlik ortamı
oldu. Bu nedenle geziyi düzenleyen ve
bizlere yardım eden TSK Mehmetçik
Vakfına, Vakfa katkıda bulunan bütün
bağışçılarımıza da teşekkürlerimi
sunarım.

“Babalarımızın kimlerin
torunları olduğunu anladık”
Ufuk Çoban: Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf
öğrencisiyim. TSK Mehmetçik Vakfının
düzenlediği “Kültür Gezisi”ne bu yıl ilk
kez katılıyorum. Ben ve benim gibi olan
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Ankara’da başlayan
bu gezi sayesinde Ata’mı
yani Anıtkabir’i de görme şansım oldu.
Bizim gibi çocuklar için yardım eden
yüce gönüllü insanlarla tanışmak,
içimde olan geleceğe dair umutlara
umut kattı. Eskişehir ve Bursa ile devam
eden gezi sayesinde memleketimin
nasıl geliştiğini gördüm. Bu memlekette
yaşamaktan, bu ülkenin çocuğu
olmaktan ve bir Türk evladı olmaktan
yeniden onur ve gurur duydum.

“İyi ki sizlerleyim”
Döne Kavak: Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Kamu Yönetimi
Yüksek Lisans öğrencisiyim. Daha önce
birkaç kez geziye davet edilmeme
rağmen katılma fırsatım olmamıştı. Bu
sene ilk kez gelebildim. Benim gibi şehit
ve gazi çocuğu olan kardeşlerimizle bu
gezi sayesinde tanışma ve kaynaşma
fırsatı bulduk.
Mehmetçik Vakfı sayesinde
bu kardeşlerimi daha yakından
tanıyabildim. Tabii bir de Vakfa bağış
yapan kişilerle bir araya gelmek beni
çok mutlu etti. Ankara’dan başladığımız
gezi o eşsiz toprak Çanakkale ile
son buldu. Burada olmak benim için
bir ayrıcalık oldu. İyi ki gelmişim,
iyi ki sizlerleyim… Sizler sayesinde
kocaman bir ailem daha oldu ve bu aile
büyümeye devam edecek. Her zaman
arkamızda olan ve olacak Mehmetçik
Vakfına bir gazi çocuğu olarak çok
teşekkür ediyorum.

KÜLTÜR GEZİSİ

Sümeyra Ceylan Çetin: Çankırı
Karatekin Üniversitesi Muhasebe
ve Vergi Uygulamaları 2’nci sınıf
öğrencisiyim. Bu gezi benim ilk
katıldığım gezi oldu. İlk gün çok
gergindim ama bize o kadar sıcak
davrandılar ki bu gerginliğim çok
çabuk geçti. Ülkenin pek çok yerinden
gelen arkadaşlar vardı. Sanki hepimiz
Türkiye’ydik, birdik… Arkadaşlarla
tanışıp kaynaştıkça gezi benim için
daha heyecanlı ve daha mutlu bir
hal almaya başladı. Gittiğimiz her
şehirde bizi çok sıcak karşıladılar.
Bağışçılarımızla tanışıp, bize nasıl
ve ne düşüncelerle bağış yaptıklarını
öğrenince okuma ve gelecekte bir
yerlere gelme azmim güçlendi. Gezinin
sonunda anladım ki Mehmetçik Vakfı
sıradan bir vakıf değil büyük bir aile…

Leyla Ergül:
Ben bu geziye
Mardin’den
katıldım, gazi
çocuğuyum.
Geziden haberdar
olunca çok
heyecanlanmıştım.
Ben de bu gezide
olmalıyım diye
düşündüm. Çünkü
bu geziye katılacak olan herkesle aynı
kaderi yaşıyordum. Hepimiz en mutlu
günümüzde ya da en kötü günümüzde
bize ilk sarılacak kişi babamız kollarını
kaybetmişti ya da biz bize sarılacak
kişiyi babamızı kaybetmiştik…
Küçükken düşünürdüm hep babam
çalışamıyor bize kim yardım ediyor
diye… Bu gezi sayesinde Mehmetçik
Vakfını ve bizden yardımlarını
esirgemeyen bağışçılarımızı tanıdım.
Bana yeni abiler, ablalar ve arkadaşlıklar
kazandırdığı, farklı şehirler görmemi
sağladığı için TSK Mehmetçik Vakfına ve
Vakıf bağışçılarına gönülden teşekkür
ediyorum. Kısacası bu gezi sonunda
diyeceğim tek şey: “Ben hep kazandım,
hiç kaybetmedim…”

Alitalip Yavuz: Şanlıurfa
Fırat Anadolu Lisesi 4’üncü sınıf
öğrencisiyim. Mehmetçik Vakfının
“Kültür Gezisi”ne ilk kez katılıyorum ve
burada olduğum için de çok mutluyum.
Çok güzel yerlere gittik, çok önemli
şeyler öğrendik. Yeni dostluklar
ve kardeşlikler kurduk. Bu olanağı
bize sunan TSK Mehmetçik Vakfına
ve değerli bağışçılarımıza sevgi ve
saygılarımızı sunuyorum.

Cansel Ayan: Tekirdağ-Çorlu Ticaret
Borsası Anadolu Lisesi 4’üncü sınıf
öğrencisiyim. Bu yıl
ilk kez Mehmetçik
Vakfının düzenlediği
geziye katılıyorum.
Burada birçok
arkadaş, kardeş,
dost buldum.
Bugüne kadar birçok
arkadaşım oldu.
Ama burada edindiğim arkadaşlıklarım
hepsinden daha farklı, anlamlı benim
için. Başka ortamda tanıştığım kişilere
ilk başta ön yargılı davranırım. Zaman
geçtikçe derdimi, sıkıntımı, sevinçlerimi
paylaşırım. Ama burada önce sizinle
aynı acıyı yaşamış insanlarla acımızı
paylaşırken, daha sonra sevinçlerimizi,
gülümsemelerimizi paylaşmaya
başladık. Bugüne kadar TSK Mehmetçik
Vakfı maddi olarak hep arkamızdaydı.
Bugünden itibaren manevi olarak da
arkamızda olduklarını hissetmeye
başladık. Bir şehit kızı olarak bu kadar
büyük bir aileye sahip olduğum için
kendimi çok şanslı hissediyorum.
Teşekkürler Mehmetçik Vakfı…

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Gelibolu’da anlamlı bağış…

B a ğ ı şç ı N u s re d d in Yılmaz, Ç anak kale G elibolu’da bulunan 85 dönüm araziyi Mehmetç ik
Va kfı na b a ğ ı ş lad ı. N u s re d d in Yılmaz teşek kür plaketini Mehmetçik çocuk lar ının elinden a ldı…
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TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral A. Tamer
Büyükkantarcıoğlu, Çanakkale
Gelibolu’da 85 dönüm arazi ve bu arazi
üzerindeki bazı gayrimenkullerini
TSK Mehmetçik Vakfına bağışlayan
hayırsever iş adamı Nusreddin Yılmaz’a,
75 Mehmetçik çocuğu ile birlikte
teşekkür etti.
Bağışlanan arazi üzerinde
düzenlenen plaket töreninde konuşan
Büyükkantarcıoğlu, “Sayın Yılmaz
tarafından Vakfımıza bağışlanan arazi
çok değerli, çok kıymetli bir arazi.
Maddi değerinin yanı sıra manevi
değeri de çok yüksek. Çünkü Gelibolu
Yarımadası’nda tarihi alana da çok
yakın bir mevkide bulunuyor. Kendisine
bütün Mehmetçik aileleri adına
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teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
“Kültür Gezisi” kapsamında
Çanakkale’de bulunan 75 Mehmetçik
çocuğu ile birlikte plaket ve altın
madalyanın kendisine takdim
edilmesinden sonra duygularını dile
getiren Nusreddin Yılmaz, çok mutlu
olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Bu
çocukların babaları vatan için canlarını
seve seve feda ediyor. Bizim de bir
katkı yapmamız lazım. O bakımdan çok
mutluyum” dedi.
Çanakkale Valisi Ahmet Çınar
da iş adamı Yılmaz’ın yaptığı bağışı
çok anlamlı bulduğunu dile getirdi.
Bölgenin çok kıymetli olduğuna işaret
eden Vali Çınar, “Nusreddin Bey,
burayı Mehmetçik Vakfına bağışlamak

suretiyle büyük bir duyarlılık
göstermiştir. Vermek zordur. Hakikatte
cömertlik Cenab-ı Allah’ın da övdüğü bir
haslettir” diye konuştu.
Yılmaz’a teşekkür plaketini
Mehmetçik çocukları Buket
Bayrakdaroğlu ve Ahmet Özkan ile
birlikte Genel Müdür Büyükkantarcıoğlu
takdim etti.
Kültür Gezisine katılan şehit ve
gazi çocukları da böyle önemli bir
bağışa tanıklık etmekten dolayı mutlu
olduklarını da dile getirdi.
Buket Bayrakdaroğlu: “Nusreddin
Amca’ya ne kadar teşekkür etsek az”
30 Haziran 1992 tarihinde gazi
Erkan Bayrakdaroğlu’nun ilk kızı olarak
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dünyaya geldim. Siyaset ve uluslararası
ilişkiler bölümünden mezun oldum.
Hayatımın her döneminde babamın
yaşadıklarını unutmayarak ve vatan
sevgisine içimde büyüterek yaşadım.
Bundan sonraki amacım İstanbul
Üniversitesi Endüstri İlişkileri ve İnsan
Kaynakları Bölümü’nde yüksek lisansımı
bitirmek, vatanımıza ve milletimize
yaraşır seviyelere gelmek…
TSK Mehmetçik Vakfı ailesi ile
bağlarımız çok uzun yıllardır var. Ancak
“Kültür Gezisi”ne bu yıl ilk kez katıldım.
Geziye katılırken kafamda iki
önemli şey vardı. Birincisi Vakfı bu
zamana kadar ziyaret etme fırsatım
olmamıştı. Vakfı göreceğim ve benimle
aynı kaderi paylaşan ortak paydamızın

olduğu insanlarla bir araya geleceğim
için heyecanlanıyordum. Ancak en
çok Vakfımızı, aziz şehitlerimizin
ruhlarını bağışlarıyla ve kalpleriyle
ayakta tutmaya çalışan bağışçılarla
tanışmak beni mutlu etti. Vatanımız
ve bütünlüğümüz, uğruna canını feda
eden aziz şehitlerimizin ailelerine ve
canım babam gibi gazilerimize daha
kaliteli yaşam sürmelerini sağlamak için
yaptıkları bağışların önemi yadsınamaz
düzeyde büyük…
Gezimizin Çanakkale bölümünde
topraklarının her köşesinde
şehitlerimizin yattığı Gelibolu
ilçesinde bulunan 85 dönümlük
harika meyve ağaçları ve değeri paha
biçilemez güzellikte olan arazisini
bizlere bağışlayan Nusreddin Amca

ile tanışmak bizi en çok mutlu
eden olaylardan biriydi. Nusreddin
Amca’ya teşekkür madalyasını takdim
etmek için görevlendirildiğimde çok
heyecanlandım. Benim için anlamının
çok büyük olduğu bir yerde ailesi ile
birlikte bizi tek tek öperek karşılayan
Nusreddin Amca ve ailesine ne kadar
teşekkür etsek az…
Nusreddin Amca’nın çocukları ile
bir araya gelip sohbet etme fırsatı
bulduğumuzda “babamız çok iyi
bir şey yapmış” demeleri beni çok
duygulandırdı ve yalnız olmadığımı
bir kez daha hissettirdi. Eğitim
hayatımın büyük kısmını burslarla
tamamlamış biri olarak Vakfımıza
yapılan bağış ben ve benimle ortak
noktası olan insanlar için çok önemli.
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Nusreddin Amca ve ailesi gibi kalbi
güzel insanların olduğunu bilmek,
çocuklarındaki samimiyeti görmek
bana vatanımıza daha iyi bir birey
olmamız konusunda bana bir yol
gösterici oldu. Başta Nusreddin
Amca’ya, bizi onunla tanıştıran Sayın
Genel Müdürümüz E. Tümgeneral A.
Tamer Büyükkantarcıoğlu’na, Gürkan
Albay’ıma, Mehmetçik Vakfı ailesine ve
bizden maddi ve manevi desteklerini
hiçbir zaman esirgemedikleri için çok
teşekkür ediyorum.
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Bundan sonraki amacım, Nusreddin
Amca ve ailesi gibi kalbi güzel olan
insanların desteği ile vatanıma ve
milletime hayırlı birer evlat olmanın
bilincinde mesleğimde iyi bir noktaya
gelmek olacaktır.

andır. O zaman çok iyi anladım ki yapılan
her kuruş yardım aslında bize emanet.
Türk halkının, Mehmetçik’in sonuna
kadar yanında olduğunu gösteren bir
emanet… Bu bağışlara, bağışçılara karşı
büyük bir sorumluluk duygusu hissettim.
Bağışçılarımıza sonsuz saygı ve minnet
duydum.
Özellikle Çanakkale’de Nusreddin
Yılmaz tarafından yapılan bağış, büyük
ve ince bir bağıştı; Çanakkale’den,
100 yıl önce memleketin her bir
köşesinden gelen Mehmetçiklerin
kanının döküldüğü kutsal bölge olan
Gelibolu’dan… Mehmetçik’in kalbinin
attığı, kanının aktığı toprağı yine
Mehmetçik Vakfına emanet etmişti.

Ahmet Özkan:
İstanbul Üniversitesi Üstün Zekâlılar
Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisiyim.
Eskişehir’de dünyaya geldim ve
hâlâ orada ikamet etmekteyim. Gazi
çocuğuyum. TSK Mehmetçik Vakfının
düzenlediği “Kültür Gezisi”ne ilk kez
bu yıl katıldım. Katıldığım için de
son derece mutluyum. Benim için
mükemmel bir deneyim oldu bu gezi.
Aynı zamanda gezide en çok beni
etkileyen anlardan biri bizi bağışçılarla
tanıştırdıkları andı. Onlarla sohbet etme
ve onları tanıma fırsatı bulduk, onlar da
bizi tanıdılar.
En çok etkilendiğim kısım ise bize
bağışların ne koşullarda ve ne amaçla
kimler tarafından yapıldığını öğrendiğim
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Bağışçımız Nusreddin Bey’e plaketin
takdim edilme görevi bana verilince çok
heyecanlandım ve çok mutlu oldum.
Çünkü bize böylesine önemli bir bağış

yapan birine, o bağışlarla okuyan biri
olarak plaketi ben takdim ediyordum.
Nusreddin Bey, adının anlamı olan
“yardım” kelimesinin hakkını vermişti.
TSK Mehmetçik Vakfı çok büyük
bir aile… Bağışçılarıyla, şehit ve gazi
aileleriyle. Gezide, Türkiye’nin her
bölgesinden şehit ve gazi çocuğu vardı.
Biz birdik… Türkiye’ydik… Çanakkale ise
Türkiye’nin her yerinden kopup gelen
Mehmetçik’in can verdiği, kan verdiği
kutsal bir yerdi… Biz de Mehmetçik
çocukları olarak atalarımızla gurur
duyduk, onurlandık…
Şimdi ise tek görevimiz atalarımızın
bize bıraktığı emanete sahip çıkmak
ve o emaneti yüceltmektir… Bizler,
“vatanını en çok seven görevini en iyi
yapandır” sözünden hareketle Ata’mızın
ve Mehmetçik’in emanetine sahip
çıkacağız.

“TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ ANIYOR”
HARBİYE ASKERÎ MÜZE VE
KÜLTÜR SİTESİ KOMUTANLIĞINDA
ANILAN ŞEHİTLERİMİZ
15
Türkiye Şehitlerini Anıyor
Genelkurmay Başkanlığı ile TSK
Mehmetçik Vakfının ortak çalışması
sonucunda hayata geçirilen ve ilki 18
Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen
“Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliği
İstanbul Harbiye Askerî Müze ve
Kültür Sitesi Komutanlığında devam
ediyor. Her çarşamba günü Öğretmen
Albay Erhan Altınok’un sunumunu
gerçekleştirdiği törenlerde şehidimiz
yakınlarının huzurunda anılıyor. Bütün
şehitlerimizin ruhları şad olsun…
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Piyade Çavuş Bekir oğlu Battal

T Ü RK İ YE Ş EH İ T L ERİ N İ A N I YOR
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Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Arıburnu bölgesinde şehit olan Piyade Çavuş Bekir oğlu Battal için 15 Nisan 2015
tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, kardeşinin torunu Bektaş Zengin’e ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu
şad olsun.

Üsteğmen Mehmet Nazif Çakmak

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi’nde 1915 yılında şehit olan Üsteğmen Mehmet Nazif Çakmak için 22 Nisan
2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, torunu Ali Fevzi Çakmak’a ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.

Er Mehmet Oğlu İsmail

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Üçüncü Kirte Muharebeleri sırasında şehit olan Er Mehmet oğlu İsmail için 29
Nisan 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, torunu İbrahim Gölcük’e ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Er Şakiroğullarından Halil oğlu Ali

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Arıburnu bölgesinde şehit olan Er Halil oğlu Ali için 6 Mayıs 2015 tarihinde
düzenlenen anma etkinliğinde, torununun oğlu Yahya Eroğlu’na ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.
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Hava Pilot Binbaşı Fehmi Ercan (1959-H-59)

Kıbrıs Barış Harekâtı Girne Bölgesi’nde ileri hava kontrolörü olarak görev yapmakta iken şehit olan Hava Pilot Binbaşı
Fehmi Ercan (1959-H-59) için 13 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, eşi Yıldız Ercan ve kzı Canan Ercan
Çelik’e ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.

Deniz Er Kalpakoğullarından Ali (1887-3673)

18 Eylül 1890 yılında Japonya’dan dönen Ertuğrul Fırkateyni’nin Oşima Adası açıklarında batması neticesinde şehit
olan Dz. Er Kalpakoğullarından Ali için 20 Mayıs 2015 tarihinde, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan TALU’nun
katılımlarıyla düzenlenen anma etkinliğinde, torunu Süleyman Ali Kalpakoğlu’na ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.
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Topçu Üsteğmen Mehmet Günenç (1943-54)

T Ü RK İ YE Ş EH İ T L ERİ N İ A NI YOR
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Kore Savaşı’nda 241’nci Alay 9’uncu Bölük bölgesinde ileri gözetleyici olarak görev yaparken şehit olan Topçu Üsteğmen
Mehmet Günenç (1943-54) için 27 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, kuzeni Ahmet Faruk Kayapalı’ya ‘’Onur
Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.

Jandarma Yüzbaşı İsmail Naci (1904-P.443)

Kurtuluş Savaşı’nda Afyonkarahisar Sivritepe Bölgesindeki Muharebelerde şehit olan J. Yüzbaşı Ömer Lütfi oğlu İsmail Naci
için 3 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, torununun oğlu Abdülkadir Uluç’a ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’
takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.

Piyade Kıdemli Yüzbaşı Halit Kaya Aldoğan (1937-428)

11 Eylül 1950 tarihinde Kore Savaşı’nda görev alan 241’nci P. Alayı İkmal Bölüğünde görevliyken Sinnim-ni baskını sırasında
şehit olan P. Kd. Yzb. Halit Kaya Aldoğan için 10 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, kızları Yazgülü Aldoğan
ve Sündüs Arıtan’a ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.
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Piyade Er Mustafa Çelik (1929-1)

Kore Savaşı’na katılan 47’inci Piyade Alayı, 6’ncı Piyade Bölüğünde görevliyken, Kunuri Muharebelerinde 29 Kasım 1950
tarihinde şehit olan P. Er Mustafa Çelik için 17 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, oğlu Mehmet Çelik’e
‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.

T Ü RK İ YE Ş EH İ T L ERİ N İ A NI YOR

Piyade Er İsmail Oğlu Halil
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Birinci Dünya Savaşı Hicaz-Yemen Cephesindeki muharebelerde 9 Ağustos 1918 tarihinde yaralanarak Asri Mevki
Hastanesinde şehit olan P. Er İsmail oğlu Halil için 24 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, torunu Cemal
İrem’e ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.

Piyade Er Süleyman Birkeser (1930-1)

Kore Savaşı 3’üncü Tugay’da görevli iken Seul’un kuzeyinde yaşanan Vegas Muharebelerinde şehit olan Piyade Er Süleyman
Birkeser için 1 Temmuz 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, yeğeni Semih Birkeser’e ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’
takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.
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Piyade Er Erdoğan Yıldız (1953-1)

T Ü RK İ YE Ş EH İ T L ERİ N İ A NI YOR

20

Kıbrıs Barış Harekâtında çıkarmanın yapıldığı 20 Temmuz 1974 tarihinde göğsünden vurularak yaralanan ve 23 Temmuz
1974 tarihinde şehit olan Piyade Er Erdoğan Yıldız için 8 Temmuz 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, kardeşi Hamdi
Yıldız’a ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.

Piyade Üsteğmen Naci Gökçe (1946-157)

Kore Savaşı’nda, 1’nci Tugay, 241’nci Alay 7’nci Bölük, 3’ncü Takım Komutanı olarak görevliyken 29 Kasım 1950 tarihinde
Sinnim-ni köyü yakınlarındaki muharebeler sırasında şehit olan P. Ütğm. Naci Gökçe için 15 Temmuz 2015 tarihinde
düzenlenen anma etkinliğinde, eşi Perihan Gökçe ve oğlu Ertuğrul Gökçe’ye ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.

Deniz Piyade Onbaşı Hasan Dutlu (1974/1-1197)

Kıbrıs Barış Harekâtı Girne Bölgesi’nde Çıkarma Filo Komutanlığı, Amfibi Deniz Piyade Alayı, 1’inci Amfibi Deniz Piyade
Tabur Komutanlığında görevli iken yaşanan muharebelerde şehit olan Dz. P. Onb. Hasan Dutlu için 22 Temmuz 2015 tarihinde
düzenlenen anma etkinliğinde, annesi Yazgülü Dutlu’ya ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.
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Jandarma Astsubay Üstçavuş Kemal Dere (1969-194)

Kıbrıs Barış Harekatı Beşparmak Dağları Hamitköy-Karatepe Bölgesinde yaşanan muharebede 14 Ağustos 1974 tarihinde
şehit olan J. Astsb. Üçvş. Kemal Dere için, 29 Temmuz 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde kızı Şura Dere Eşelekli’ye
‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.

T Ü RK İ YE Ş EH İ T L ERİ N İ A NI YOR

Piyade Çavuş Fevzi Bayram (1929-1)
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Kore Savaşı 1’nci Türk Tugayı 3’ncü Tabur 9’uncu Bölükte görevli iken yaralandıktan sonra Amerikan Hastanesinde şehit
olan Piyade Çavuş Fevzi Bayram için 6 ağustos 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, kardeşi Sadık Bayram’a ‘’Onur
Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.

Piyade Er Yusuf Oğlu Hasan

Birinci Dünya Savaşı Irak Cephesi’nde 1916 yılında şehit olan Piyade Er Yusuf oğlu Hasan için 12 Ağustos 2015 tarihinde
düzenlenen anma etkinliğinde, torunu Osman Aydoğan’a ‘’Onur Belgesi’’ ve ‘’Rozet’’ takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.
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“Ben gökyüzü yazarıyım”
TSK Mehmetçik Vakfı bağışçılarından yazar Melek Güngör işte bu sözlerle tanımlıyor
kendisini. Çocukları çok sevdiğini söyleyen Güngör, onları kendi çocukluğundan kalan sihirli
d ünyalara taşımak istediğini belirtiyor. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğraf ya Fakültesi
Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Melek Güngör, özellikle çocuk edebiyatı
alanında uzmanlaşmış. 50’nin üzerinde çocuk romanı ve öykü kitabı bulunan Güngör, yazarlık
serüvenini Mehmetçik Vakfı Dergisi ile paylaştı.
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“Babamın bir bankanın müdürü
olması nedeniyle Rize’nin Pazar
ilçesinde dünyaya geldim. Sekiz
kardeşin olduğu kocaman bir aile…
Karadenizli bir aileden geldiğim
için çocukluk dönemimde dünyanın
yemyeşil olduğunu sanıyordum. Ben
iki yaşında iken babam Trabzon’a tayin
edilince on yaşıma kadar Trabzon’da

yaşadım. Müthiş bir doğası vardı
Trabzon’un o zamanlar… Bahçemizdeki
çiçeklerle uğraşmayı, ağaçlara
tırmanmayı ve büyük bir hayranlıkla
doğayı seyretmeyi seviyordum. Gerçek
oyuncaklarım ateş böcekleri, arılar ve
etrafta bulunan çeşitli bitkilerdi.
Babam Rıza Güngör hakkında

kısa bir bilgi vermek de isterim.
Babam İstiklal Madalyası’na sahip.
Atatürk’ün de bizzat ilgilendiği bir
kişi olmuş. Zaten Atatürk sevgisini
de biz ondan öğrendik. Çocukları
büyümeye başladığında babam bizi
daha iyi koşullarda okutabilmek için
Ankara’ya tayinini istemiş. İlkokul
dördüncü sınıftan üniversite son sınıfa
kadar Ankara’da Kurtuluş semtinde
yaşadım. Ankara Üniversitesi Dil Tarih
ve Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve
Edebiyatı bölümünden mezun oldum.
Bir dönem Fransızca öğretmenliği
yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı Dış
İlişkiler Dairesinde on yıl süreyle
tercüman olarak çalıştım. Bu arada
Devlet Lisan Okulunda İngilizce
bölümünü bitirdim. Daha sonra Sağlık
Bakanlığındaki görevimden ayrılıp
İstanbul’a taşındım. Denizi çok severim
ben… Hep şöyle bir hayalim vardı,
İstanbul’un bir yakasında yaşayıp
tek vapurla diğer yakadaki işine
gideceksin… Bunu kim bilir ne kadar çok
istediysem Tanrı beni duymuş olmalı.
Kadıköy’de ev tuttum, Karaköy’de bir
tercüme bürosunda çalışmaya başladım.
“Şu anı hiç unutmayacağım”
Çocukluğumdan beri düş gücüm hep
kuvvetliydi. Hep bir şeyler yazıyordum.
Yazmak benim için kökü eskilere
dayanan bir tutkuydu. Önce yetişkinler,
sonra çocuklar için yazmaya başladım.
1982 yılında TRT’nin açtığı gençler
için dizi film yarışmasını kazandım.
Hatta bu yarışmayla ilgili ilginç bir
anımı da sizlerle paylaşmak isterim. O
tarihlerde yaşam şartları açısından ilkel
sayılabilecek bir evde oturuyordum.
Evin damı su akıttığı için yatak
odasında bir köşeye büzüşmüş tercüme
yapıyordum. O sırada televizyonda
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başka şehirlerden savaşa katılıp da
şehit olan küçük askerlerimiz olmuş.
Buradan hareket ettim ve günümüzdeki
çocuklarla da harmanladım. Epey
emek sarf ettim ama iyi ki yazmışım bu
kitabı… Keşke babam da sağ olsaydı da
okuyabilseydi. Sanırım beğenirdi…
“Öykülerimi hep düş gücümle
yarattım”
Hiçbir anımı öyküleştirmedim, hep
düş gücümle hikâyelerimi yarattım.

İlkokul öğrencilerinden teşekkür
mektubu
Bir ilkokulda yaptığım söyleşide
bir kız çocuğu gelip kucakladı beni.
Sonra diğerleri de ona katıldılar. Adeta
bir yumak olduk… O anki duygumu
anlatamam… Sonra yine bir başka
okul söyleşisinde ara vermiştik. Birkaç
kız öğrenci çekingen bir şekilde bana
yaklaştılar ve bir mektup verdiler. Beş
kız öğrenci tarafından müthiş güzel bir
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TRT 2 kanalı açıktı. Birden yarışma
ile ilgili habere geçtiler ve kazananı
ilan ettiler. İlk kez böyle bir yarışmaya
katılmıştım ve kazanmıştım. O anki
mutluluğumu anlatamam… Şunu
düşündüm, ‘Bundan sonra da herhalde
başka başarılarım olacak ama ben şu
anı hiç unutmayacağım.’ Gerçekten de
hiç unutmuyorum.
Yarışma, yazma hevesimi körükledi.
Daha sonra bir gazetede bir yayınevinin
çocuk öyküleri ve masalları yazan bir
yazar aradığına ilişkin bir ilan gördüm.
Ben de çeşitli öykü ve masallarımı
yayınevine götürdüm. Çok beğenildi.
Böylece Kırmızı Fare dergisinde pek çok
masalım ve öyküm çıkmış oldu.
Sonra kitap yayınlama aşamasına
geçmiş oldum. ‘Bayan Tutu Modaya
Uyuyor’ ilk öykü kitabımdı. Sonra
‘Penguen Tigi’nin Özlemi’ ve ‘Benim
Orkestram Sizinkini Döver’ onu izledi.
Bugün yayınlanmış kitaplarımın sayısı
50’yi geçer.
Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin
100’üncü yıl dönümünü kutluyoruz.
Benim de bu özel yıla yönelik
hazırladığım bir kitabım oldu. Üzerinde
epey çalıştığım bir kitap… ‘Çanakkale
Yolunda 14 Yaşında Asker’ adı.
Biliyorsunuz öğrencileri Çanakkale
Savaşına gittiği için mezun veremeyen
okullarımız olmuş. İstanbul Erkek Lisesi,
Vefa Lisesi, Galatasaray Lisesinin yanı
sıra Sivas, Konya, Trabzon, Tokat ve

Ben gökyüzü yazarıyım. Çünkü ağırlıkla
gökyüzünü anlatıyorum öykülerimde…
Örneğin “Gökten Bir Yıldız Yakala”
sırf gökyüzü için yazılmış bir kitap…
Çünkü ben ilk gençlik yıllarıma kadar
akşamları kafamı kaldırdığımda
gökyüzünü görebiliyordum, yıldızları
görebiliyordum. Ama şimdi o
koskocaman binalar ve onların ışıkları
yüzünden gökyüzü görünmüyor. Bunları
çocukların kaybetmesini istemiyorum.
Çocuklar gökyüzünü tanısınlar
istiyorum.
Çocukları çok seviyorum. Onları
kendi çocukluğumdan kalan o sihirli
dünyaya götürmeye çalışıyorum. Bunun
için de düş gücümün bana sunduğu tüm
inanılmaz şeylerden yararlanmaktayım.
Çocuklar sevmeyi ve inanmayı
iyi biliyorlar. Öykülerimle onların
yaşadıkları dünyanın ne kadar güzel ve
özel olduğunun bilincine varmalarını
ve bunu bir yetişkin olduklarında bile
kaybetmemelerini anlatabilmek benim
için en büyük amaç.

Türkçe ile yazılmış şahane bir mektup…
Bu kadar güzel kitap yazdığım için
bana teşekkür ediyorlar. Ne kadar
mutluluk duyduğumu anlatamam size.
O mektubu da hâlâ saklarım.
“Mehmetçik Vakfına
çok güveniyorum”
Kendi emeğim
ile aldığım bir
evim var. O evi TSK
Mehmetçik Vakfına
bağışladım. Çünkü
Mehmetçik Vakfının
yeri benim için çok
ayrı. Çünkü Vakfınıza
çok güveniyorum.
Şehitlerimiz için çok
üzülüyorum herkes
gibi. Çünkü onlar
bizim için canlarından
vazgeçiyorlar. Herhalde
trilyonlarım olsaydı
da insanların refahı
için kullanmayı tercih
ederdim.”
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Hüzünlü bir bağış hikâyesi…
A ş ağ ı da o ku ya c a ğı n ı z ba ğı ş öy küs ü, Fatm a Fev k i ye Ca n’ı n TS K M e h m etç i k Va k fı n a ya ptı ğ ı va s i yet li b ağ ışın
hüzünl ü hi kâyesi … Bi r gü n Anka ra Aş a ğı Ay ra n c ı ’d a b u l u n a n ev i n d e n ç ı k tı ve b i r d a h a g e ri d ö n e m e d i Fatm a
Fevki ye C an… On dö r t yo l boy u s ü ren bütü n a rayı ş l a r so n u ç s u z ka l ı n c a m a h ke m e ka ra rı i l e “g a i p” say ıld ı.
Fatma Fevki ye Ca n’da n geri ye, ş eh i t ve ga zi a i l e l e ri i ç i n M e h m etç i k Va k fı n a b a ğ ı ş l a d ı ğ ı b i r ev ve b a n kad a
y ükl ü bi r mi ktarda pa ra ve el bette a nc a k mi n n etl e ka rş ı l ı k b u l a c a k b i r g ö n ü l b o rc u ka l d ı .
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Vakfın elinde sadece 24 Ekim 1996
yılında noter aracılığıyla yapılmış bir
vasiyetname var Fatma Fevkiye Hanım
hakkında. 1924 Burdur doğumlu Fatma
Fevkiye Can, kendi özgür iradesiyle
tek gayrimenkulü olan bu küçük evi
ve bankadaki bir miktar menkulü TSK
Mehmetçik Vakfına bırakmış. Hem
de çok yakın bazı dostlarının “Sakın
evini ve paranı öyle Vakıflara falan
bırakayım deme. İlerde ihtiyacın olur”
diye yazdığı mektuplara rağmen…

2001 yılının soğuk bir kış
gününde dışarı çıktı Fatma Fevkiye
Hanım Aşağı Ayrancı Elçi Sokak Ece
Apartmanı’ndaki küçük dairesinden.
Muhtemelen kendisi de bilmiyordu bir
daha evine asla geri dönemeyeceğini.
Dönemedi de… Apartman görevlisinin
söylediğine göre aylık apartman
aidatını ödemek için bankadan para
çekmeye gitmişti. Gidiş o gidiş oldu…
Bir daha da kimse o evin kapısını
açmadı. Ta ki 2015 yılında TSK
Mehmetçik Vakfı görevlilerinin açacağı
güne kadar…

Babanın aziz hatırası

Kederli takvim yaprağı
Aradan geçen on dört yılın ağır
toz tabakasını saymazsak, sanki biraz
sonra Fatma Fevkiye Hanım gelip
on dört yıl önce yıkayıp duruladığı
tabakları dolaptaki yerlerine
koyacakmış gibi her şey yerli yerinde.
Buzdolabında tam on dört yıl önce
alınmış içecekler, giysi dolabında
her biri tek tek kılıfına geçirilmiş ve
hâlâ mis gibi sabun kokan kıyafetler…
Muhtemelen sahibesinin evden çıkıp
geri dönemediği o meşum tarihi
gösteriyor mutfaktaki takvim 14 yıldır
kederle: 01 Aralık 2001
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16 Ocak 2002 tarihinde Ece
Apartmanının o zamanki yöneticisi
Fatma Fevkiye Hanım’dan bir süredir
haber alamadıkları bilgisiyle TSK
Mehmetçik Vakfına haber verince, Vakıf
hemen güvenlik güçlerini harekete
geçiriyor. Ardından Cumhuriyet Savcılığı
ile temasa geçilip, oradan da olumsuz
cevap gelmesi ve bekleme süresinin
tamamlanması sonucunda mahkeme
kararı ile “gaip” sayılıyor Fatma Fevkiye
Can. Gaip, yani nerede olduğu belli
olmayan…

Evde bulunan belgelere göre Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Maden
Daire Başkanlığından emekli olan
Fatma Fevkiye Hanım, 1947 yılında
İzmir Kız Lisesinden mezun olmuş,
daha sonra öğretmenlik diploması da
almış. 1937 yılında vefat eden babası
Piyade Binbaşı Hüseyin Ruhi Can,
hem Birinci Dünya Savaşı’na hem de
Kurtuluş Savaşı’na katılmış bir asker.
Belli ki Hüseyin Ruhi Bey’in aziz
hatırası etkili olmuş Fatma Fevkiye
Hanım’ın TSK Mehmetçik Vakfına bağış
yapmasında…
Kitaplığındaki sözlükler ve kitaplar

Fransızca bildiğini gösteriyor Fatma Fevkiye Hanım’ın…
Fotoğraf albümünden anladığımız kadarıyla gezmeyi
ve yeni kültürlerle tanışmayı sevdiği her halinden
belli. Özenle koruduğu pasaportu çeşitli ülkelerin
vizeleriyle dolu… Aynı zamanda yaşadığı süre boyunca
hayırsever bir kişi olmuş Fatma Fevkiye Hanım. Sakladığı
teşekkür mektuplarının bazıları çeşitli dernek ve hayır
kurumlarına ait.
Fatma Fevkiye Hanım’ın Ece Apartmanı’nda yaşadığı
süre boyunca o küçük dairesinde hangi sevinçleri hangi
üzüntüleri yaşadığını, o kapıyı kapatıp çıktığında başına
neler geldiğini elbette bilmiyoruz. Resmi kayıtlarda
Fatma Fevkiye Hanım’ın isim hanesinin karşısına her ne
kadar “gaip” olarak not düşülse de bundan böyle Vakfın
ve Mehmetçik ailelerinin gönlünde yaşayacağını gayet iyi
biliyoruz.
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İlk “Mübadele” ile Türkiye’ye getirilen
Prevezeli mübadil bir ailenin 3’üncü kuşak evladı.
CEMAL SABRİ KAVUKCUOĞLU
(02.12.1951–09.01.2015)
Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler
bölümlerini bitiren Cemal Sabri
Kavukcuoğlu İngilizce, Almanca ve
Yunanca bilen, arkeoloji, tarihi eserler,
felsefe ve turizm ile ilgilenen aydın,
çağdaş, sosyal demokrat, Cumhuriyet
sevdalısı ve Atatürk ilkelerine gönülden
bağlı bir insandı.
İlk işe madencilik sektöründe,
Etibank’ta başlamış, buradan
başmühendis olarak ayrılıp, Trakya ve
Eskişehir Anadolu Üniversitelerinde
hocalık yaptıktan sonra, en son Sanayi
ve Ticaret Bakanlığındaki görevinden
15.03.2004 tarihinde emekliye
ayrılmıştır.
Hukukçu Şadi Kavukcuoğlu ile
öğretmen Mehlika Kavukcuoğlu’nun
tek çocuğu olarak 02.12.1951 tarihinde
Ankara’da dünyaya gelen Cemal Sabri
Kavukcuoğlu ilk, ortaokul ve lise
öğrenimini Ankara’da tamamladıktan
sonra 31 Ağustos 1978 tarihinde
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Malzeme
ve Metalürji Mühendisliği bölümünden
mezun oldu. Daha sonra Anadolu
Üniversitesi İktisat Fakültesi ile

Atatürk’ün hemşehrisi olmakla
her zaman gurur duyan ve her şeyin
eğitimle çözüleceğine inandığı için
yıllarca Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği kanalıyla sayısız öğrenciye burs
veren Cemal Sabri Kavukcuoğlu, aynı
zamanda çevresi tarafından çok sevilen
ve sayılan bir insan, iyi bir evlat, iyi bir
eş, iyi bir aile reisi, iyi bir yurtseverdi.
Doğayı, hayvanları, Gölcük
Değirmendere Beldesini ve bilhassa
çocukları çok seven Cemal Sabri

Kavukcuoğlu, Mehmetçik Vakfına yaptığı
bağışla da Vakfın binlerce çocuğuna
iyi bir baba görevini yaparak, geride
kalan eşi Peyman KAVUKCUOĞLU’na
onurlu, namuslu, şerefli, saygın bir
isim, aynı zamanda da büyük ve hiçbir
zaman dinmeyecek bir acı bırakarak
09.01.2015 tarihinde soğuk, karlı
ve hüzünlü bir Ankara sabahında bu
dünyadan ebediyete göç etmiştir.
Allah Rahmet Eylesin…
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“Bugün Dünya denizlerinde
görev yapmakta olan 5.000’i
aşkın savaş gemisinden
hiçbiri, NUSRET ve onun
döktüğü mayınlar kadar
harbin gidişine ve
düşmanın geleceğine
etkili olacak bir başarı
gösterememiştir.”
Winston Churchill
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ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI
VE

NUSRET

1815 Viyana Kongresi sonrasında Batı’daki güç
mücadelesinin sona ermesi ve yeni bir sistemin tesis
edilmesi sonucunda geçici bir barış dönemi İngiltere
liderliğinde Avusturya, Rusya ve Prusya tarafından
meydana getirilmiştir. Neticede bu sistemi Fransa’nın
İngiltere’ye meydan okuması sonlandırmıştır. İtalya’nın
1861 yılında özellikle Almanya’nın 1870 yılında birliklerini
oluşturması Avrupa kıtasında dengelerin yeniden
şekillenmesine sebebiyet vermiştir. Bu durum ileriki
dönemde dünya paylaşımı konusunda Almanya ve İngiltere
liderliğinde iki bloğun oluşmasına sebebiyet vermiştir.
XX. Yüzyılın başlarında bloklar netleşmiş ve nihayetinde I.
Dünya Savaşı’nın fitili ateşlenmiştir.

Özellikle Çanakkale Savaşı ilerleyen sürecin
oluşmasındaki uluslararası ve ulusal etkileri açısından ayrı
bir öneme sahiptir. İngiltere, Fransa ve Anzak gemilerinden
müteşekkil filo sayı ve teknolojik üstünlüğüne rağmen kısıtlı
ve sınırlı imkânlara sahip Osmanlı Devleti’nin savunma
anlayışı ile durdurulmuştur.

Osmanlı Devleti ise bu bloklaşmaların içinde kendine yer
aramaya çalışmış ve her ne kadar İngiltere bloğunun içinde
bulunmak istese de kendini Almanya liderliğindeki İttifak
devletleri içinde bulmuştur. Osmanlı Devleti bu savaşın
belirli coğrafyasını meydana getirdiğinden dolayı bu savaşla
sonunun başlangıcına girmesi kaçınılmaz olmuştur.

18 Mart 1915 sabahı saat 10.00’dan itibaren Müttefik
Donanması, Boğazı zorlamaya başlamıştır. Türk kıyı
bataryalarından açılan topçu ateşi sonucu manevra yapma
ihtiyacını hisseden Müttefik Donanmaya ait gemiler, Nusret
mayın gemisi tarafından dökülen mayınlara çarpmış, İngiliz
Donanmasına ait Ocean ve Irresistible zırhlıları ile Fransız
Donanmasına ait Bouvet zırhlısı batmıştır. Ayrıca Müttefik
Donanma’ya ait Gaulois, Suffren, Inflexible zırhlıları ağır
hasar almış, bir çok zırhlı da çeşitli yaralar almıştır.

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda bir çok cephede
savaşmıştır. Bu cephelerden, Kafkasya’da savaşın sonunda
kazanılan zafer, Kut’ül Ammare ve Çanakkale Savaşı farklı
bir yer tutmaktadır.
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Nitekim Nusret mayın gemisi Çanakkale Savaşı’nda
tesis ettiği mayın hatları ile “18 Mart Çanakkale Deniz
Zaferi”nin kazanılmasında büyük rol oynamıştır. Yüzbaşı
Hakkı Bey komutasındaki Nusret mayın gemisi, 8 Mart 1915
sabahı büyük bir gizlilik içerisinde Erenköy Koyu önlerinde
sahile paralel olarak 26 mayın dökerek, yeni bir mayın hattı
meydana getirmiştir.

Çanakkale’yi denizden geçemeyen İngiliz ve Fransızlar,
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18 Mart 2011 tarihinden itibaren aslına birebir
olarak Gölcük Tersanesi Komutanlığı tarafından
inşa edilen Nusret, Çanakkale Deniz Müzesi
Komutanlığı bünyesinde seyir yapan müze gemi
olarak ziyarete açılmıştır.
25 Nisan 1915 tarihinde karaya asker çıkartarak 20
Ocak 1916 tarihine kadar sürecek olan kara harekâtını
başlatmışlardır. Deniz harp tarihinin unutulmazları
arasındaki şerefli yerini alan Nusret mayın gemisi, 1955
yılında hizmet dışına çıkarılmıştır. 2003 yılında Tarsus
Belediyesi tarafından restorasyonu yaptırılarak, Tarsus’ta
Çanakkale Parkı’na yerleştirilen gemi, 27 Aralık 2003
tarihinden itibaren müze olarak hizmet vermektedir.
Nusret mayın gemisinin birebir saç modeli Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 1982 yılında
Çanakkale’deki “Çimenlik Kalesi’nde inşa edilmiştir. Bu
model halen müze olarak kullanılmaktadır. Geminin ‘Nusrat’
olan ismi zaman içinde ‘Nusret’ şeklinde kullanılmaya
başlanmıştır.

Kaynakça
• Fahir Armaoğlu; 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, İş Bankası
Yayınları, 2. Baskı, Ankara,1984.
• Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar
Enstitüsü; 1914’ten 2014’e 100’üncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’nı
Anlamak 20-21 Kasım 2014 Sempozyum Bildirileri, İstanbul, 2015.
• Çanakkale Boğaz K.lığı, Çanakkale Deniz Savaşları 1915, Deniz
Basımevi, İstanbul, 2008.
• Genelkurmay ATASE D. Bşk.lığı, Birinci Dünya Savaşı’nda
Çanakkale Cephesi, V.Cilt I-III. Kitap, Genelkurmay Basımevi,
Ankara, 2012.
• Deniz Kuvvetleri, Çanakkale Deniz Savaşları.

İsim/Tipi

İnşa Edildiği Yer/Tarih

Hizmete Giriş Tarihi

Hizmetten Çıkış Tarihi

Nusret Mayın Gemisi

Almanya/1911

1913

1955

ÖZELLİKLER
Makineler
: 2 x Üçlü Ekpenşın stim Mk., 2 pervane
Ağırlık (Ton)
: 365 Ton
Boyutlar (Boy/En/Draft) : 40 x 7.5 x 3.4 m
Hız
: 15 mil
Silahlar
: 2x 4.7cm.lik top, 40 x mayın taşıma kapasiteli
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Gazi Osman Çakmak

“Çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim”
2014 yılında Meksika’da gerçekleştirilen Dünya Ampute Futbol Şampiyonasında Türkiye’ye
d ünya üçüncülüğü kazandıran Ampute Futbol Milli Takımı’nın kaptanı Gazi Osman Çakmak , TSK
Mehmetçik Vakfının bu yılki vekâleten kurban bağışı kampanyasının tanıtım yüzü oldu.
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Bize kendinizden bahseder
misiniz?
1977 yılında Tokat’ın Zile ilçesinin
Narlıkışla Köyü’nde doğdum. Dördü
erkek, ikisi kız olmak üzere altı
kardeşiz. Eğitim sürecim Narlıkışla
İlköğretim Okulundan sonra sona erdi.
Ardından İstanbul’a gittiğimde

ilkokul hocam, futbola olan ilgim ve
yeteneğim nedeniyle bana eğitim ve
futbol arasında bir seçim yapmam
gerektiğini söyledi. Ben de çok sevdiğim
için futbolu tercih ettim. Böylece futbol
serüvenim başladı.
Nasıl gazi oldunuz?
1997 yılında Manisa Doğu Kışla’da
acemi birliğini bitirdikten sonra
İstanbul Hasdal’da piyade er olarak 45
günlük özel eğitimimi komutanlarım
sayesinde aldıktan sonra Şırnak
Besta Vadisi’nde 26’ncı iç güvenlik
Piyade Tugay Komutanlığına katıldım.
Vatanımızın birliği, beraberliği ve
huzuru için her Türk evladı gibi, her
dakikasında bu vatan için canımın
her parçasını vermeye hazırdım.
05 Kasım sabah 05.00 sıralarında
çıkmış olduğumuz yol emniyetinde
mevzilerimize yerleşmek üzere hareket
ettiğimizde havanın yağışlı olması
nedeniyle termal kameralar gece
görüntüsü alamamış. Böylece PKK’nın
yola döşediği mayına basma sonucu sol
bacağımı diz altından kaybettim.
Komutanlarım beni en hızlı şekilde
Şırnak Devlet Hastanesi’ne ardından
Diyarbakır’a ve oradan da Gülhane
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Askerî Tıp Akademisine tedavilerim için
gönderdi. Tam 20 yaşında bu vatan için
bir bacak feda ettim. Komutanlarımızın
ve devlet büyüklerimizin bizi bu kadar
sahiplenmesi, Mehmetçik Vakfının
bize verdiği maddi ve manevi değerleri
bir an bile eksik etmemesi nedeniyle
hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Gazi olunca elbette hayatınızda
pek çok şey değişti. Bu değişimin
sizdeki yansımaları nasıl oldu?
Ben bu duyguyu anlatsam,
cümlelere sığmaz… Benim protez

Şampiyonası’nda Milli Takım Kaptanı
olmam beni daha da gururlandırdı.
Çocukluk hayallerimden en önemlisini
de böylece gerçekleştirmiş oldum.
Mehmetçik Vakfı bu yılki kurban
kampanyası reklamlarında yer aldınız.
Kendi hayatınızı canlandırmak nasıl
bir duygu?
Mehmetçik Vakfının aziz
şehitlerimizin bizlere emanet ettikleri
ailelerine ve kahraman gazilerimize ve
çocuklarımıza halkımızın desteği ile
sahip çıkması ayrı bir gururdur.
takmam, ailemin bana vermiş olduğu
destek… Söz konusu vatan olunca
toparlanmam kısa sürdü. 1999 yılında
evlendim. Derken 2000 yılında bir
kız çocuğumun olması, 2001 yılında
ikinci kızımın dünyaya gelmesi… Bu
süre zarfında en büyük destekçim olan
eşim ve çocuklarım hayata bakış açımı
değiştirdi.
2007 yılında da oğlum dünyaya
geldi. Zile Şehit Aileleri Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneğinde dernek
başkanlığı yapmam, şehitlerimizin
bizlere emanet olan aileleri bir arada
tutmak ve benim gibi vatanı için
bedeninden bir parça veren gazi
arkadaşlarımızla bir arada birbirimize
destek çıkmamız benim için ayrı bir
gururdu.
Tedavim için Ankara’ya
gelmem gerekiyordu Ankara TSK
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine
2008 yılında protezimin değişmesinin
gerekliliğinden dolayı geldim. Hiç
unutamayacağım iki komutanım Yusuf

Kaya ve Faruk Alpaydın bana “Evlat,
vatan görevi bitmez o nedenle ampute
futbol oynuyorsun” dediklerinde
komutanlarımı dinleyerek ampute
futbola başladım. Hem TSK’ya
hem de milli takıma hizmet etmek
benim ve ailem için ayrı bir gurur
olmuştu. Ampute futbolda devamlılık
kazanabilmem için sürekli Ankara’da
yaşamam gerekiyordu. Bu nedenle
Ankara’ya taşınmayı tercih ettim. 2012
yılında da TSK Güçlendirme Vakfı
kuruluşu olan Roketsan AŞ’de çalışmaya
başladım. Genel Müdürümüz Selçuk
Yaşar, Yönetim Kurulu Başkanımız
Eyüp Kaptan ve Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcımız Zafer Çamlıca Roketsan AŞ
ailesinin bir parçası olmamı sağladılar.
Aynı zamanda TSK Rehabilitasyon
Merkezi Engelli Spor Kulübünde
ampute futbolda takım kaptanı ve
sporcu olarak devam etmekteyim.
2010, 2012 ve 2014 yıllarında ülkemizi
yirmi dört ülke arasında üçüncülüğe
erişerek temsil ettik. Ayrıca 2014 Dünya

Vakfın bu yılki vekâleten
kurban bağışı kampanyasında
kullanılan reklamında oynamam ve
hayatımın çocukluğumdan itibaren
canlandırılması bana geçmişimi
hatırlattı. Apayrı bir gurur ve sevinç
duydum… Bir anne ve bir çocuk
düşünün… Anne evladını, baba evladını,
eşler kocalarını ve çocuklar babalarını
vatanımızın birliği ve beraberliği için
feda ediyorlar… Onlar şehit ve gazi
oluyorlar… Ve Mehmetçik Vakfı bu
kahramanların en büyük destekçisi
olduğu için ben böyle bir görev
üstlendim. Vakfın Genel Müdürü Sayın
Tamer Büyükkantarcıoğlu bana böyle
bir teklif sunduğunda, “Komutanım
siz böyle kutsal bir görevi bana layık
gördüğünüz için ben bu görevi elimden
geldiği kadarıyla en iyi şekilde yapmaya
çalışırım” dedim. Sanırım elimden
gelenin en iyisini de yaptım. Bana böyle
bir görev verdikleri için TSK Mehmetçik
Vakfına teşekkürlerimi sunarım.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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TSK Mehmetçik Vakfı 33 yaşında!
Tü rk Si l a h l ı Ku v vet l e ri Me h m et ç i k Vak fı , 33’ünc ü kurul uş y ı l d ö nüm ünü
Anıtkabir ’d e d ü ze n l e n e n tö re nl e kut l ad ı .
Kuruluş yıl dönümü
dolayısı ile Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E.
Tümgeneral A. Tamer
BÜYÜKKANTARCIOĞLU
ve Vakıf personelinden
oluşan heyet, Anıtkabir’i
ziyaret etti. Genel Müdür
BÜYÜKKANTARCIOĞLU’nun
Atatürk’ün mozolesine çelenk
bırakmasının ardından saygı
duruşunda bulunuldu.
Genel Müdür
BÜYÜKKANTARCIOĞLU
daha sonra Misak-ı
Milli Kulesi’ne geçerek,
“Anıtkabir Özel Defteri”ni
imzaladı. Genel Müdür
BÜYÜKKANTARCIOĞLU,
deftere şunları yazdı:
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Aziz şehitlerimiz ve bağışçılarımız için mevlit
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından;
vatanımızın ve milletimizin birlik ve
bütünlüğü için mücadele ederken şehit
olan veya herhangi bir nedenle hayatını
kaybeden Mehmetçiklerimiz ile merhum
bağışçılarımız için Ankara ve Vakıf
temsilciliklerinin bulunduğu illerde
mevlit okutuldu.
10 Temmuz tarihinde cuma namazı
öncesinde; Ankara Çankaya Hasan Tanık
Camii, İstanbul Şişli Merkez Camii,
İzmir Narlıdere Şehitlik Camii, Samsun
Ulugazi Camii, Adana Zeynel Abidin Üçgül
Camii, Bursa Ulu Camii ile Erzurum Ulu
Camiinde okutulan mevlitlere halkımızın
ilgisi büyük oldu.
ANKARA

İSTANBUL

ADANA

İZMİR

BURSA

SAMSUN

ERZURUM
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ISTE
BENIM
ZEKI
MUREN
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“sevgi dolu bir dünyam var dört yanımda tüm insanlar
dünya malı neye yarar dostluklarla yaşıyorum
şiirlerde romanlarda
gelmiş geçmiş zamanlarda
tamburlarda kemanlarda şarkılarla yaşıyorum
sevgilerden nakışlarla mutlu mutsuz bakışlarla
kalpten kalbe akışlarla alkışlarla yaşıyorum
ben de sevdim bir zamanlar içimde bin hatıra var
herkes hayatını yaşar anılarla yaşıyorum
ne köşklerde ne sarayda
ne dünyada ne de ayda
benim yerim çok uzakta dualarla yaşıyorum
şarkılara duygu seren çilelere göğüs geren
dertli gönüllere giren işte benim Zeki Müren
kimsesizlerin kimsesiziyim kimsesizim
yalnızların yalnızıyım yalnızım
dertlilerin dertlisiyim dertliyim
aşıkların aşkıyım aşıkım
ismim mesut göbek adım bahtiyar
yıllarca hep böyle bildiniz siz
mesut bahtiyardan şarkılar dinlediniz”
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Sanat Güneşimizi
anıyoruz

S anat G üne ş i m iz
Ze ki M ü re n , vefatı nı n 19’u n c u
yı l d ö nüm ü ne d e ni yl e
d o ğ um ye ri B ursa ve i ka m etg â h ı
B o d r um’d a anı l acak .
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Sanat güneşi ve TSK Mehmetçik
Vakfı bağışçısı merhum Zeki Müren
vefatının 19’uncu yıl dönümü
dolayısıyla Bursa’da ve Bodrum’da
düzenlenen etkinliklerle anılacak.
Şehitlerimize saygı nedeniyle
Bodrum’da her yıl düzenlenen anma
konseri bu yıl gerçekleştirilmeyecek.
TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu, 2016 yılının Zeki

Müren’in vefatının 20’nci yıldönümü
olduğunu hatırlatarak, Türk Eğitim
Vakfı ile TSK Mehmetçik Vakfının
20’nci yıla özel hazırlıklar yaptığını
belirtti. Büyükkantarcıoğlu, “İşte Benim
Zeki Müren” sergisinin, Zeki Müren’e
yönelik toplumdaki ilginin üst düzeyde
olduğunu bir kez daha kanıtladığını
belirterek, Müren’i 20’nci ölüm
yıldönümünde geniş katılımlı konserler
ve etkinliklerle anacaklarını ifade etti.

“İşte Benim Zeki Müren” Sergisi
Ankara ve Bodrum’da açıldı.
TSK Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim
Vakfının destekleriyle Yapıkredi Kültür
Sanat Merkezi tarafından hazırlanan
“İşte Benim Zeki Müren” sergisi
İstanbul’dan sonra Ankara Çankaya
Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde,
Bodrum’da da Oasis AVM’de açıldı.
Sanat Güneşimiz Zeki Müren’in
kişisel fotoğrafları, çalıştığı desenleri,
mektupları ve arşiv görüntülerini içeren
serginin Ankara’daki açılışınaTSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.
Tümgeneral Tamer Büyükkantarcıoğlu,
Genel Müdür Yardımcısı Osman
Aydoğan ile Vakfın ilk Genel Müdürü E.
Tuğgeneral Raif Babaoğlu katıldı.
Bodrum’da açılan serginin açılışında
iseTSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi
E. Tuğgeneral Mehmet Şahingöz yer
aldı.
Sergi, Ankara ve Bodrum’da
bulunan Zeki Müren hayranlarının
akınına uğradı. Özellikle Bodrum’da
ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği sergi
28 Ağustos olan kapanış tarihini 09
Eylül’e uzattı.
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TSK Mehmetçik Vakfının Yaptığı Yardımlar
TSK Mehmetçik Vakfının amacı; Silahlı Kuvvetlerde yaptığı vatan hizmeti esnasında şehit
olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erlerin yakınları ile malul gazi ve
engelli Mehmetçiklerin kendilerine ve çocuklarına belirlenen esaslara göre ve yardım planı
dâhilinde ekonomik ve sosyal destek sağlamaktır.
TSK Mehmetçik Vakfı, 01 Ocak 1982 tarihinden itibaren hak sahibi olan erbaş ve erler ile yakınlarına
yardımda bulunmaktadır. Vakfın yaptığı yardımlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar

YA RDIML AR
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Ölüm yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle
hayatını kaybeden erbaş ve erlerin medeni durumları
dikkate alınarak hak sahiplerine yapılmaktadır.
Maluliyet yardımı: Malul gazi ve engelli erbaş
ve erlere maluliyet dereceleri esas alınmak suretiyle
kendilerine yapılmaktadır.
Malul gazi ve engelli ölüm yardımı: Bakım yardımı
almakta olan malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin vefatı
halinde hak sahiplerine ödenmektedir.
Çocuk ölüm yardımı: Bakım ve öğrenim yardımı
almakta olan Mehmetçik çocuklarının vefatı halinde
velisine/vasisine ödenmektedir.
Doğum yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle
hayatını kaybeden erbaş ve erin vefat tarihinde; sürekli
bakım yardımına hak kazanan gazi ve engelli erbaş ve
erin ise malul veya engelli olmasına sebep olan olay
(kaza dâhil) tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında
doğan çocuğa ödenmektedir.
2. Sürekli veya belli bir süre dâhilinde yapılan
yardımlar
Malul gazi ve engelli bakım yardımı: Maluliyet
yardımını hak eden malul gazi ve engelli Mehmetçiklere
yapılan ve tutarı her yıl maluliyet derecelerine göre tespit
edilen yardımdır.
Bakım ve öğrenim yardımı: Bakım ve öğrenim
yardımına hak kazanan Mehmetçik çocuklarına;
- Koşulsuz olarak onsekiz yaşını tamamlayana kadar,
- Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını
tamamlayana kadar,
- Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi
beş yaşını tamamlayana kadar,
- Lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören
çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar,
- Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri,
başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları devlet
hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

ve engelli çocuklara hastalık ve engellilik durumları
devam ettiği sürece yardım yapılmaktadır.
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ayrıca kırtasiye
masraflarını ve varsa harç bedellerini de TSK Mehmetçik
Vakfı üstlenmektedir.
3. Diğer yardımlar
Ayvalık’taki TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun
Rehabilitasyon Merkezi Komutanlığından yararlanan şehit
yakınları ile malul gazi Mehmetçiklerin kendilerinin ve
yakınlarının ulaşım ve yemek ücreti TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından karşılanmaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfı 01 Ocak 1982’den 31 Ağustos
2015 tarihine kadar geçen sürede 43.900 kişiye
toplam 505.427.204,06 TL yardım yapmıştır. Vakıf
halen aylık ortalama olarak 5.700.000,00 TL amaca
yönelik yardım yapmaktadır.

YARDIM PLANI

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
(2015 yılı 01 Temmuz – 31 Aralık Dönemi)*
1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar
a.

Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden

		 Mehmetçik’ler için yapılan ölüm yardımı
b.

42.000,00 TL

Malul gazi ve engelli Mehmetçik’lere yapılan maluliyet yardımı

		 1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

42.000,00 TL

		 2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

37.800,00 TL

		 3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

33.600,00 TL

		 4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

29.400,00 TL

		 5’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

25.200,00 TL

		 6’ncı derece malul gazi ve engelli yardımı

21.000,00 TL

c. Bakım yardımı almakta iken vefat eden malul gazi ve engelliler için yapılan ölüm yardımı

9.800,00 TL

ç. Doğum yardımı

4.900,00 TL

d. Çocuk ölüm yardımı

4.900,00 TL

2. Sürekli veya belli bir süre dahilinde yapılan yardımlar
a. Malul gazi ve engelli bakım yardımı (aylık olarak)
1’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

1.080,00 TL

2’nci derece malul gazi ve engelli yardımı

980,00 TL

3’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

880,00 TL

4’üncü derece malul gazi ve engelli yardımı

780,00 TL

			 5’inci derece malul gazi ve engelli yardımı

320,00 TL

			 6’ncı derece malul gazi ve engelli yardımı

270,00 TL

b. Bakım ve öğrenim yardımı (aylık olarak)
On sekiz yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım
Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım
Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi beş, lisans ve lisansüstü düzeyinde
öğrenim gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar yapılan yardım
Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri, başkalarının bakım ve yardımına muhtaç
oldukları devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta ve engelli çocuklara
hastalık ve engellilik durumları devam ettiği sürece yapılan yardım

420,00 TL
580,00 TL
720,00 TL
720,00 TL

* Not: Yardım planı yılda iki defa güncellenmektedir.

ÇANAKKALE’2015
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TSK Mehmetçik Vakfına bağış yöntemleri
Devlet destekli herhangi bir gelir
kaynağı olmayan TSK Mehmetçik
Vakfının en önemli gelirini
yardımsever vatandaşlarımızın kendi
irade ve arzuları ile gerçekleştirdikleri
bağışlar oluşturmaktadır.

38
TSK Mehmetçik Vakfı hiçbir kişi ya da
kuruluşu Vakıf adına makbuzla bağış toplama
konusunda yetkilendirmemektedir.
Bankalar aracılığı ile bağış

TSK Mehmetçik Vakfının anlaşmalı olduğu
bankaların Türkiye’deki herhangi bir şubesinden
bağış ekranları aracılığı ile bağış yapabildiği gibi
bu bankaların internet bankacılığı “bağış menüsü”
kullanılarak da bağış yapılabilir. Yapılan nakit
bağışlarda havale ve EFT ücreti alınmamaktadır.

• Düğünlerde çiçek-çelenk bağışı için, bu bağışın
davetiyede belirtilmesi ve bir örneğinin TSK Mehmetçik
Vakfına gönderilmesi gerekmektedir. Bu bağış
sonucu, düğüne üzerinde bağışçıların ismi yazan TSK
Mehmetçik Vakfı çelengi gönderilir ve nikah masasına
vakıf şildi konulur.

Gayrimenkul bağışları

SMS yoluyla bağış

TSK Mehmetçik Vakfının gelir kaynaklarından
birisi de kendisine bağışlanan gayrimenkullerden
elde edilen gelirlerdir. Herhangi bir hukuksal sorunu
(imar sorunu dâhil) ve birden fazla hissedarı olmayan,
tapusu tamamen bağışçıya ait, Vakfa gelir getirebilecek
nitelikteki gayrimenkuller, TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından bağış olarak kabul edilmektedir.

On-line bağış

Gayrimenkul bağışları, şartsız, intifalı ve
vasiyetname usulü ile yapılabilmektedir.

TSK Mehmetçik Vakfına cep telefonu aracılığı ile
bağış yapmak isteyenler, Avea, Turkcell ve Vodafone
GSM operatörlerinin faturalı hatlarından 2582’ye boş
mesaj göndererek 10 TL bağışta bulunabilir.
TSK Mehmetçik Vakfının internet sayfası
www.mehmetcik.org.tr üzerinden kredi kartı ile
on-line bağış yapılabilmektedir.

Menkul bağış işlemlerinde dikkat edilmesi
gerekenler
• TSK Mehmetçik Vakfına bağışta bulunan değerli
bağışçılarımız, banka görevlilerine isim-soyadı, T.C.
kimlik numarası, adres ve telefonlarını (cep telefonları
dâhil) doğru olarak verdiklerinden emin olmalıdır.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Vakfın gayrimenkul değerlendirme şekli
Vakıf, gayrimenkulleri gelir getirmek amacıyla
kiralayarak değerlendirmektedir. Ancak kiralama imkânı
olmadığında gayrimenkulu satış yoluna gitmektedir.

Gayrimenkul bağışında dikkat edilmesi
gerekenler
• Gayrimenkulün tapusu bulunmalı ancak birden
fazla hissedarı olmamalıdır.
• Gayrimenkulün üzerinde ipotek, şerh, haciz, vergi
borcu bulunmamalıdır.
• Gayrimenkulün üzerinde miras ve diğer konularla
ilgili hukuki problem bulunmamalıdır.
• Gayrimenkul, imar yönünden sit alanı, yeşil alan,
sel bölgesi, belediye kamulaştırma alanı, güvenlik ve
arkeolojik alan içerisinde bulunmamalıdır.
• Gayrimenkulün, belirli bir rayiç üzerinden kiraya
verilebilme veya kısa sürede satılabilme imkânı
olmalıdır.

Vekâleten kurban bağışı
TSK Meh m etçi k Va kf ı , 199 5 yı l ı n da b a ş l attı ğ ı ve kâ l ete n ku rb a n b a ğ ı ş ı u yg u l a m a s ı i l e h e m
vatan d aşları m ı z ı n di n i veci bel eri n i eks i ks iz ye ri n e g et i rm e l e ri n e ya rd ı m c ı o l m a k ta h e m d e
e lde ed ilen g el i rl e M eh m etçi k a i l el eri ne d este k ve rm e k te d i r.
Nasıl vekâleten kurban bağışı yapılıyor?
Vekâleten kurban bağışı yapmak isteyen
vatandaşlarımız, kurban bedelini, Vakfın anlaşmalı
olduğu bankalardaki vekâleten kurban bağışı
hesaplarına yatırarak veya aynı bankaların internet
bankacılığı “bağış menüsü”nü kullanarak yapabilirler.
Aynı zamanda Vakfın www.mehmetcik.org.tr internet
adresi üzerinden de on-line bağış yapılabilmektedir.
Bağışçılarımız, bu işlemler sırasında hiçbir ekstra ücret
ödemeden bağışlarını gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca
Vakıf Genel Müdürlüğü, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun,
Bursa ve Erzurum’daki temsilcilikler ile Vakfa ait
şirketler aracılığıyla elden bağış yapılabilmektedir.
Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?
TSK Mehmetçik Vakfının vekâleten kurban kesim
hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğünün konuyla ilgili yayınladığı tebliğlerin
hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.

ailelerine et olarak, kesim bölgesi dışında bulunan şehit
yakını ve malul gazi Mehmetçik ailelerine ve kurban
bağışçılarına da kavurma eti olarak dağıtılmaktadır.
Etlerin dağıtılamayan bölümü ise TSK Mehmetçik
Vakfının 22.05.2013 tarihli yazısına cevaben alınan
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun
02.09.2013 tarihli yazısında belirtilen “Söz konusu
etlerin kısmen veya tamamen et olarak yurtiçi ve
yurtdışındaki Müslümanlara ulaştırılması imkânının
sağlanamaması halinde kalan et ve sakatatların –deri
ve bağırsaklar gibi– rayiç bedelle satılarak bedelinin
Vakıf maksadına uygun olarak sarf edilmesi caiz
görülmektedir” görüşüne uygun değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda dağıtılamayan etler, kâr
amaçlanmaksızın ihale şartname esaslarına uygun
olarak kurban kesimini yapan yüklenici firmalara
satılacak ve elde edilen gelir tamamen Vakıf Senedi’ne
uygun olarak yardım planı dâhilinde şehit, malul gazi
ve engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda
kullanılmaktadır.

Kurbanlıkların kesimi; modern tesislerde, hijyenik
koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen Vakıf
personeli, veteriner, noter ve din görevlisinin denetimi ve
gözetimi altında, kesim merkezlerinin kapasitelerine göre,
Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde dini vecibelere uygun
olarak yapılmaktadır. 2015 yılındaki vekâleten kurban
bağışı kesim merkezleri, Adıyaman, Bilecik, Diyarbakır/
Ergani, Erzurum, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa’dır.

Türkiye Mehmetçik’e,
Mehmetçik Türk Milletine
Emanettir.

www.ajanspatika.com

Kesimlerin tamamı kamera ile kayıt altına alınmakta,
görüntüler arzu eden bağışçılarımıza CD ile adreslerine
gönderilmektedir. Vekâleten kurban kesim faaliyeti
ile ilgili görüntüler daha sonra www.mehmetcik.org.tr
adresinde de yayınlanmaktadır.

TSK
MEHMETÇİK VAKFI

TSK Mehmetçik Vakfının ilan edilen bu koşullarını
kabul edip yukarıda izah edilen yollardan herhangi
biriyle TSK Mehmetçik Vakfına kurban bağışında
bulunan bağışçılarımız, kurbanlarının kesimi için TSK
Mehmetçik Vakfını malik ve vekil kılmış olacaklardır.
Kesilen kurbanlar nasıl değerlendiriliyor?
Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerinde
bulunan şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçik

Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılında Mehmetçik çocukları Çanakkale’de...
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü • Tel : 0 312 284 19 70-71

www.mehmetcik.org.tr • mehmetcik@mehmetcik.org.tr
facebook.com/TSKMEV1982

twitter.com/MehmetcikV
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İnsan Yetiştirme
Düzenimiz
Kısaca adına ‘’Eğitim Sistemimiz’’ dediğimiz ‘’İnsan Yetiştirme Düzenimiz’’
işin bilimsel esası gözden kaçırılıp yıllardır yaz boz tahtasına çevrilmiştir. ’’İnsan
Yetiştirme Düzenimiz’’; daha ‘’eğitim’’ nedir, ‘’öğretim’’ nedir, ‘’talim’’ nedir,
aralarındaki fark nedir, nerede eğitim, nerede öğretim yapılır, nerede talim yapılır
ayırdında bile değildir.
Eğitimde; bir akıl yürütme vardır, neden sonuç ilişkisi vardır, durmadan
sorgulama vardır, araştırma vardır. Ama biz eğitim yapmadık; öğretim yaptık.
Eğitilmiş zihnin, öğretim görmüş zihinden daha farklı olduğunu anlayamadık. Hep
‘’nasıl’’ sorusuna cevap aradık, hiç ‘’niçin’’ sorusuna yönelmedik.
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M A K AL E

‘’Şüphe aklın yarısıdır’’ (Sokrat) derler, eğitim işte bunu vermeliydi, veremedik.
Eğitim almış insan; şüphe etmeli, soru sormalı, eleştirmeli, analiz etmeli,
sorgulamalıdır. Ama biz her şeyi sorgulamadan ya kabul, ya da red ediyoruz.
Goethe; ‘’üç bin yıllık geçmişin hesabını
yapmayan insan günü birlik yaşayan insandır’’ der.
Vazgeçtim üç bin yılı, üç yüz yılı, üç yılı… Dünü
bile sorgulamıyoruz dünü... Sokrat’ın sözü idi;
‘’sorgulanmamış hayat, yaşanmamış bir hayattır.’’
Bu sözleri hiç ama hiç anlamadık, anlayamadık.

Osman Aydoğan
E. Tuğgeneral
TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdür Yardımcısı

Jostein Gaarder’in çok güzel bir kitabı var;
‘’Sofi’nin Dünyası’’. ‘’Sen kimsin?’’ diye başlıyor
ilk cümle. (Sofi, Sophia’dan geliyor, ‘’bilgi’’
veya ‘’bilmek’’ kelimelerinden türetilmiştir.)
Felsefede sorular önemlidir, cevaplar değil...
Gaarder kitabında sorgulama yapıyor, düşünmeyi,
yaratıcılığı öğretiyor. Sorgulama beyin hücrelerini,
zihni çalıştırıyor...
Immanuel Kant’ın üç kitabının da adı ne ilginçtir; ‘’Saf aklın eleştirisi’’,
‘’Pratik aklın eleştirisi’’ ve ‘’Yargı gücünün eleştirisi’’dir. Eleştiriden, analizden ve
yorumdan yoksun bir eğitim, eğitim değildir. Bunu anlamadık. Ama bizde eleştiri;
‘’övgü’’ ile ‘’yergi’’ arasındadır. Eleştiri yok, itaat vardır, sadakat vardır. Dürüstlüğün
sadakatten de yüce bir değer olduğunu anlamadık. Eleştiri için; bilgi gereklidir,
anlama gereklidir, yorumlamak gereklidir. Bunu bilmedik, bilemedik…
Eğitim felsefi olmalıdır, anlamadık... Felsefe; tutuklu olan insan düşüncesini
özgürlüğe kavuşturmak içindir, bilmedik… Eğitimin amacı insanı düşündürmektir,
kişinin analiz ve sorgulama kabiliyetini artırmaktır. Eğitimin işlevi nesilden nesile
kültürün aktarılması da değildir. Eğitimde, kültürü analiz edecek, geliştirecek, yeni
sentezlere ulaştıracak bireylerin yetiştirilmesi söz konusudur.
Güçlü toplumlar güçlü bireylerden oluşur. İyi bir eğitim sistemi, bireyler
arası farklılıkları korumalıdır. Çünkü bireyler arasındaki farklılık bir toplumun
zenginliğidir. Oysaki bugünkü eğitim sistemimiz bireyleri birbirine benzetmektedir.
Bireyler arası farklılıkları dikkate almayan bir eğitim sistemine sahip toplumun
gelişme ve değişme imkânı oldukça sınırlıdır... Eğitimde herkesi bir kabul
ediyoruz. Öğrenciyi şekil verilecek bir ‘’balmumu’’na, ‘’yontulmamış bir mermer’’e
benzetiyoruz. Öğrencinin bir ‘’özerkliği’’ olduğunu, bir ‘’kişiliği’’ olduğunu
unutuyoruz. Eğitim yapalım derken öğrencinin kişiliğini ve özerkliğini yontarak ona
zarar veriyoruz.
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MAKALE
Antropologlar insanın
evrim basamaklarında
ellerin çok önemli olduğunu
belirtiyorlar. Onlara göre;
zekânın artması, büyük
ölçüde serbest hale gelen
ellerde yatan olağan üstü
üretim potansiyeline cevap
olarak ortaya çıkmıştır.
Eller serbest hale gelince
işlevi artmış ve bedenin
özgürlüğüne paralel
olarak beyni de özgür hale
gelmiştir.
Eğitim süreci bireyi hem fiziksel hem de zihinsel
açıdan özgür bırakması gerekmektedir. Ama bizim
kültürümüze, yapılan eğitimimize bakalım; sadece
düşüncemiz değil, bedenimiz de hapis, ellerimiz hapis,
bacaklarımız hapis, rahat hareket ettiremeyiz, toplum
olarak jimnastiği, halk oyunlarını, dansı bilmeyiz.
Bedenimiz hapis, bedenimizi rahat hareket
ettiremeyiz. Bir önceki cümlede olduğu gibi
antropologların tespitidir: “Davranışlarında özgür
olamayanlar düşüncelerinde de özgür olamazlar.”
Sokrat’ın sözüdür; ‘’doğru bilgi, doğru eylemi
gerçekleştirir.’’ Sokrat’ın amacı ders vermek değil,
öğretmek değil, amacı; aynı konuyu paylaşan insanlarla
konuşmaktır.
Bu bizim aile yapımızda, eğitim sistemimizde, insan
yetiştirme sistemimizde olmayan bir şeydir; konuşmak...
Bizde dersler sadece anlatılır; konferans verir gibi...
Aslında ‘’Sofi’nin Dünyası’’ hepimizin dünyasıdır.
Sorgulanması gerekir. Ama anlamadık.
Amerikalı gazeteci ve yazar Nancy Horowitz
Kleinbaum’un eseri; ‘’Ölü Ozanlar Derneği’’ ince bir kitap.
(N. H. Kleinbaum, Nokta Yayınları, İstanbul, 2003) Robin
Williams başrolü oynamıştı aynı isimle filmi yapılırken...
Eğitim, sanat ve sorgulama üzerine yazılmış bir kitap...
Romanda öğretmen ‘eğitimin amacı ’her zaman özgür
düşünebilmeyi aşılamaktır’’ der. Filmi daha etkileyici idi…
Bizde eğitim ‘’talim’’ zihniyeti ile ele alınmıştır. Talim
davranış değişikliği yapmaz. Talim edilmiş zihin özel bir
beceriyi kazanmış zihindir. Talim ‘’nasıl’’ sorusunu sorar;
arabayı nasıl kullanabilirim, piyanoyu nasıl çalabilirim,
dili nasıl öğrenebilirim.
Malum askerlerin eğitimidir talim; ‘’tüfek şu şekilde
çatılacaktır!’’ Bunun alternatifi, sorgulaması, ‘’niçin’’i,
üzerinde düşünülmesi yoktur. Ama eğitim ‘’niçin’’
sorusunu cevaplar. Eğitim talim etmek değildir, bunu
anlamadık, anlayamadık…
Çocuğa terbiyeyi evde ailesi verir. Devlet terbiye
vermez. Devlet terbiye vermeye kalkarsa bu eğitim
olmaz, başka şey olur. Milli Eğitim Bakanlığında eğitim

sistemimize yön veren
kuruluşun adının da ‘’Talim
ve Terbiye Kurulu’’ olması ne
ilginçtir.
Eğitimde eksik olan bir
konu da ‘’sevgi’’ konusudur.
Erich Fromm ‘’Sevme Sanatı’’
isimli kitabının giriş kısmında
yazardı; ‘’insanın eğitim düzeyi
ne olursa olsun ‘sevmek’ her
insanın kolayca ulaşabileceği
bir edim değildir.’’ Sandık
ki, anadili gibi ‘’sevme
duygusu’’ da insanda birden bire gelişecek. Bisiklete
binerken bile bir öğrenme sürecinden geçiyoruz. Eğitim
sistemimizde hiç ‘’sevgi eğitiminin’’ yeri olmadı. Zaten
‘’sevgi’’ kavramının da içini boşalttık. Sevgi deyince;
sadece annemizi, eşimizi, çocuklarımızı sevmeyi anladık.
Bu çerçevede sınırladık, başka insanları sevmedik veya
başka kavramlarla karıştırdık. Bu dar anlamda bile hep
sevilmeyi bekledik, hiç sevmek için çaba göstermedik.
Zaten kendimizi bile sevmedik. Kendini tanıyıp seven kişi
tutarlı bilgi elde ettikçe başkalarını da sever. Eğitimde
insana sevgi ve sevgi yüklü sabırla yaklaşmayan,
insanların hep olumsuz taraflarını görüp onlara karamsar
bir yüzle bakan bir ilişkinin, nasıl bir ilişki olursa olsun
başarı şansı yoktur. Bunu anlamadık bir türlü.
Russel W. Gough’un ‘’Karakteriniz Kaderimizdir’’
isimli güzel bir kitabı var. (HYB Yayınları) Gough der ki
kitabında; ‘’karakter gelişimi, okulların yeni ve teknik
açıdan mükemmel bir müfredat uygulamaya başlamasıyla
gerçekleşebilecek bir şey değildir. Genç bir insanın
iyi davranış alışkanlıkları edinmesinin en iyi yolu bu
davranışlara sahip yetişkinlerde kendini özdeşleştirmesi
ve onları taklit etmesidir.’’ Öğrencilerin eğitim sürecinde
birinci derecede ihtiyaç duyacakları şey; ne en ileri eğitim
teknolojileridir, ne en ileri eğitim yöntemleridir, ne de
bilgisayar tabletleridir. Öğrencilerin birinci derecede
ihtiyaç duyacağı tek şey model alacakları örnek insandır.
Einstein’ın bir sözü; ‘’Hangi mesleğe sahip olursa
olsun, felsefeden, sanattan ve edebiyattan nasip almadan
yetişen bir insanın Pavlov’un
köpeğinden pek bir farkı
yoktur.’’ Ne yazık ki insan
yetiştirme düzenimizde
(uzmanlık alanları hariç)
edebiyatın, sanatın ve
felsefenin yeri kalmamıştır
artık.
Eğitimin asıl hedefi de
kendisi ile barışık, çevresi ile
barışık, toplumu ile barışık,
gülen, tebessüm eden,
yaşamının nihai hedefi mutlu
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olmak ve mutlu kılmak olan iyi bir insan yetiştirmek olmalıdır.
Eğitim (ve de disiplin ) adı altında insanlarımızın yaşama
sevinci budandı ve budanıyor. Kültür olarak verilen ne varsa
hepsi insana hüzün şırınga ediyor... Yüzlerimizde hep hüzün
neşidelerinin gizli çığlıkları var... Giysilerimiz kara, yüzlerimiz
kara, gözlerimiz kara, içlerimiz kara... Yeryüzü aslında
Tanrı’nın kutsal kitaplarında vaat ettiği cennet ama biz bunun
farkında olmadığımız gibi içimizde ve dışımızda bir cehennem
yaşatıyoruz alev alev...
Ve eğitimde eksik olan çok önemli bir şey daha var:
Özgüven. Aslında sona bıraktım ama en önemlisi öğesidir
eğitimin özgüven. Özellikle eğiticilerin davranışlarında
yargılayıcı, denetleyici ve müdahaleci bir tavır hâkimdir.
Aslında yargılayıcı, denetleyici ve müdahaleci bir tavır da
öğrencide ve buna maruz kalan herkeste heves kırar, hedef
küçültür ve özgüven sarsar… En büyük eğitici olarak başta
anne ve baba olarak bu tavrı sergiliyoruz.
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Sanki insanlarımıza Tanrı’nın doğuştan bahşettiği özgüveni
yok etmek için çaba harcıyoruz. Çocuk evde, öğrenci okulda,
birey işyerinde bir kusur mu işledi, hemen olumsuz hitaplarla
yargılanıp itham ediliyor. Goethe derdi zaten; ‘’insanlara
olduğu gibi davranırsanız olduğu gibi kalırlar, olabileceği
gibi davranırsanız olabileceği gibi olurlar.’’ İnsanlara olması
gerektiği gibi davranmasını öğrenemedik.
Eğitim bilimciler davranışları etkilemenin en iyi
yolunun; ‘’olumsuz yorumlarda’’ bulunmak değil,
‘’olumlu pekiştirmelerde’’ bulunmak olduğunu,
‘’yanlış’’ işleri eleştirmek yerine ‘’doğru’’ işleri
pekiştirmek için zaman harcandığında daha iyi
sonuç alındığını, insanlardan ne beklerseniz
onların da onu verdiklerini söylüyorlar… Ama bunu
ne anladık ne de uyguladık…
Ayrıca; öğrencilerimizden ve insanlarımızdan
beklediğimiz ve istediğimiz hep ‘’olumsuz
davranışların’’ ‘’yapılmaması’’dır: ‘’Yalan söyleme!’’,
‘’hırsızlık yapma!’’, ‘’trafik canavarı olma!’’, ‘’çalışmazsan
başaramazsın!’’ gibi. Ancak eğitim bilimciler bu tür hitap
tarzının öğrenciyi, kişiyi suçladığını ve potansiyel bir suçlu
gibi itham ettiğini ve bilinç altının bu tür davranışları
yapması için kodlandığını, bu tür olumsuz söylemlerle hitap
yerine kendilerinden beklediğimiz ‘’olumlu davranışları’’
‘’yapmalarını’’ istememizin daha uygun olduğunu ifade
ediyorlar: ‘’Doğru ol!’’, ‘’trafik kurallarına uy!’’, ‘’çalışırsan
başarırsın!’’ gibi. Çünkü yukarıda bahsedildiği gibi
insanlardan ne beklerseniz onlar da onu verirler.
Eğitim bilimciler ‘’İnsanın kendisine değer verildiğini
ve takdir edildiğini hissetmesi gerekir.‘‘ derler, ‘‘kendisini
değersiz hisseden, baskı altında kalan ve örselenen insanlar
düşünemezler.’’ derler… Ve derler ki eğitim bilimciler;
‘’kendisini iyi hissettiğinde mükemmel olmayacak insan
yoktur:’’ Ne yazık ki ülkemizde; evde, okulda ve işyerinde
sistematik bir biçimde üzerek, eğerek, ezerek bir insan
yetiştirme sistemi hâkimdir. Sanki her şey insanın kendisini iyi
hissetmemesi üzerine kurulmuştur.
Hâlbuki antropologlar ‘’insanın karakterini dik
yürümekle kazandığını’’ söylüyorlar. Hâlbuki olması gereken
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onurlandırarak, değer vererek, yücelterek eğitmektir. Biz
ise diz çöktürmeye çalışıyoruz… İnsan yetiştirme düzenimiz
eğitim adına insanlarımıza hükmetmeye çalışıyor. İnsanlara
hükmetmeye kalktığımızda onları kaybedeceğimizi bilmedik.
Eğitmenler duygulara hitap ederler. Eğitmenlerin başlıca
görevi eğittikleri kişilerde iyi duygular uyandırmaktır.
Yüreğini sağlıklı bir dozda işin içine katmayan bir sözde
eğitmen, anlatabilir, ancak eğitemez. Ne kadar bilirseniz bilin
insanlar sizin kendilerini umursadığınızı bilmezlerse, onlar da
sizin ne bildiğinizi umursamazlar.
Oscar Wilde’nin sözüydü: ‘‘Otorite ve hiyerarşi insan
doğasına aykırıdır. Nerede otorite var orada isyan vardır.’’
Zaten daha iyi yönetebilmek için uygulanan bölüp yönetme,
başkaldırmaya izin vermeden baskı altına alma, zayıflatma ve
geriletme yöntemine eğitim adını verdik…
Umberto Eco’ya atfen bir söz vardır; ‘’Bütün kitaplar
(Kutsal Kitapları kasteder) iman etmek için değil, anlamak
ve araştırmak içindir.’’ Kutsal Kitabımız Kur’an’da yüce Allah
buyurur ki ‘’Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak
indirdik.’’ (Yusuf Suresi 2’inci Ayet) Hâlâ kutsal kitabımız
Kur’anı anlamadan okuruz. Anlayarak okusaydık böyle mi
olurduk?
Ayrıca gerçek demokratik bir düzen için
demokratik insanın da yetiştirilmesi, insan davranış
ve değer yargılarının da demokrasiye uygun bir
biçimde değiştirilmesi ve insanın da bu yönde
eğitilmesi gerekir. Bu çerçevede verilmesi gerek bir
başka eğitim de; öğrencide uyum, ahenk ve işbirliği
yeteneğinin geliştirilmesidir.
İngiliz siyaset felsefecisi Thomas Hobbes
1651 yılında yayımladığı ‘’Leviathan’’ isimli
eserinde (Leviathan, Thomas Hobbes, Yapı Kredi
Yayınları, 2014) ‘’halkın eğitimi, tümüyle, gençliğin
üniversitelerde doğru biçimde eğitilmesine bağlıdır’’ der...
Batı’da üniversitelerin oluşması ‘’uyanış çağı’’ ile başlamıştır,
sanayileşmenin daha sonra olması da tesadüf değildir.
Özet olarak eğitim insana analitik düşünce, soyut
düşünce, özgüven, insan sevgisi, yaşama sevinci, özgürlük
duygusu ve mutlu olmak ve mutlu kılmak isteği vermelidir.
Fikir özgürlüğü, bilimsel özgürlük, eleştiri, özeleştiri olmadan
bir toplum çağdaşlaşamaz, bir devlet yücelemez. Burada
bahsedilen ‘’özgürlük’’, Erich Fromm’un söylediği özgürlüktür.
Derdi ki Erich From: ‘’Özgürlük; akıl dışı tutkulara karşı, aklın,
sağlığın, huzurun sesini dinleme ve izleme yeteneğidir.’’
Sonuç olarak eğitim belleğe bilgi doldurmak değildir.
Eğitim; irdeleme, sorgulama, çözümleme ile düşünme
yeteneğinin, özgürlük duygusunun ve kişiliğin geliştirilme
sürecidir. Eğitim, hele hele günümüzde olduğu gibi ‘‘talim‘‘
hiç değildir.
Yazımın başlığı ‘‘İnsan Yetiştirme Düzenimiz’’… Bu başlık
Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi eğitim bilimcilerden olan değerli
hocam merhum Prof. Dr. Yahya Kemal Kaya’nın yayınlanmış
olan doktora tezinin ismiydi. Burada kendisini rahmetle
anıyorum. Nûr içinde yatsın.

TSK Mehmetçik Vakfı
Semahat Özdenses’in mezar yerini
yaptırdı
TSK Meh metçik Vakf ı, Kültür ve San at H iz m et Ö d ül ü
sa h ibi ve e n ç ok “Akşam oldu hüzünlend i m b e n yi ne” ad l ı
eserin beste kârı olarak bilinen merhu m sanatçı S e m ahat
Özde n ses’ in mezarını yaptırdı.
Semahat Özdenses kimdir?
“Akşam oldu hüzünlendim ben
yine” adlı eserin de aralarında
bulunduğu bazı eserlerinin
telif ve yayım haklarını
TSK Mehmetçik Vakfına
bağışlayan Özdenses,
2008 yılında hayata
gözlerini yumdu.
Özdenses’in vefatının
ardından düzenlenen cenaze
törenine, TSK Mehmetçik Vakfı
İstanbul Temsilciliğinin yetkilileri
de katıldı. TSK Mehmetçik Vakfı sadece
bağışçıların talebi üzerine mezar yeri
yaptırmasına karşın, Vakıf yetkilileri,
Özdenses’e son görevini yerine
getirebilmek için yasal mirasçılarına
mezar yerinin durumunu sordu.
Mirasçıların, “biz yaptıracağız” uyarısı
üzerine Vakıf herhangi bir girişimde
bulunmadı.
Ancak bazı yayın kuruluşlarında
çıkan Semahat Özdenses’in mezar
yerinin yaptırılmadığına ilişkin
haberler üzerine TSK Mehmetçik

Vakfı bunu bir görev bildi ve
mezar yerini yaptırmak
için İstanbul Mezarlıklar
Müdürlüğü ile temasa
geçti. Ancak Mezarlıklar
Müdürlüğü görevlileri
ancak merhumenin
mirasçıları mezar yeri
yaptırabileceğini ifade
ederek Vakfın bu talebini
reddetti.
Daha sonra Özdenses’in İzmir’de
yaşayan bir mirasçısı ile temasa
geçerek durum bildirildi. İstanbul’a
gelmeleri halinde mezar yerinin
yapılacağını ve bu bedelin Vakıf
tarafından karşılanacağı ifade edildi.
Ancak Özdenses’in yakını bu faaliyete
katılamayacağını söyledi.
Bunun üzerine yeniden Mezarlıklar
Müdürlüğü ile temasa geçen TSK
Mehmetçik Vakfı İstanbul Anadolu
Yakası Temsilciliği görevlileri bu
çabaları sonucunda Özdenses’in mezar
yerini yaptırabildi. Ruhu şad olsun!

1913 yılında Üsküdar’da dünyaya
gelen Semahat Özdenses, Pakize
Hanım ile Çanakkale şehitlerinden
Yüzbaşı İshak Efendi’nin kızıdır.
Lemi Atlı, Refik Fersan, Fahire
Fersan gibi usta sanatçılardan
ders alan Özdenses, Üsküdar Kız
Sanat Okulundaki öğretimini müzik
aşkından dolayı yarıda bıraktı. 1939
yılında Yüzbaşı Faruk Ergökmen ile
evlenen Özdenses, uzun yıllar Ankara
Radyosunda ses sanatçısı olarak
görev yaptı.
İlk plağı İsmail Hakkı Bey’in
hüzzam makamındaki “Beklerim Her
Gün” isimli şarkısı ile 1941 yılında
yayınlanan sanatçı, 1938 yılında
davet edildiği Ankara Radyosuna
katıldığı canlı yayınlarla emekli
oluncaya kadar devam etti.
1940 yılında bestekârlığa
başlayan Özdenses, Uşşak
makamında “Akşam oldu
hüzünlendim ben yine” ve “Her
mevsim içimden gelir geçersin”;
Hüzzam makamındaki “Dün gece
mehtaba daldım” adlı şarkılarıyla
adını altın harflerle Türk musikisi
bestekârları listesine yazdırdı.
Toplam 35 adet bestesi TRT
repertuarında bulunan Özdenses,
1971 yılında İstanbul’a gelerek
İstanbul Radyosunda görev yaptı.
Kadıköy Belediye Başkanlığı
tarafından Kadıköy Kültür Merkezine
ismi verilen, Üsküdar İlçesi Boybey
Sokakta ikamet ettiği sokağın adı
da yine kendi ismiyle adlandırılan
Özdenses’e, Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay tarafından 2008
yılında kaldığı huzurevinde “Kültür ve
Sanat Hizmet Ödülü” takdim edildi.
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21.05.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Adana
Temsilcilisi Mesut Demiralay, şehit
Mehmetçik Oktay Duru’nun annesi
Pakize Duru’yu Mersin Anamur’daki
evinde ziyaret etti.

09.06.2015
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul Anadolu
Yakası Temsilcisi Mehmet Keskin, Şehit
Aileleri, Gazi/Malul İşlem Uzmanı Begüm
Miray Yayla ile birlikte Gazi Hasan
Mızrak’ı evinde ziyaret etti.
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24.06.2015
Şehit Mehmetçik Fikri Üyücü’nün anne ve
babası Selçuk/İzmir’deki evlerinde TSK
Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliği Şehit
Aileleri, Gazi/Malul İşlem Uzmanı Halil
İbrahim Çelik tarafından ziyaret edildi.

26.06.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Bursa
Temsilciliği Şehit Aileleri, Gazi/
Malul İşlem Uzmanı Önder Yalçın,
şehit Sercan Yazar’ın ailesini
Yalova’daki evlerinde ziyaret etti.

23.07.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi
İbrahim Güven ve Şehit Aileleri, Gazi/
Malul İşlem Uzmanı Önder Yalçın vazife
malulü Emre Öztürk’ü Afyon’daki evinde
ziyaret etti.
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30.07.2015
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul
Avrupa Yakası Temsilcisi Mustafa
Akyol, malul Mehmetçik Müslüm
Taşdemir’i evinde ziyaret etti.

01.08.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Samsun
Temsilciliği İdari İşlem Uzmanı
Burçin Solak, Gazi Hamit Atmaca
ve ailesini Samsun/Çarşamba
ilçesinde bulunan evlerinde
ziyaret etti.

04.08.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Adana
Temsilciliği Şehit Aileleri, Gazi/
Malul İşlem Uzmanı Özkan Can,
malul Mehmetçik Selami Bayrak’ı
evinde ziyaret etti.

07.08.2015
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa
Yakası Temsilciliği personeli Caner
Aydos, malul Mehmetçik Tayfun
Solmaz’ı evinde ziyaret etti.

12.08.2015
TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum
Temsilciliği Şehit Aileleri, Gazi/
Malul İşlem Uzmanı Mustafa Kaytaz,
şehit er Yakup Koç’un ailesini
Erzincan’daki evlerinde ziyaret etti.
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TSK Mehmetçik Vakfı
Güngören Park AVM
Sonbaharda
açılıyor...
46

TSK Mehmetçik Vakfının
en yeni şirketi Güngören
Park AVM, Sonbaharda.
TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu, Güngören
Park AVM’nin Mehmetçik Vakfının
kurumsal ciddiyeti dikkate
alındığında farkını ortaya koyan
bir proje olduğunu belirterek,
“TSK Mehmetçik Vakfı bütün
yatırımlarını belli bir iş disiplini
ve kalitesiyle gerçekleştirmekte
ve takip etmektedir. Güngören
Park AVM için de aynısının geçerli
olacağını söylemeliyim. Aynı
zamanda Mehmetçik Vakfının
AVM sektörüne girmesiyle sektöre
farklı bir renk katacağını da
düşünüyorum” dedi.
Mehmetçik Vakfının ilk
AVM yatırım projesi olan TSK
Mehmetçik Vakfı Güngören Park
AVM, yaklaşık 20 bin metrekare
inşaat alanı ve 6 bin metrekare
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kiralanabilir alanı ile butik bir proje. Projenin hayata geçirilebilmesi için 29
Ocak 2015 tarihinde resmi olarak şirketleşen TSKMEV Güngören Park AVM
İşletmeciliği Ltd. Ş tarafından yapım çalışmaları gerçekleştirilen Güngören
Park AVM’nin yatırım maliyeti yaklaşık 20 milyon TL oldu.
Hızla gelişen bir bölge olan Güngören – Esenler – Bağcılar ekseninde
kurulan Güngören Park AVM, hemen yanı başında yer alan Yıldız Teknik
Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nin yaklaşık 30 bin öğrenci nüfusu için
çekim merkezi olmaya aday. Aynı şekilde 3 bin kişi kapasiteli Fatih Sultan
Mehmet Öğrenci Yurdu ve bölgedeki teknopark da Güngören AVM’nin
sosyal ortamından faydalanacak. Nezih yeme – içme mekânları ile eğlence
alanlarının ağırlıklı olarak yer aldığı Güngören Park AVM, kalitesiyle
bulunduğu bölgede fark yaratacak.

Dünya evine giren çocuklarımız…
TSK Mehmetçik Vakfından yardım alıp artık iş hayatına atılan Mehmetçik
çocukları dünya evine giriyor. Şehit Er Mustafa Duman’ın oğlu Tuğberk Duman,
Şehit Er Necdet Ayhan’ın oğlu İsmail Ayhan ile Şehit Er Saadettin Erdoğan’ın oğlu
Erdal Erdoğan dünya evine girdi. TSK Mehmetçik Vakfı şehit çocuklarını bu mutlu
günlerinde de yalnız bırakmadı. Genel Müdür Tamer Büyükkantarcıoğlu bütün
düğün törenlerine birer kutlama mesajı gönderdi. Yeni evli çiftlerimize bundan
sonraki yaşamlarında da mutluluklar diliyoruz.

Bursa Valiliğine
ziyaret
TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu, Bursa Valisi
Münir Karaloğlu’nu makamında
ziyaret etti.
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İSMAİL AYHAN
Şehit Mehmetçik Necdet Ayhan’ın oğlu İsmail Ayhan 09 Ağustos 2015’te
Bilecik’te gerçekleşen bir düğün töreni Aslı Tetik ile dünya evine girdi. TSK
Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliğinin katıldığı düğün töreninde genç çiftin
mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

ERDAL ERDOĞAN
Şehit Mehmetçik Saadettin
Erdoğan’ın oğlu Erdal Erdoğan da
İstanbul’da 28 Ağustos 2015 tarihinde
düzenlenen bir düğün töreni ile evlendi.
TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa
Yakası Temsilciliğinin katıldığı törende
Erdal’ı diğer şehit ve gazi çocukları da
yalnız bırakmadı.

TUĞBERK DUMAN
Şehit Mehmetçik Mustafa Duman’ın
oğlu Tuğberk, 04 Nisan 2015’te Hilal
Kurt ile hayatını birleştirdi. TSK
Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliği
personeli katıldı.

Mehmetçik Vakfının
faaliyetleri hakkında Vali
Karaloğlu’na bilgi veren
Büyükkantarcıoğlu, Vakfın
Bursa’da temsilciliğinin
faaliyete geçtiğini belirtti.
Büyükkantarcıoğlu, “Şehit
Mehmetçiklerimizin aileleri,
çocukları ile gazilerimiz ve
malul Mehmetçiklerimizin
bakım yardımlarını kıymetli
bağışçılarımızın katkıları ile
yapıyoruz. Bursa’da Vakfımızın
bir temsilciliğini açıyoruz.
Bugüne kadar gücümüze güç
katan Bursa halkının bundan
sonra da bize destek olacaklarını
ümit ediyoruz” dedi.
Bursa Valisi Münir Karaloğlu
da “Vatan savunmasında
şehit düşmüş evlatlarımızın
geride bıraktıkları emanete,
gazilerimize sahip çıkma
noktasında kutsal bir görev ifa
eden Mehmetçik Vakfımızın,
şehrimizde açtığı temsilciliğin
hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum. Bursa milli ve manevi
değerimiz söz konusu olduğunda
üstüne düşen vazifeyi her
manada layıkıyla yerine getiren
ulu bir şehir. Vakfımızın Bursa’da
temsilcilik açması gerçekten
isabetli bir karar” diye konuştu.
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Merhaba,
Sizinle tanıştığımda kızımın
yaşlarındaydım. Şimdi kızım benim
o yaşlarımda. Eşimi kaybettiğimde
(vefat Mehmetçik Murat Akca) henüz
18 yaşındaydım. 10 aylık bebeğimle
şaşkındım… Herkes sığıntıymışım
gibi yüzüme bakıyordu. Hiçbir yere
sığamadım… Kimse sahip çıkmadı. Ta
ki sizden gelen yardıma kadar… Maaşım
olduktan sonra kapılar açıldı, iyiydim…

S İ Z DEN GEL ENL ER
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Size nasıl teşekkür edeceğimi inanın
bilemiyorum. Para çok şeymiş o zaman
öğrendim. Rabbim sizlere zeval vermesin.
Lütfen babası ölen, ortada kalan kadınlara
yardımlarınızı esirgemeyin. Sizin
sayenizde kızımı öyle bir büyüttüm ki
hiçbir şeyde gözü kalmadı. Babasızlığını
hissettirmediniz.
Ben kızıma ve bana hakkınızı helal
etmenizi istiyorum. Büyüttüğünüz evlat
şimdi evleniyor… Mutlu muyum, üzgün
müyüm bilemiyorum. Yardımlarınız için
sonsuz teşekkür ediyorum. Artık başka
babasız evlatlara yardıma devam edin.
Yazım kötü oldu ağlamaktan kusura
bakmayın…
Sonsuz minnet borçluyum ve tekrar
teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin,
kızım da ellerinizden öpüyor. Hoşçakalın…
Hilal Korkmaz’ın annesi Filiz Korkmaz
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Merhaba, benim adım Neriman
Kocaçal…
10 Haziran 1991 doğumluyum. Babam
Ercan Kocaçak 09.09.1993 tarihinde
Erzincan’da hain terör saldırısında şehit
düşmüş.
Eğitim hayatım boyunca hep çok
başarılı bir öğrenci oldum. Devletten
aldığım yardımlarla başarılı olduğum için
kazandığım burslarla ve en önemli de sizin
desteğiniz ile bugünlere kadar gelebildim.
Özyeğin Üniversitesini yüzde yüz burslu
olarak kazanıp İngilizce İşletme Bölümünü
üstün başarı ile tamamladım.
Daha iyi bir geleceğe adım atmak için
yüksek lisans yapmaya karar verdim
ve Almanya’nın Köln şehrindeki Köln
Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde
Uluslararası İşletme (International
Business) alanında yüksek lisans eğitimime
Ekim 2014 tarihinde başladım.
Şu an üçüncü döneme geçtim ve Allah
kısmet ederse yine çok güzel notlarla
bu okuldan da mezun olacağım. Fakat
Almanya’da yaşam çok pahalı ve geçinmek
çok zor… Yardımlarınız benim için çok
önemli…
Her şey için çok teşekkür ederim.
Neriman Kocaçal

“Mehmetçik Vakfı ailesinin hakkını ödeyemem”
TS K M e h m et çi k Va kfı n d a n ya rd ı m alan üniversite öğrenc isi Hatice Nur Mar t, Va k fa
i l i ş kin d ü ş ü n ce l e ri n i ka l e me a l d ı ğı bir m ek tupla dile getirdi.
Aslında her şey 7 yaşımdayken parkta
oynarken başladı. Arkadaşlarımdan bir
tanesi babamızın fiziksel özelliklerini
sayalım, üstün olan kazansın dedi. Ben
de düşünüyordum bildiğim kadarıyla bir
babam vardı. Ama sonra beni aralarına
almayacaklarını babamın öldüğünü
söylediler.
Ben ısrar edince bir tanesi
itekleyip beni düşürdü. Elimden çok
kalbim parçalanmıştı o an. Ağlayarak
eve gittiğimi hatırlıyorum. Anneme
sorduğumda “Yaşın küçük olduğu
için almamışlardır. Senin baban var”
dedi. Evet, yalan söylüyorlardı. Benim
babam vardı. Adı daha önce Cihat’tı.
Kardeşlerimin kimliğinde “Enver”
yazıyordu. Babam Cihat ismini sevmemiş
Enver adını almıştı. Galiba ortanca
kardeşim doğmadan önce değiştirdiği
için sadece bende Cihat yazıyordu.
Siyahlı turunculu saçlıydı,
Fenerbahçeliydi, aşçıydı, arabası yoktu.
Kiloluydu, polisiye filmleri severdi,
şalvar da giyerdi pantolon da… Kocaman
gömlekleri vardı, her işten geldiğinde
bana bebek getirdi. Sabahları ben okula
gitmeden süt içirirdi. Yemekleri biraz
tuzlu yapardı. Yıllarca böyle bildim ben…
Annemin cesaret edemeyip bir gün
halamın açıklamasıyla ve öz babamın
otopsi raporunu görünce her şeyi
öğrendim.
Ben bir buçuk yaşında iken 1995
yılının Nisan ayının 16’sında saat dört
-dört buçuk arasında Kıbrıs’ta askerde
dozerlerin avandanlığını alırken astım
krizi sonucu vefat etmişti babam. Adı
Cihat’tı. Onun hakkında ailenin tek
Galatasaraylısı olduğunu, ona tıpa tıp
benzediğimi, yoğurtla pilavı çok sevdiği
gibi çok az bilgiye sahibim. Babam
öldükten sonra annemle amcam Enver
evlenmiş… İki tane de dünyalar tatlısı
erkek kardeşim var. Ben bu durumu
asla yadırgamadım. Çünkü mutluyum.
Hayatımdaki doğruları öğrenince elbette
ufak bir depresyon atlattım. Her baba
kelimesinde kalbim parçalanıyordu. Var
sanıyordum ama yoktu. Amcam genelde
il dışında çalıştığı için her anımda

yanımda dedem olurdu. Dedeme de
“baba” dedim ve hâlâ baba diyorum.
Varlığından habersiz olduğum
babama, hiç baba diyemedim. Onu
hiç tanıyamadım. Yine halamın
açıklamasıyla TSK Mehmetçik
Vakfından burs aldığımı öğrendim.
Her bayramda mektup atarlarmış
hâlâ da atıyorlar ve okuyunca çok
mutlu oluyorum. Yine bir gün mektup
gelmiş, dergi yayınlıyorlarmış. Benden
yazı, şiir, mektup ve resim istemişler.
Hiç tanıyamadığım babama mektup
yazmıştım. Ben mektubu gönderdikten
altı ay sonra yazım olan dergiyi
göndermişlerdi. Yayınlayacaklarını hiç
düşünmemiştim. Çünkü ailem dışında
bana önem veren kimse olmamıştı.
Bir gün yine bir mektup geldi
Mehmetçik Vakfından. “Kültür Gezisi”
düzenliyorlarmış. TSK Mehmetçik Vakfı
nasıl bir kurumdu ki benimle bu kadar
ilgileniyorlardı? 2012 yılında tereddütle

geziye katıldım. Sonuçta bilmediğim
şehir, tanımadığım bir sürü insan vardı.
Ama o gezi benim miladım olmuştu.
Bir zamanlar kimsenin umursamadığı
Hatice Nur’a TSK Mehmetçik Vakfının
o zamanki Genel Müdürü Salih Güloğlu
ve Gürkan Albayım geziye katılmamdan
dolayı mutluluk duyduklarını söylediler.
Bu benim için kat kat mutluluktu. Vakıf
görevlilerinden canım Metin abime tek
kişilik oda istiyorum dedim. Arkadaş
fobim vardı çünkü. Metin Abim, “Sen
bizim dört kişilik odaları bir gecelik
dene, pişman olursan kraliçe dairesine
alırız seni” dedi. Canım Metin Abim
haklıydı. Dört kişilik oda yetmedi bize,
iki kişi daha aldık odaya… Tek başına
uyumak isteyen ben, altı kişilik odada o
kadar çok mutlu oldum ki… Hiç birimizin
babası yoktu yani eşittik. Aşağı yukarı
aynı sıkıntılardan geçmiştik, annelerimiz
evlenmişti. İlk defa yalnız olmadığımı
hissetmiştim. Kendimi geliştirmek adına
çok şey öğrenmiştim bu gezide. Bir
sürü kardeşim olmuştu ve çoğu onların
okuduğu üniversiteye gelmemi istemişti
ama kaderimde Gümüşhane varmış.
Mehmetçik Vakfı, yeniliklere açık olmamı
sağlamıştı. Bana özgüven aşılayan
kocaman bir aileye sahip olmuştum.
Rabbim benden babamı almıştı ama
karşılığında TSK Mehmetçik Vakfı ailemi
vermişti.
İlk yazısında ne yazacağını
bilemeyen bir Hatice Nur vardı. Şimdi,
kardeşlerim sayesinde kişiliği oturmuş,
doğruyu yanlışı bilen bir Hatice Nur
oluştu. Hiçbirinin hakkını ödeyemem…
Mehmetçik Vakfı ailemin de hakkını
ödeyemem… Ehliyetimi, bilgisayarımı,
telefonumu, giyeceğimi, yiyeceğimi, yurt
ücretimi ve daha sayamadığım bir sürü
şeyi aileme yük olmadan Vakfın verdiği
burs ile karşılıyorum. Şu anda çok büyük
yol kat ettim. Hemşire olacağım. Bana
hediye edilen Mehmetçik Vakfı rozetini
takmadan staja gitmiyorum. Çünkü ben
farklıyım. Ben Mehmetçik evladıyım. İyi
ki hayatımdasınız.
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01.04.2015 ile 31.08.2015 tarihleri arasında şehit olan veya herhangi bir nedenle vefat eden
ve TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yakınlarına yardım yapılan Mehmetçik’lerin listesi

YA RDI M L AR
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KAMİL ASLAN
MEHMET EMİN YAZAN
MUHAMMET CAN BİÇİCİ
GÖKHAN AKBÖRÜ
OKTAY CAN SİNCAR
GÖKHAN YUMRUTEPE
MUHAMMED CAN
EMRAH ÇALKIN
ALİ ÜNVER
ORHAN BAŞKAN
İBRAHİM BÖLÜKBAŞ
ORHAN ÖZÇELİK
SEDAT TAŞDEMİR
BURAK EROL
ERDİ AKGENÇ
HARUN ARSLAN
UMUT ARSLAN
TAYFUN KILINÇ
TAYFUN ÇAM
EMİN ECE
VELAT YILDIRIM
ABDULLAH SAMET ÇAKU
SÜLEYMAN URTEKİN
MEHMET ŞENER
FATİH AKBULUT
HAKAN ERTÜRK
CİHAN YÖRÜK
FERHAT KIRMIZI
BARIŞ TAHTACİ
TANER DURMAZER
TANER ŞIHMUS
ZEKİ ATUK
ADNAN GÜNDÜZ
SÜLEYMAN ERÇELİK
EMRE İRDAYOĞLU
SALİH TUZLU
YUSUF AKCAN
YAKUP BAŞKURT
OKAN RENÇPEROĞLU
İBRAHİM GÖK
ABDULLAH BEĞEN
CİHAN SEVENGİN
UĞUR CAĞCAĞAKAR
NEVZAT YAVUZ
ERKAN KOYUNCU
ORHAN YALÇIN
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YARDIMLAR

01.04.2015 ile 31.08.2015 tarihleri arasında malul gazi ve engelli hale gelen ve TSK Mehmetçik Vakfı
tarafından kendilerine yardım yapılan Mehmetçik’lerin listesi

MUSTAFA CAN
CEMALİ ÇELEBİ
ŞAHİN ÇAĞLAR
MEHMET AKAY
ÇAĞLAR ULUĞ
DAVUT EKİN
MÜSLÜM DAĞHAN
FEHMİ KARABAĞ
YASİN VEREN
KADİR KARACA
YAKUP YILMAZ
HAKKI CENK KAYAR
BÜNYAMİN ATLI
KADİR YILDIRIMCAN
HANİFİ ATLAN
ONURAL KUMAŞ
AHMET ÇELİK
CİHAN DAĞ
ZEYNEL DOĞAN
LOKMAN ÖZDAŞ
YAVUZ ÇULCU
MÜCAHİT DÜZEL
BÜLENT ŞAHİN
BİLAL HABEŞ KÖRLÜ
CİHAN İLHAN
TAYFUN DOĞRU
REMZİ SANCAK
GÜNGÖR ALTUN
MUSA YAP
YAKUP ÖZTÜRK
ÖZKAN AYGÜNEŞ
HAMDİ TATAR
ÜNAL ÇAĞLAYAN
RIDVAN ERCAN
FERHAT FATİH ARSLAN
BARIŞ MUTAF
İHSAN KÖSEOĞLU
ŞAHİN GÜVENÇ
ADİL BULUŞ
SEDAT ÖZDEMİR
FATİH ONAT
İSMAİL TURUN
NİHAT ÜNAL
TOLGA YILDIRIM
MEHMED TAHA ÇOKYAŞA
BEKİR YILMAZ
ÖNER YILDIRIM
OLGUN TOPUZ
UMUT BOĞA
HASAN TÜZÜN
AHMET YAŞAR
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Vakıf halen
8.918 Mehmetçik ve
Mehmetçik ailesine
yardımda
bulunmaktadır.
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201
120

151
74

320
157

240
133

100
59

312
264 187
143

132
66

362
328

73
42

82
41

166
124

21
17

245
127

100
58

551
297

197
91

95
46

120
61

270
165

138
88
197
145

174
122

424
312

260
154

154
78

334
179

155
72

183
87

317
184

433
274

Gazi ve engelli Mehmetçiklerimiz

: 9.672

298
274

295
157
177
110

149
75

277
161

114
66

336
145

55
37

56
28
154
90

276
260 161
141
101
42

163
76

214
86

106
52 109
54

445
229

100
39

107
51

143
75

93
48

238
129

283
143

167
71

225
116

80
38

41
33

01 Ocak 1982 - 31 Ağustos 2015 dönemini kapsamaktadır.

TSK Mehmetçik Vakfının
yardım yaptığı şehit / veya hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz
ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimizin illere göre dağılımı

51
34

488
223

368
252

333
244

328
184

316
219

162
127

331
191

157
89

369
259

144
77

160
88

268
178

143
82

147
91

98
49

86
58

75
58

Şehit olan veya hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz : 16.604

408
238

106
66

128
55

105
52

Türkiye Mehmetçik’e,
Mehmetçik Türk milletine emanettir.
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VATA N İ Ç İ N YA Ş AYI P
VATA N İ Ç İ N M Ü CA D E L E ETT İ L E R ,
TO P RAĞA DEĞİ L KA L P L E R E G Ö M Ü L D Ü L E R ...

P. Er
Coşkun SEKMEN
30.06.2015
SAMSUN

İs. Er
Şahabettin ATAK
05.07.2015
ŞIRNAK

P. Er
Faik YÜCE
06.07.2015
İSTANBUL

P. Onb.
Hamza YILDIRIM
30.07.2015
ANKARA

P. Er
Ömer Kağan KANDEMİR
30.07.2015
DENİZLİ

J. Er
Barış AKKABAK
01.08.2015
ANTALYA

J. Er
Medet MAT
02.08.2015
ADIYAMAN

J. Er
Mansur CENGİZ
02.08.2015
SİİRT

J. Er
Abdulkadir PEKTAŞ
04.08.2015

Tnk. Er
Abdulhalık ARAZ
04.08.2015
VAN

J. Ulş. Er
Doğan ACAR
10.08.2015
DENİZLİ

P. Onb.
Barış AYBEK
11.08.2015
MALATYA

J. Çvş.
Bahadır AYDIN
19.08.2015
BURSA

J. Er
Emre Kaan ARLI
19.08.2015
KOCAELİ

(31 Nisan 2015 - 31 Ağustos 2015 tarihleri
arasında şehit olan Mehmetçiklerimizdir.)
J. Er
Mehmet Halil BARKIN
19.08.2015
ŞIRNAK

J. Er
Ömer ERÜSTÜN
19.08.2015
KAHRAMANMARAŞ

J. Er
Recep BEYCUR
19.08.2015
ERZURUM

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

Yurtdışından yapılacak bağışlar için hesap numaraları

T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: TCZBTR2A

1982 (TL hesabı için)

: TR070001002533000019825329

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR500001002533000019825331

1984 (Euro hesabı için)

: TR660001002533000019825334

Türkiye Halk Bankası Meşrutiyet Şubesi
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BIC/SWIFT Kodu

: TRHBTR2A

1982 (TL hesabı için)

: TR230001200938700016001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR860001200938700053001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR16000120093870002P001984

Türkiye Vakıflar Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: TVBATR2A

1982 (TL hesabı için)

: TR960001500158007286587386

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR400001500158048000441268

1984 (Euro hesabı için)

: TR560001500158048000441271

Akbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: AKBKTRIS

1982 (TL hesabı için)

: TR040004600646888001001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR750004600646001000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR250004600646036000001984

Şekerbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: SEKETR2A

1982 (TL hesabı için)

: TR230005902350130000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR930005902350130000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR660005902350130000001984

Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ

BIC/SWIFT Kodu

: TEBUTRISXXX

1982 (TL hesabı için)

: TR540003200015000000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR270003200015000000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR970003200015000000001984

Türkiye Garanti Bankası Yenişehir Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: TGBATRISXXX

1982 (TL hesabı için)

: TR960006200041100000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR690006200041100000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR420006200041100000001984

Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: ISBKTRISXXX

1982 (TL hesabı için)

: TR950006400000142840001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR300006400000242840001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR030006400000242840001984
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Yapı ve Kredi Bankası Ankara Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: YAPITRISFEX

1982 (TL hesabı için)

: TR570006701000000000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR300006701000000000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR030006701000000000001984

Denizbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: DENITRIS

1982 (TL hesabı için)

: TR850013400000900198200002

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR800013400000900198300002

1984 (Euro hesabı için)

: TR750013400000900198400002

Finansbank Necatibey Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: FNNBTRIS

1982 (TL hesabı için)

: TR690011100000000000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR420011100000000000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR150011100000000000001984

ING Bank Çankaya Şubesi
BIC/SWIFT Kodu

: INGBTRIS

1982 (TL hesabı için)

: TR880009900888888800100001

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR830009900888888800200001

1984 (Euro hesabı için)

: TR560009900888888800200002
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: Plaj Yolu Sok. Tan. Apt. No.: 19/4
		Caddebostan-Kadıköy/İstanbul
Telefon : 0 216 369 66 22
Faks
: 0 216 369 67 57
E-Posta : istanbultem@mehmetcik.org.tr
İSTANBUL AVRUPA YAKASI TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: Ergenekon Mah. Halaskârgazi Cad.
		 No.: 3 D.: 4 (Askerî Müze Karşısı)
		Pangaltı-Şişli/İstanbul
Telefon : 0 212 343 37 50 - 51
Faks
: 0 212 343 37 52
E-Posta : istanbultemavrupa@mehmetcik.org.tr
İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: Talatpaşa Bulvarı Olgun Apt. No.: 34/1
		Alsancak/İzmir
Telefon : 0 232 464 66 66
Faks
: 0 232 464 66 66
E-Posta : izmirtem@mehmetcik.org.tr
ADANA TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. Naşal Apt. No.: 7/1
		Seyhan/Adana
Telefon : 0 322 458 76 00
Faks
: 0 322 457 26 27
E-Posta : adanatem@mehmetcik.org.tr
SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: Ulugazi Mah. İstiklal Cad. Sekban Apt. No.: 22/12
		Samsun
Telefon : 0 362 435 07 47
Faks
: 0 362 435 07 47
E-Posta : samsuntem@mehmetcik.org.tr
BURSA TEMSİLCİLİĞİ
Nalbantoğlu Mah. Atatürk Cad. Şehbenderler Apt. No.: 47
Daire: 16 Kat: 4 Osmangazi / Bursa
Telefon : 0 224 224 77 59
Faks
: 0 224 224 77 59
E-Posta : bursatem@mehmetcik.org.tr
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ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: İstasyon Mah. Mustafa Durmaz Pınar Sok.
		 No.: 28 Mehmetçik Apt. Kat: 1
		Yakutiye/Erzurum
Telefon : 0 442 235 70 60
Faks
: 0 442 235 70 61
E-Posta : erzurumtem@mehmetcik.org.tr
ŞİRKETLER
MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL
İNŞAAT SAĞLIK GIDA LTD. Ş.
Adres : Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. No.: 21
		Pendik/İstanbul
Telefon : 0 216 482 00 00
Faks : 0 216 482 50 50
E-Posta : mehmetcik@mehmetciklimitet.com
Web : mehmetciklimitet.com.tr
MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA
ARACILIK HİZ. LTD. Ş
Adres : Nenehatun Cad. No.: 55
		Gaziosmanpaşa/Ankara
Telefon : 0 312 437 77 43
Faks : 0 312 436 27 44
E-posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr
Web : www.mehmetciksigorta.com.tr
MEHMETÇİK VAKFI VE TINAZTEPE
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ LTD. Ş
Adres : Zeytinlik Mah. Fahri Korutürk Bulvarı No.: 39
		 Tınaztepe Pasajı
		Bakırköy/İstanbul
Telefon : 0 212 571 72 00
Faks : 0 212 571 72 00

SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. Ş

•

“Bireysel Emeklilik Sözleşmesi”ni Mehmetçik Vakfı Sigorta’dan yaptıran tüm
TSK personeline ücretsiz 20.000 TL teminatlı “Ferdi Kaza Sigortası”

• Mehmetçik Yaşam Sigortası:
		 • Vefat ve maluliyet teminatı: 30.000 TL
		 • Poliçe primi: 30 TL (yıllık)
		 • Subay, astsubay, uzman erbaş, uzman memurlar, sivil memurlar ve 		
		 bunların eşleri ile 65 yaşını aşmamış emeklileri, askerî okul öğrencileri,
		 er ve erbaşlar “Mehmetçik Yaşam Sigortası”ndan faydalanabilirler.
•

Kasko poliçelerinde:
Tüm TSK mensuplarına %35’e varan TSK personel indirimi

Gelirlerimiz şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için!

HAYAT SİGORTASI
SAĞLIK SİGORTASI
BİREYSEL EMEKLİLİK
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
KONUT SİGORTASI

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI
KASKO
İŞYERİ SİGORTASI
TÜM SİGORTACILIK HİZMETLERİ
MEHMETÇİK VAKFI
SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. Ş
Nenehatun Cad. Nu.: 55 Gaziosmanpaşa/ANKARA
Telefon : 0 312 437 77 43
Faks : 0 312 436 27 44
Web : www.mehmetciksigorta.com.tr
e-posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr
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“Dünyanın hiçbir ordusunda
yüreği seninkinden daha temiz,
daha sağlam bir askere
rast gelinmemiştir.”
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NAKİT BAĞIŞI YAPILAN
BANKALAR
T.C. Ziraat Bankası
Türkiye Halk Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası
Akbank
Denizbank
Finansbank
Garanti Bankası
ING Bank
Şekerbank
Türk Ekonomi Bankası
Türkiye İş Bankası
Yapı Kredi Bankası

TSK MEHMETÇİK VAKFINA bağışta bulunmayı arzu eden vatandaşlar;
• Yukarıda belirtilen bankalardaki ortak hesap numaralarına bağışta
bulunabilecekleri gibi, Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğünde, İstanbul,
İzmir, Adana, Samsun, Bursa ve Erzurum’da bulunan temsilciliklerimizde,
Ankara’daki Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Ş ile
İstanbul’da Kurtköy, Maslak, Pendik ve Güngören’de, Ankara’da ise
Etimesgut’ta bulunan Mehmetçik Vakfı akaryakıt istasyonlarında
makbuz karşılığı bağışta bulunabilirler.
• Ayrıca Vakıf internet sitesi www.mehmetcik.org.tr üzerinden de
kredi kartı ile on-line bağış yapabilirler.
• Turkcell, Avea ve Vodafone GSM operatörlerinin faturalı telefonları
üzerinden 2582’ye boş kısa mesaj göndererek Vakfa 10,00 TL nakit bağış yapabilirler.

TSK MEHMETÇİK VAKFI ÇELENGİ

Düğün, cenaze, açılış ve bunun gibi etkinliklerde kullanılan
çiçek/çelenk bağışı için IBAN numarası
ZİRAAT BANKASI
Ankara Kamu Girişimci Şubesi
TR12 0001 0025 3300 0019 8253 36

