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Değerli Okurlarımız,
Mehmetçik Vakfı dergisinin 38’inci sayısı ile yeniden sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu içindeyiz.
Vatanımızın ve milletimizin güvenliği, huzuru ve refahı için canlarını hiçe sayarak şehit olan veya herhangi
bir nedenle hayatını kaybeden, gazi ve engelli duruma gelen Mehmetçiklerimiz ile bakmakla yükümlü
oldukları yakınlarına ne kadar maddi/manevi destek olsak azdır düşüncesiyle, bizlere verilmiş olan bu ulvi
görev ve sorumluluğu yerine getirmeye her geçen gün artan bir şevkle devam ediyoruz.
Bu sayımızda, şehit ve gazi çocuklarımıza yönelik olarak 2009 yılında başlattığımız ve bu yıl onuncusunu
düzenlediğimiz “2018 Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisi”ne yer verdik.
Geride bıraktığımız Ramazan ve Kurban döneminde yardımsever halkımızın yaptığı bağışlarla şehit ve
gazi Mehmetçik ailelerimize daha çok yardım edebilme gücüne ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu
yaşayarak dergimizde sizlerle paylaştık.
Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan kadirşinas bağışçımız Zeki
MÜREN’in vefatının 22’nci yıl dönümünde, Bodrum Antik Tiyatro’da düzenlediğimiz anma etkinliğine
ilişkin çok özel anlara yer verdik.
Vakfımıza Kars İl merkezinde bulunan konutunu bağışlayan şehit babası Kaya YILMAZ ile zaman zaman
gözlerimizin yaşardığı duygu dolu bir söyleşi gerçekleştirdik.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Cumhuriyeti ilan ettiği 29 Ekim’i her yıl olduğu gibi bu yıl da
sevinçle kutladık.
Yüce Türk Milletinin vermiş olduğu destekle, her geçen gün gücüne güç katarak daha da büyüyen
Mehmetçik Vakfı’nın bugünlere ulaşmasında, desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen başta Mehmetçik
Vakfı ailesinin değerli mensupları olmak üzere tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile siz değerli okurlarımıza en
içten sevgi, saygı ve şükranlarımı sunar, esenlikler dilerim.
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2018 YILI
MEHMETÇİK ÇOCUKLARI
KÜLTÜR GEZİSİ

Kültür gezisine katılan Mehmetçik Çocuklarının Vakıf Genel Müdürlüğü’nü ziyareti
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Gelenekselleşen
Kültür Gezisi
10’uncu yılında
TSK Mehmetçik Vakfı’ndan,
bakım ve öğrenim yardımı
alan şehit ve gazi Mehmetçik
çocuklarına yönelik olarak
düzenlenen ve ilk olarak 2009
yılında gerçekleştirilen “Kültür
Gezisi”nin 2018 yılı programı;
08–20 Temmuz 2018 tarihleri
arasında Ankara-PolatlıEskişehir-Bursa-ÇanakkaleGelibolu-İstanbul-Bolu il
ve ilçelerinde gerçekleşti.
Türkiye’nin kültürel ve tarihi
dokusu ile tanışan gençler,
ülkemizin doğal güzellikleri ile
de buluşma fırsatı elde etti.
12 gün boyunca hem öğrenen
hem de eğlenen 71 genç,
unutamayacakları anılarla geziyi
noktaladı.
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KASIM 2018
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Mehmetçik Çocukları Anıtkabir’de ATA’nın huzurunda

“Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisi 2018” Yardımlar
Müdürlüğü sorumluluğunda; Türkiye genelinden
71 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kültür
Gezisi’nin planlanması ve icrası için beş kişilik Vakıf
personeli görevlendirildi. Kültür Gezisi’ne katılan
gençler; ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini
yakından görme ve öğrenme fırsatı bulmalarının
yanı sıra, birbirleriyle tanışma, kaynaşma, paylaşma,
dinlenme ve eğlenme fırsatı da buldular. Kültür gezisi
için bir araya gelen öğrencilere; Vakıf tarafından
hazırlanan sırt çantası, tişört ve şapka, okumaları
için kitaplar, Kültür Gezisi hakkında hazırlanan bilgi
broşürü, Mehmetçik Vakfı logolu erkek ve bayan
cüzdanı ile Türk Bayrağı verildi.

sağlandı. Vakıf Genel Müdür Yardımcı Vekili E.Alb.
Mustafa AYDIN tarafından, Mehmetçik Vakfı’nı
tanıtan bir sunum yapıldı. İcra edilecek Kültür Gezisi
hakkında Vakıf görevlilerince kendilerine bilgi verildi.
Daha sonra Vakıf Genel Müdürlüğünü ziyaret eden
öğrenciler Vakıf çalışanlarıyla yakından tanıştılar.
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı
Çağlayan Sosyal Tesislerinde yenen öğle yemeğinde;

Birinci gün: Kültür Gezisi’ne katılmak için Ankara’ya
gelen öğrencilerin, Vakıf görevlileri tarafından
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Tren
Garı’ndan alınarak toplanılacak olan otele getirilip
yerleşmeleri sağlandı.
İkinci gün: TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E.Tümg. Yaşar BAL, K.K. EDOK K.lığı konferans
salonunda öğrencilerle bir araya geldi. İlk buluşma
esnasında; Vakıf Genel Müdürü’nün öğrencilerle
ve öğrencilerin de kendi aralarında tanışmaları
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Mehmetçik Çocu
klarının Vakıf G
enel Müdürü ile
tanışmaları ve Va
kıf hakkında bi
lgilendirilmeler
i

Öğle yemeği sonrasında Anıtkabir ziyareti
gerçekleştirildi. Atamızın manevi huzurunda
saygı duruşunda bulunuldu. Öğrenciler tarafından
mozoleye Türk Bayrağını temsilen kırmızı ve beyaz
karanfiller bırakıldı.

Kurtuluş Savaşı’nda Türk genel karşı taarruzunda
düşmandan geri alınan ilk tepe olan Polatlı
Duatepe’deki Duatepe Anıtı ile Sakarya Meydan
Savaşı’nda şehit düşen askerlerimiz için yapılan
Sakarya Şehitliğini görme fırsatı elde eden gençler,
konusunda uzman rehberler tarafından bilgilendirildi.
Kurtuluş Savaşı’nın verildiği önemli cephelerden
birini görmenin oldukça heyecan ve gurur verdiğini
belirten gençler Eskişehir’e doğru yola çıktı.

Anıtkabir ziyaretinden çok etkilenen öğrenciler,
ulusumuzun kurucusu Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün manevi huzurunda bulunmaktan
gurur duyduklarını ifade ettiler. Vakıf Genel Müdürü
ve Vakıf personelinin katıldığı akşam yemeğinde
bir araya gelen öğrenciler dolu dolu geçen bir günü
geride bıraktı.

Dördüncü gün: Sabah oteldeki kahvaltıdan sonra
kafilenin ilk durağı Odunpazarı oldu. Eskişehir’e
gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan
tarihi Odunpazarı’nda alışveriş yapan ve bol bol
fotoğraf çeken Mehmetçik Çocukları, ardından yerli
ve yabancı 160 tanınmış kişinin heykelinin bulunduğu
Balmumu Müzesi’nde keyifli anlar yaşadı.

Üçüncü gün: Sabah Ankara’dan ayrılmadan önce
I. TBMM olan Kurtuluş Savaşı ile II. TBMM olan
Cumhuriyet Müzesi büyük bir heyecan ve ilgiyle
gezildi.

400.000 metrekare alan üzerine kurulu Sazova
Parkı’nda doğayla bir araya gelen gençler, ardından
Eskişehir merkezinin içinden geçen Porsuk Çayı’nda
tekne gezintisi yaptı.

davetliler, çok değerli bağışçılar, TSK Mehmetçik
Vakfı çalışanları ve öğrenciler bir araya gelerek güzel
bir birliktelik oluşturuldu.

Eskişehir Balmu
m

u Müzesi

i

Cumhuriyet Müzes
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Tarihi Bursa Ulu Camii

Ayrıca Eskişehir Bilim ve Deney Merkezi’ndeki
uzayevini, sualtı dünyasını ve hayvanat bahçesini
görme fırsatı bulan gençler, şehrin tarihi ve kültürel
kimliğinin çok güzel olduğunu belirtti ve gezinin
Eskişehir bölümünü tamamlamış oldu.
Beşinci gün: Kültür Gezisinin Bursa ayağı, 1324
yılında vefat eden Osmanlı Devleti’nin kurucusu
Osman Bey’in kabrinin bulunduğu Osmangazi
Türbesi ve 1362 yılında vefat eden Osmanlı
Devleti’nin ikinci padişahı, Osman Bey’in oğlu
Orhan Bey’in kabrinin ziyaretleri ile başladı.

Altıncı gün: Otelde kahvaltı yaparak güne başlayan
kafile, Uludağ’da doğa gezintisi yaptıktan sonra
telesiyeje binerek Seyir Tepesine çıktı. Manzara
eşliğinde bol bol fotoğraf çekimi yapan gençler keyifli
anlar yaşadı. Bursa turunu böylelikle noktalayan
Mehmetçik çocukları gönüllerince eğlenerek, Bursa
turunu tamamlayıp Çanakkale’ye geçti ve otele

Osmangazi ve Orhangazi Türbelerinin ziyaretinin
ardından, Türk mimarisinin en dikkat çeken
eserlerinden biri olan Ulu Cami’nin gezilmesi ile gezi
programı devam etti. 20 kubbesi ve duvarlarındaki
yüzlerce el yazması bulunan Ulu Camii, Mehmetçik
Vakfı çocuklarının hem tarihi hem de kültürel
açıdan oldukça ilgilerini çekti.
Mehmetçik Vakfı’nın kıymetli bağışçılarından
merhum Zeki MÜREN’i Emir Sultan’da bulunan
kabri başında ziyaret eden gençler buradan sonra
Uludağ’a çıktı ve açık havada mangal keyfi yapıldı.
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Mehmetçik
Bursa / Uluda Çocuklarının
ğ’da Telesiyej
keyfi

yerleşip günü dinlenerek noktaladı.
Yedinci gün: Gezinin Çanakkale
ayağı,
Gelibolu
Yarımadası’nda
bulunan Kilitbahir gezisi ile başladı.
Namazgâh
Tabyası,
Çanakkale
Zaferi’nin
seyrini
değiştiren
askerlerden Seyit Onbaşı’nın Anıtı
ve Çanakkale Şehitler Abidesi’nin
görülmesinin ardından, Çanakkale
savaşlarının
kilit
noktalarından
Conk Bayırı ve siperlerine geçildi.
Çanakkale Savaşı ile ilgili bilgileri
deneyimli rehberlerden dikkatle
dinleyen gençler, gezdikleri her
bölgeyi fotoğraflayarak bu anı
ölümsüzleştirdi.
“Mehmetçik’e Derin Saygı Anıtı”
ile “57’nci Alay” ve “Kesikdere
Şehitlikleri” ziyareti esnasında tüm
kafile, Çanakkale Zaferi’yle birlikte,
üstün askeri özellikleri sayesinde
Türk Ulusu ve bütün Dünya
tarafından tanınan Ulu Önder Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK’e ve aziz
şehitlerimize şükranlarını sundu.
Polatlı / Sakarya Şehitleri Anıtı

Gelibolu tarihi yarımadası ziyareti
tamamlandıktan sonra, Mehmetçik
Vakfı
bağışçılarından
Nusrettin
YILMAZ, Mehmetçik Vakfı çocuklarını
Vakfa
bağışladığı

Gelibolu’daki evinin bahçesinde misafir etti. Vakıf’tan
bakım ve öğrenim yardımı alan gençlerle Nusrettin
YILMAZ’ın bir araya getirildiği organizasyonda
karşılıklı sohbet ve duygu dolu anlar yaşandı.
Sekizinci gün: Çanakkale gezisinin 2’nci gününde
adres Truva Antik Kentiydi. Truva-Akha Savaşı’nda,
Odysseus’un Troya surlarından içeri girebilmek için
yaptırdığı tahtadan at maketini dikkatle inceleyen
gençler, savaş ile ilgili rehberlerden bilgi alırken, hatıra
fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Öğleden sonra
ise Nusret Mayın Gemisi ile Çimenlik Tabyası ziyaret
edildi ve ardından Çanakkale Çarşısı’nın gezilmesi ile
Çanakkale turu tamamlanmış oldu.

esi

hitleri Abid

e
Çanakkale Ş

Dokuzuncu gün: Çanakkale’nin ardından kafilenin
sonraki durağı İstanbul oldu. İstanbul turu, Bizans
döneminde yapılan en büyük kilise olan ve 1453’te
İstanbul’un fethiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından
camiye çevrilen Ayasofya Müzesi ile başladı. Yine
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2018
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Gelibolu 57. Alay Şehitliği

Bizans döneminde bu çevrede geniş bir sahayı
kaplayan ve imparatorların ikamet ettiği büyük
sarayın ve bölgedeki diğer sakinlerin su ihtiyaçlarını
karşılayan Yerebatan Sarnıcı’nı rehberler eşliğinde
gezen kafile, Sultan Ahmet Meydanı ve Cami’sini
gezdikten sonra dokuzuncu günü tamamladı.

Kenti
Truva Antik

İstanbul Boğa
z
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Turu

Onuncu gün: Mehmetçik çocukları, Fatih Sultan
Mehmet tarafından 1478 yılında yaptırılan ve o
yıldan 31’inci padişah Sultan Abdülmecid’e kadar
400 yıl boyunca imparatorluğun idare merkezi
olan Topkapı Sarayı’nı hayranlık içinde gezdi. Daha
sonra boğaz turuna başlayan gençler, boğaz turu
esnasında bol bol fotoğraf çekti. Boğaz turunun
ardından Beşiktaş ve Ortaköy Meydanı’nda gezinti
yapan gençler keyifli dakikalar yaşadı.
Onbirinci gün: Cumhuriyetin ilanından sonra Ulu
Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün İstanbul’da
bulunduğu dönemlerde çalışma ofisi olarak
kullandığı ve ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe
Sarayı’nı gezen gençler, ATA’nın hatıralarıyla
dolu bu ortamda duygu yüklü anlar yaşadı.
Dolmabahçe gezisi sonrasında Harbiye’ye giden
gençler Harbiye Askeri Müzesi’ni gezme fırsatı

bulurken Askeri Mehteran gösterisiyle coşku dolu
anlar yaşadı. Müze’de Türkiye Şehitlerini anıyor
etkinliğine de katılan gençler Kültür Gezisinin
İstanbul bölümünü noktaladı.
Onikinci gün: Sabah otelden ayrılan öğrenciler;
İstanbul’dan
ayrılacak
olmanın
verdiği
hüzünle otobüslere bindiler. Kültür Gezisi’nin
tamamlanmasını istemedikleri yüz ifadelerinden
anlaşılan öğrencilerin Ankara’ya doğru yolculukları
başladı.
Yol üzerinde bulunan Mehmetçik Limitet Şirketi
Kurtköy Dinlenme Tesislerinde Şirket Müdürü
E.Tuğa. Osman KAYALAR ve ilgili müdürler
tarafından karşılanan öğrenciler, tesisleri yakından
tanıma fırsatı buldular. Tesislerde dinlenen gençler,
güzergâh üzerindeki Bolu’da yer alan Abant Milli
Parkı’nda keyifli bir doğa yürüyüşü yaptılar, bolca
fotoğraf çekildiler.

Dolmabahçe

Sarayı

Ankara’ya varıldığında Vakıf Genel Müdürü E.Tümg.
Yaşar BAL tarafından karşılanan öğrenciler,
kendilerine ne kadar önem ve değer verildiğini daha
çok anladılar. Otele yerleşmeyi müteakip yenilen
akşam yemeği sonrasında o gün içinde gidecek
öğrenciler arkadaşlarıyla vedalaşarak yollara
koyuldular.
Onüçüncü gün: Kültür Gezisi’nin son günü olması
nedeniyle, otelde kalan öğrencilerin arkadaşlarıyla
ve Vakıf görevlileriyle vedalaşarak ayrılmalarının
ardından 2018 yılı Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisi
güzel anılarla sona erdi. Birbirleriyle ömür boyu
devam edecek dostluklar kurarak ayrılan öğrenciler,
tekrar bir araya gelme temennisinde bulunup Vakfa
teşekkür etmeyi de unutmadılar.

Mehmetçik Ltd. Ş Kurtköy Dinlenme Tesisleri

Bursa Tophane’den keyifli anlar
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Mehmetçik Çocukları

Kültür Gezisi İzlenimleri
Öncelikle yazıma Mehmetçik Vakfı’na teşekkür ederek
başlamak istiyorum. Bu sene kültür gezisine ikinci
defa katıldım. Geçen sene ilk geziye gelmeden önce
tereddütlerim vardı. Şimdi ise tekrar tekrar gitmek için
can atıyorum. Gerçekten bu gezi benim için çok büyük
önem arz ediyor. Çünkü oradaki ortam oradaki duygu ve
o gönül bağı bambaşka. On iki gün gibi kısa bir süre içinde
öyle güzel ve kuvvetli bir bağ kuruyorsunuz ki; hayatınız
boyunca o bağ hiç kopmuyor. Paylaştığınız her anınızda
beraber ağlayıp beraber gülüyorsunuz ve bu duygu
gerçekten tarif edilemez.

Baran Mahmut KAN
18 yaşında. Babası vazife
malulü. Antalya’da yaşıyor.
Celal
Bayar
Üniversitesi
Manisa Sağlık MYO Tıbbi
Hizmetler
ve
Teknikler
Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi.
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Biraz da gezinin içeriğinden bahsetmem gerekirse her
şey çok planlı ve harikaydı. Ankara’ya geldiğimiz gibi bizi
karşılamaları, bizimle içtenlikle ilgilenmeleri, bize bir aile
şefkatiyle yaklaşmaları çok güzeldi. Gezideki imkânlar
çok iyi ve konforluydu. Bizim başımıza bir şey gelmesin
diye deyim yerindeyse bizi gözlerinden bile sakınıyorlardı.
Güvenlik üst düzeydeydi. Bu seneki kültür gezisinde
gidilen yerler gerek tarihimiz, gerek görsellik açısından
çok özel ve güzeldi. Ankara’da Anıtkabir’de bulunan Yüce
Atamız Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kabrini ziyaret ettik.
Rehberlerimiz sayesinde detaylı bilgilere erişebilmek bizleri
mutlu ediyordu. Gerçekten Anıtkabir’de son derece duygu
dolu anlar yaşadık. Tabii ki; Çanakkale de unutulamazdı.
Daha önce Çanakkale’ye gitme fırsatı bulamamıştım ve
orayı çok merak ediyordum. Kültür gezisiyle bu fırsatı
yakaladım. Orada o kadar duygu dolu anlar yaşadık ki
tüylerimiz ürperdi. Çünkü orada, Çanakkale savaşında
gerçekten bir büyük destan yazılmıştı.
Bu gezi tekrar bana Türkiye’nin dört bir yanından dolu dolu
kardeşlikler kazandırdı. Gezinin en güzel yanı da bu aslında.
Geziden sonra zaman zaman toplanıp, birbirimize
verdiğimiz desteğe kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Oradaki herkes bana aile oldu ve her sene Mehmetçik
Vakfı ailemiz daha da büyüyor. Kesinlikle gezinin amacına
ulaştığını düşünüyorum. Tabii en zoru ayrılık. Gezi sonunda
arkadaşlarımızdan, Vakıf görevlilerinden ayrılırken gözyaşı
seline kapılıyoruz. Ancak biliyoruz ki bu ayrılık kısa süreli
bir ayrılık. Bulduğumuz her fırsatta en kısa zamanda tekrar
toplanıyoruz, Vakfımızı ziyaret ediyoruz, hasret gideriyoruz.
Kısaca söylemek gerekirse bu gezide tam anlamıyla en
duygusal anlardan, en eğlenceli anlara kadar her duyguyu
dolu dolu yaşadığımız mükemmel bir zaman geçirdik. Her
şey için Mehmetçik Vakfı aileme tekrar gönülden teşekkür
ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Ben TSK Mehmetçik Vakfı’nı sadece isim olarak biliyordum.
Vakıf benim için eğitimimize katkı sağlayan bir kurumdu
sadece. Ta ki bu yıl Vakfın düzenlediği “Kültür Gezisi
2018”e katılana dek, Mehmetçik Vakfı’nın anlam ve
önemi icra edilen kültür gezisi sonrasında fazlasıyla arttı.
Gezide gördüğüm o sıcacık ortam kendi evimdeymiş gibi
hissetmemi sağladı. Aynı kaderi paylaştığımız şehit ve
gazi çocuklarıyla, Vakıf çalışanlarıyla, bağışçılarla tanışma
fırsatımızın olması ve beraber bir şeyler paylaşmamız
unutamayacağım anlardandı.

Çiğdem METE
23 yaşında. Babası vazife
malulü. Adana’da yaşıyor.
Anadolu Üniversitesi İktisat
Fakültesi Maliye Bölümü
4’üncü sınıf öğrencisi.

Mehmetçik Vakfı bize her anlamda kucak açtı ve ikinci
ailemin Mehmetçik Vakfı Ailesi olduğunu gördüm. İş
hayatına atıldığımda okumamda en büyük payı olan
Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunmayı o kadar çok istiyorum
ki... Umarım bu isteğimi bir an önce yerine getirebilirim.
Vakıftan yardım alan arkadaşlarıma, kardeşlerime buradan
söylemek istediğim bir şey var. Mehmetçik Vakfı hakkında
bilgisi olmayan insanlara Mehmetçik Vakfı’nı tanıtalım ve
sadece maddi açıdan yardım yapan bir vakıf olmadığını
anlatalım.
Satırlarımı sonlandırmadan önce, bugünlere gelmemizde
ve okumamızda ailem kadar yanımda olan ve katkısı
çok büyük Mehmetçik Vakfı’na, bu ailenin yüce gönüllü
insanlarına, hayırsever bağışçılarımıza çok teşekkür
ederim. Sizlerin verdiği öğrenim desteği sayesinde ailemize
yük olmadan okuyabiliyor ve meslek sahibi olabiliyoruz..
Rabbim sizleri başımızdan eksik etmesin. Emeği geçen
herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.

Sevgili Mehmetçik Vakfı, ikinci ailem…
Yazıma nereden başlayacağımı bilemesem de ilk
etapta şunu söylemeliyim ki acaba nasıl geçecek diye
başladığımız kültür gezisinde, ne zaman 12 gün geçti
anlamak çok güç. Bu eşsiz deneyim sayesinde, her Türk
gencinin görmesi gereken, ülkemizin tarihi ve doğal
güzelliklerini büyük oranda görme fırsatı bulduk. Bu
esnada öğrenirken eğlendik, yeri geldi duygulandık. Ayrıca
şunu da söylemeden geçemeyeceğim ki, polis koruması
eşliğinde gezmek, bizlere ne kadar önem verildiğinin açık
bir göstergesiydi. Bu gezide, sizlerin yanında kendimi hiçbir
yerde olmadığım kadar güvende ve özel hissettim.

Sümeyra YAŞAR
25 yaşında. Babası şehit.
Konya’da
yaşıyor.
Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü
Rehberlik
ve
Psikolojik Danışmanlık Yüksek
Lisans öğrencisi.

Bu ülkenin sizin gibi iyi bir Vakfa, iyi insanlara o kadar ihtiyacı
var ki, Allah Vakfımızın varlığını daim eylesin. Hayatımın
en duygusal zamanlarını samimiyetle söylüyorum ki
sizinle yaşadım. Hepinizi kalbimin en korunaklı bölgesinde
sakladım, saklıyorum ve hep saklayacağım.
Hayata belki de 1-0 yenik başlayan bizlere olan sevginizi,
desteğinizi hissetmek bence en büyük servet. Hepinizi çok
seviyorum, iyi ki varsınız ve hep var olun…
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Mehmetçik Vakfı ve kültür gezisi hakkında ifade etmek
istediğim çok şey var ancak öncelikle şunu belirtmeliyim
ki, bizler bu gezi sayesinde Şehit ve Gazi çocukları olarak
birbirimize ne kadar yakın kaderlerimiz olduğunu öğrendik
ve tanışma fırsatı elde ettik. Bu da TSK Mehmetçik Vakfı
sayesinde oldu. Hayatımda ilk kez gördüğüm insanlarla
kalpten duygular paylaştık.
Bizim babalarımız çok güzel mertebelere erişti. Kültür
gezisi esnasında çok güzel geri dönüşler aldık. Mehmetçik
Vakfı olarak her daim yanımızda olan
Genel Müdürü
E.Tümg. Yaşar BAL’a, desteklerini esirgemeyen kıymetli
bağışçılarımıza, gezinin bizler için muhteşem geçmesini
sağlayan, bizleri kendi çocuklarından ya da kardeşlerinden
ayırmayan, bizlere zarar gelmesin diye büyük çaba gösteren
Vakıf görevlilerine kendim, arkadaşlarım ve ailelerimiz
adına teşekkür ederim. Rehberlerimize de değerli bilgilerini
bizlerle paylaştıkları için minnettarız.
Fadime DİNCER YILDIZ
25 yaşında. Babası gazi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İlköğretim Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği Bölümü Yüksek
Lisans öğrencisi.

Gezi boyunca Mehmetçik Çocukları olarak çok samimi ve
sıcak bir ortam yakaladık. İlk başlarda aklımda soru işaretleri
vardı ancak kısa sürede endişelerim yerini mutluluğa ve
sevince bıraktı. Birlikte kuvvetli bağlar kurduk.
Babamın her zaman söylediği sözdür ‘Vatan Sağ Olsun’.
Vatanımızı kolay kazanmadık. Kültür gezisi bunu bizlere
bir kez daha hatırlattı. Kültürümüzü, tarihimizi ve doğal
güzelliklerimizi bizlere gösterdiği için Kültür gezisinde
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizi çok
seviyorum…
Kültür gezisi… Unutulmaz bir deneyimdi bizler için. 71 kişilik
bir öğrenci gurubu ve bizden sorumlu Vakıf görevlileri ile
birlikte büyük bir kültür gezisine çıktık. Gezide genel olarak
bu ülkenin ne emeklerle ne zorluklar ile nasıl kazanıldığının
canlı örneklerini gördük, milli ve manevi değerlerimizi
tekrar hatırladık. Başta Anıtkabir olmak üzere birçok önemli
yeri ve eseri rehberlerimiz eşliğinde gezme fırsatı bulduk.
Gezdiğimiz her noktada Vakfımız tarafından olabilecek tüm
imkânlar sağlandı. Bölgenin tüm kültür ve tarihi dokusu
rehberlerimiz tarafından ince ince anlatıldı.

Mehmet AYDIN
20 yaşında. Babası askerlik
hizmeti sırasında trafik kazası
sonucu hayatını kaybetmiştir.
İstanbul’da yaşıyor. Namık
Kemal Üniversitesi Çorlu
Mühendislik
Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği Bölümü 3’üncü
sınıf öğrencisi.
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Geziye katılanlar için en önemli hususlardan biri ise, gezi ile
birlikte arkadaşlığın ötesinde kardeşliğe adım atmamızdı
aslında. Akşamları otele döndüğümüzde gezmenin verdiği
tatlı yorgunluğun üstüne saatlerce bıkmadan yorulmadan
sohbet ettik ve bu muhabbetlerde kaderlerimizin ne kadar
birbirine benzediğini anladık. Zamanın nasıl geçtiğini
anlayamadık bile. Gezinin sonunda ayrılacağı için üzülmeyen
tek kişi yoktu. Ancak şunu da biliyorduk ki, geriye dönüp
baktığımızda yüzümüzü her daim güldürecek anılarla
ayrılıyorduk birbirimizden. Evlerimize döndüğümüzde
birbirimizle görüşmeye, konuşmaya devam edeceğiz ve
artık biliyordum ki 70 kardeşim ve arkadaşım daha vardı.
Tüm bu güzellikleri bize yaşatan Mehmetçik Vakfı’na tekrar
teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda yardımlarından
dolayı bağışçılarımıza ve tüm gezi boyunca üzerimize
titreyen, sabah 7’de başlayan gezi programı bittikten sonra
otelde de biz odalarımıza çekilene kadar bizlerin güvenliği
ve rahatı için çabalayan tüm Vakıf görevlilerine can-ı
gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsın Mehmetçik Vakfı…

TSK MEHMETÇİK VAKFI RAMAZAN AYI VE
KURBAN DÖNEMİNDEKİ BAĞIŞLAR
Vefalı bağışçılarımız bu yıl da Ramazan ayında ve
Kurban Bayramı döneminde Mehmetçik’le birlikteydi.
2018 yılı Ramazan ayında 42.998 bağışçımız
tarafından Vakfımıza 23.785.759,00 TL bağışta
bulunulmuştur. Aynı dönemde Vakfımıza 7.516 SMS
bağışı yapılmıştır.
2018 yılı Kurban Bayramı’nda Vekâleten Kurban

Temin ve Kesim Faaliyeti kapsamında 69.254 hisse
kurban (Bir hisse: 990 TL) kesimi gerçekleştirilmiştir.
2018 yılı Kurban Bayramı süresince (17.07.201818.08.2018 tarihleri arasında) 8.434 bağışçımız
tarafından 5.500.055,00 TL menkul bağışta
bulunulmuştur. Aynı dönemde Vakfımıza 2.795 SMS
bağışı yapılmıştır.

ADANA

ANKARA

BURSA

ERZURUM

İSTANBUL ANADOLU

İSTANBUL AVRUPA

İZMİR

SAMSUN

Aziz şehitlerimiz, merhum gazilerimiz ve kıymetli bağışçılarımız için 8 Haziran Cuma
günü Genel Müdürlük Merkezi Ankara ile Vakıf temsilciliklerinin bulunduğu illerde mevlit
okutuldu. Katılım sağlayan tüm halkımıza teşekkür ederiz.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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MEHMETÇİK VAKFI VEKÂLETEN
KURBAN KESİM FAALİYETLERİ

Kurban Bayramı’ndan bir ay önce kurban bağışlarına yönelik çalışmaya başlayan ve kesim faaliyeti tamamlanıncaya
kadar kurban koordinasyon merkezinde çalışmaya devam eden Vakıf personeli…

1995 yılından beri vekâleten kurban bağışlarınızı
kabul edip kesim faaliyetlerini güveninize uygun
şekilde gerçekleştiren Mehmetçik Vakfı, bu yıl da
17 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla bağışlarınızı kabul
etmeye başlamış ve Kurban Bayramı’nın 1’inci günü
18 Ağustos 2018 tarihinde bitirmiştir.
Mehmetçik Vakfı’nın vekâleten kurban kesim hizmeti,
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün
konuyla ilgili yayımladığı tebliğe uygun olarak
yürütülmektedir. Kurbanlıkların kesimi; modern
tesislerde, hijyenik koşullarda, her kesimhanede
görevlendirilen yeteri kadar Vakıf personeli (her
kesimhanede ez az beş kişi), veteriner hekimi, noter
ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında,
kesim merkezlerinin kapasitelerine göre, Kurban
Bayramı’nın ilk üç gününde dini vecibelere uygun
olarak yapılmaktadır.
18
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Bu sene Bilecik, Burdur, Ergani/Diyarbakır, Elazığ,
Oğuzeli/Gaziantep, Şehit Kamil/Gaziantep ve
Malatya’daki kesimhanelerde kesilen kurbanların
bir bölümü kesim bölgelerinde bulunan şehit
yakınları, malul gazi ve engelli Mehmetçik ailelerine
taze et olarak, kesim bölgesi dışında bulunan şehit
yakını ve malul gazi Mehmetçik ailelerine ve kurban
bağışçılarına da kurban etlerinden yapılan kavurma
şeklinde dağıtılmaktadır.
Etlerin dağıtılamayan bölümü ise Diyanet İşleri
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun; “Söz konusu
etlerin kısmen veya tamamen et olarak yurt içi
ve yurt dışındaki fakirlere ulaştırılması imkânının
sağlanamaması halinde zarurete binaen bunların
da rayiç bedelle satılarak bedelinin Vakıf maksadına
uygun olarak sarf edilmesi caiz görülmektedir.”
görüşüne uygun olarak değerlendirilmektedir.
Dağıtılamayan etler, kâr amacı gütmeden ihale

Kurban Bayramının ilk gününden son gününe kadar her kesimhanede Genel Müdürlük tarafından
görevlendirilen ve en az beş kişiden oluşan Vakıf personeli, kontrol görevini yerine getirmektedir.

şartname esaslarına uygun olarak kurban kesimini
yapan yüklenici firmalara satılmakta ve elde edilen
gelir tamamen Vakıf Senedine uygun olarak
hazırlanan yardım planı dâhilinde şehit, malul gazi ve
engelli Mehmetçik ailelerine yapılacak yardımlarda
kullanılmaktadır.
Mehmetçik Vakfı’na vekâleten kurban bağışları;
Vakfın anlaşmalı olduğu banka şubelerinden veya
bu bankaların internet bankacılığından yararlanarak,
bunun dışında Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğü ile
Vakfın İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Erzurum ve
Bursa’daki temsilcilikleri, şirketleri (Mehmetçik Vakfı
Limitet Şirketi, Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık
Hizmetleri Limitet Şirketi, Mehmetçik Vakfı Tınaztepe
Gayrimenkul Yönetimi Limitet Şirketi, Güngören
Park Alışveriş Merkezi Limitet Şirketi) vasıtasıyla
makbuz karşılığı nakit ya da kredi kartıyla veya vakıf
internet sitesi (www.mehmetcik. org.tr) üzerinden
online bağış sistemini kullanarak kredi kartı ile
kolaylıkla yapılabilmektedir. Yurt dışında bulunan
vatandaşlarımız ise Vakıf internet sitesi üzerinden
kredi kartı ile yukarıda açıklanan şekilde online bağış
yapabilecekleri gibi, bulundukları ülkelerdeki banka
şubelerinden (BIC SWIFT Kodu ve IBAN numaraları
Vakıf internet sitesinde belirtilmiştir.) bağışlarını
gerçekleştirebilmektedir.

Mehmetçik Vakfı’nın ilan edilen bu koşullarını kabul
edip yukarıdaki başvuru yollarından herhangi biriyle
Mehmetçik Vakfı’na, kurban bağışında bulunan
değerli bağışçılarımız, kurbanlarının kesimi için
Mehmetçik Vakfı’nı malik ve vekil kılmış olmaktadır.
Kesim sonrası bağışçılarımıza şükran duygularımızın
ifadesi olarak gönderdiğimiz, kurban kavurması
(yurt içinde), teşekkür mektubu, noter onaylı kesim
tutanağı ile arzu eden bağışçılarımıza kurban kesimi
görüntüleri CD’sinin ulaştırılabilmesi için bağış
işlemleri sırasında kimlik, adres, cep ve ev telefon
bilgileri ile vatandaşlık numarasının tam ve doğru
olarak yazılması gerekmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yukarıda bahsi geçen
tebliğinde özetle; “kurban ibadetinin yerine
getirilmesi için kurban temin edilmesi ve kurbanın
kesilerek kanının akıtılması gerektiği” belirtilmektedir.
Dolayısı ile Mehmetçik Vakfı’na yapılan her kurban
bağışı için kesim yapılmaktadır. Mehmetçik Vakfı’nın,
vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile yaptıkları
vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka
kişi, kurum veya kuruluşlara Mehmetçik Vakfı adına
vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini
kamuoyunun bilgisine saygıyla sunar, bağışlarınız
için teşekkür ederiz.
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ŞEHİT MEHMETÇİKLERİN ANNE VE BABALARINA
ANNELER VE BABALAR GÜNÜ YARDIMI
TSK Mehmetçik Vakfı Yönetim Kurulu tarafından şehit olan
erbaş ve erlerin eş (resmi nikâhlı ve çocuğunun olması
halinde), anne ve babalarına, Anneler ve Babalar Günü’nde
ödeme yapılması ve ilk ödemenin de 2017 yılından itibaren
uygulanması kararı alındı. Bu kapsamda ilk defa 2017 yılında
yapılan yardımlara 2018 yılı anneler ve babalar gününde de
devam edilerek, 3.577 şehit annesine 1.967.350,00 TL ve 412
şehit eşine 226.600,00 TL olmak üzere toplamda 2.193.950
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TL ödeme yapılırken, 2.650 şehit babasına 1.457.500
TL ödemede bulunuldu. Mehmetçik Vakfı olarak hayata
geçirdiğimiz “Anneler Günü ve Babalar Günü Yardımı” ile
vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve ulusumuzun güvenliği
uğruna, canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimiz ile gazilerimizin
anne, baba ve eşlerine destek olmaya, anneler ve babalar
gününü kutlamaya, sevinçlerini paylaşmaya, her anlarında
yanlarında olmaya devam edeceğiz.

BAĞIŞÇILARIMIZA
MADALYA VE ŞİLT TAKDİM TÖRENİ
Mehmetçik
Vakfı
İstanbul
Temsilciliklerimiz
tarafından 02 Temmuz 2018 tarihinde organize
edilen etkinlikte, son dönemde Vakfımıza yüksek
miktarda menkul ve gayrimenkul bağışında bulunan
yardımsever bağışçılarımıza, Mehmetçik Vakfı Genel

Gayrimenkul bağışçımız Hatice Güner
BAŞULAŞ’a yapmış olduğu bağışa istinaden
altın plaket ve beratı takdim edilmiştir.

Menkul bağışçımız Kırçovalılar Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına
Dernek Başkanı Nusret ARAS’a bronz plaket
ve beratı takdim edilmiştir.

Müdürü E.Tümg. Yaşar BAL, İstanbul Avrupa Yakası
Temsilcisi E.Alb. Gürkan GÜLÇİN ve İstanbul Anadolu
Yakası Temsilcisi E.Alb. Ümit YÜCEKAN tarafından
İstanbul Fenerbahçe Orduevi’nde madalya ve şilt
takdimi yapılarak teşekkür belgeleri verildi.

Vasiyetli bağışçımız merhum Ali Haydar ERSOY’un vasiyetini
yerine getiren oğullarına altın plaket ve beratı takdim edilmiştir.

Menkul bağışçımız Yunus SİLE’ye yapmış
olduğu bağışa istinaden altın plaket ve beratı
takdim edilmiştir.

Menkul bağışçılarımız Nimet ÖZYENER ve
Fethi ÖZYENER’in yapmış oldukları bağışa
istinaden, kızları Nilgün ÖZYENER’e altın
plaket ve beratı takdim edilmiştir.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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17 AĞUSTOS GÖLCÜK
DEPREM ŞEHİTLERİNİ ANMA

17 Ağustos 1999’da meydana gelen ve Marmara
Bölgesi’ni vuran deprem, tüm Türkiye’yi yasa
boğmuştur. Verilen kayıplar her yıl derin bir üzüntü
ve özlemle anılmaktadır. Bu kapsamda Kocaeli’nin
Gölcük İlçesi’ndeki Donanma Komutanlığı’na bağlı
Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı’nda, felakette
şehit olan 420 askeri personel için her yıl anma töreni
düzenlenmektedir. Depremde şehit olan 85 erbaş ve
erin aileleri de bu törene davet edilmektedir.
Anma törenlerine katılan şehit erbaş ve er
ailelerinin ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri 2011
yılından itibaren TSK Mehmetçik Vakfı tarafından
karşılanmaktadır. Bu yıl yapılan törene şehit erbaş ve
er yakınlarından 28 aile katılım sağlamıştır. Bizler de
şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
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TSK ALİ ÇETİNKAYA İLK KURŞUN
REHABİLİTASYON MERKEZİ AYVALIK/BALIKESİR

Balıkesir ili Ayvalık İlçesinde bulunan TSK Ali
Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi
Komutanlığı; Kara, Deniz, Hava K.K.lığı ile Jandarma
Genel Komutanlığının Şehit aileleri ile malul gazilere
ve ailelerine müşterek hizmet vermektedir.
Rehabilitasyon Merkezi Komutanlığında; 13’ü engelli
odası olmak üzere toplam 51 oda ve 181 yatak
kapasitesi, yemek, TV ve dinlenme salonları, klimalı
odaları, Sarımsaklı plajı, (plajda engelli asansörü
mevcuttur) çocuk oyun parkı, çocuk oyun odası, reviri,
çamaşırhane, terzi, kuaför, berber, internet ve okuma
salonu, engelli gezi yolları bulunmakta ve misafirlerine
dört yıldızlı otel konforu sunulmaktadır.
Şehit erbaş ve er aileleri ile erbaş ve er statüsündeki
gazilerimiz ve ailelerinin yemek (sabah, öğle ve akşam)
bedeli ve ikamet adreslerinden Ayvalık Merkezine kadar
olan (geliş-gidiş) ulaşım bedeli ile elektrik ve su giderleri
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından karşılanmaktadır.

TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi
Komutanlığı; yaz döneminde 10’ar, kış döneminde 13’er
günlük dönemler halinde (Gazi dönemi ve Şehit Ailesi
dönemleri ayrı ayrı olmak üzere) misafirlerine hizmet
vermektedir. Misafirlere yönelik Çanakkale, Bozcaada,
Ören, Edremit Kaplıcaları, Şeytan Sofrası ve Ayvalık
Adalarına tekne gezisi olmak üzere çeşitli kültür gezi
programları düzenlenmektedir.
Ülkemizin dört bir köşesinden gelen şehit aileleri ile
gazilerimiz ve aileleri Rehabilitasyon Merkezinde kendi
evlerindeki gibi rahat etmekte, birbirleri ile tanışma,
kaynaşma, bütünleşme ve duygularını paylaşma
imkânı bulmakta, yaşadıkları aile sıcaklığının mutluluk
ve onurunu tüm çalışanlara yansıtmaktadırlar.
Şehit ve gazi ailelerine büyük bir istek ve özveri ile hizmet
veren TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon
Merkez Komutanlığı personeline teşekkür ediyor ve
başarılar diliyoruz.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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VAKFIMIZA YAPILAN BAĞIŞ VE ZİYARETLER

08 Mayıs 2018 tarihinde Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek
Vakfımıza bağışta bulunan Flers
Türk Fransız Dostluk Derneği
üyeleri ile Başkanı Selçuk BİLİCİ’ye
teşekkür ederiz.

11 Mayıs 2018 tarihinde Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek
Vakfımıza bağışta bulunan Serkan
ÖZYILMAZ’a teşekkür ederiz.

24 Mayıs 2018 tarihinde Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek
Kuveyt Türk Katılım AŞ adına
Vakfımıza 1 milyon TL bağışta
bulunan Kuveyt Türk Gn.Md.Yrd.
Aslan DEMİR’e teşekkür ederiz.

31 Mayıs 2018 tarihinde Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek
Vakfımıza bağışta bulunan Genel
Müdürümüz E.Tümg. Yaşar BAL’ın
ilkokul öğretmeni Talat ALTAN’a
teşekkür ederiz.

01
Haziran
2018
tarihinde
Genel Müdürlüğümüzü ziyaret
ederek
Azerbaycan-Türkiye
Şehit Çocukları adına AYKO
Organizasyon olarak bağışta
bulunan Koray AKGÜL’e teşekkür
ederiz.

4 Eylül 2018 tarihinde Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret eden
gazilerimiz Cemal CANLI ve
Mehmet BİRLİK’e teşekkür ederiz.

13 Eylül 2018 tarihinde Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret eden
Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit
Dul
ve
Yetimleri
Derneği
Başkanı Mustafa IŞIK ve dernek
görevlilerine teşekkür ederiz.

01 Ekim 2018 tarihinde Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret eden
bağışçımız
Çimen
YILMAZ’a
teşekkür ederiz.

08 Ekim 2018 tarihinde Genel
Müdürlüğümüzü ziyaret ederek
Nallıhan İlçesi Çayırhan Mahallesi
sakinleri adına Vakfımıza bağışta
bulunan Çayırhan muhtarı Bilal
ŞERBETÇİ’ye teşekkür ederiz.
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BAĞIŞÇIMIZ
ALİ HAYDAR ERSOY’UN HAYATI
Ülkemizin yetiştirdiği önemli iş adamlarından
Ali Haydar ERSOY’un küçük yaşta başladığı
iş hayatında basamakları çıkışının örnek
hikayesi....

11 Mayıs 1929’da Antalya’nın bir dağ köyü olan
Ormana’da doğdu. Babasını küçük yaşta kaybetti.
İlkokulu köyde bitirdikten sonra İstanbul’a ablasının
yanına taşındı ve ortaokula kaydını yaptırıp aynı
zamanda çalışma hayatına atıldı.
Kısa süre nalburda çıraklık yaptıktan sonra kendi
işini yapmaya karar vererek Karaköy vapur
iskelesinde gazete büfesi işleten Adil Baba ile
anlaşıp vapurlarda gazete satmaya başladı. İleriki
yıllarda vapurlardaki satış işine jilet, sabun, parfüm
gibi farklı ürünleri de kattı. Sonraları daha kârlı bir iş
olan adalara gazete götürme işini de aldı ancak orta
ikinci sınıfta ada vapurunun saati okula yetişmesine
imkân vermediğinden okulu bırakmak zorunda
kaldı. Askerlik dönemine kadar vapurlarda çalışarak
zamanın mor binliklerinden 100 tane biriktirdi.
Askerlik sonrası 1950’li yılların başlarında gelecek
vaat eden inşaat müteahhitliği işine girdi. Biriktirdiği
para ile Küçükpazar’da ufak bir arsa satın alıp
üzerine küçük bir ev yaparak sattı ve bundan
sonra hiç durmaksızın çalıştı, sürekli arsa alıp bina
yapıp satarak sermayesini büyüttü. Zamanın
İstanbul’unun çok sayıda arsa ve alıma hazır alıcı
sunduğu bir ortamda çalışkanlığı, gözü pekliği ve
sermayesini korumadaki iradesi sayesinde altmışlı

yıllara gelindiğinde İstanbul’da tanınan varlıklı iş
adamlarından birisi olmayı başarmıştı. Yüzlerce
daire yapıp sattı, ürettiği daireleri pazarlarken o
günlerde piyasada yeni kavramlar olan tüketici
finansmanı, satış sonrası teknik destek gibi yenilikleri
müşterilerine sundu. Kadıköy’de halen tüm binaları
onun tarafından yapılmış sokaklar mevcuttur.
Altmışlı yıllarda sanayiciliğe de yatırım yaparak
“Haymak Fittings Fabrikasını” kurdu. İlerleyen
yıllarda yeni çıkan mevzuatın özel üniversitelere
imkân tanımasıyla “Vatan Mühendislik ve Mimarlık
Özel Yüksekokulunu” kurdu ve ileriki yıllarda özel
okullar devletleştirilinceye kadar işletti. Yetmişli
yıllarda Türkiye’de turizm sektörünün geleceği
olduğunu öngörerek o zamanlar keşfedilmemiş
olan Bodrum’da Torba Tatil köyünü kurdu, zamanın
Cumhurbaşkanı Kenan EVREN tarafından açılan ve
ülkenin ilk tatil köylerinden olan bu tesisi ileriki yıllarda
farklı otel yatırımları izledi ve turizm sektörünün en
önemli yatırımcılarından birisi oldu. Bugüne kadar
ellinin üzerinde vergi madalyası ve takdirname ile
ödüllendirildi.
30 Nisan 2018 yılında hakkın rahmetine kavuştu.
Yaptığı vasiyet ile Mehmetçik Vakfı’na bağışta
bulunan Sayın Ali Haydar ERSOY’u şükranla anıyoruz.
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BAĞIŞÇIMIZ ŞEHİT BABASI
KAYA YILMAZ İLE SÖYLEŞİ

TSK Mehmetçik Vakfı’na Kars il merkezinde bulunan konutunu bağışlayan şehit babası Kaya YILMAZ, Vakıf
Erzurum Temsilcisi Sabri TOPDAĞI ile Şehit Aileleri Gazi ve Malul İşlemleri Uzmanı Metin Nazmi CENKER
tarafından evinde ziyaret edildi. Kaya amca ile yaptığı bağış hakkında sık sık gözlerimizin yaşardığı, duygu
dolu olmasının yanı sıra gurur duyduğumuz bir sohbet gerçekleştirildi.
Kaya amca okuyucularımız için biraz kendinizden
bahsedebilir misiniz?
Ben 1939 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı
Benliahmet köyünde doğdum, 79 yaşındayım.
1959 yılında askere gittim, 24 ay askerlik yaptım.
Acemi eğitimini Burdur’da 58’inci Topçu Er Eğitim
Alayı’nda tamamladıktan sonra, dağıtım olduğum
birliğimin de iştirak ettiği bir tatbikat için iki ay kadar
Ankara’da kaldım. Askerliğimin geri kalanını Bolu’da
tamamladım ve oradan terhis oldum. 1964 yılında
evlendim. O dönemde ailemin geçimini çiftçilik
yaparak, kıt kanaat sağlamaya çalışıyordum. 1969
yılında eşimi ve iki çocuğumu memlekette bırakıp
işçi olarak Almanya’ya gittim. 1972 yılında ailemi
de Almanya’ya, yanıma aldım. Emekli olarak yurda
kesin dönüş yaptığım 1998 yılına kadar forklift diye
ifade edilen yükleyici operatörü olarak çalıştım.
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İlkbahar ve yaz aylarında memleketim Kars’a
gelip beş-altı ay kadar burada kalıyorum. Diğer
zamanlarda İstanbul’da ikamet ediyorum. Şehit
olan oğlumdan başka dört oğlum ve iki kızım var.
Geçtiğimiz yıllarda kalp ritim bozukluğu problemi
yaşadım, tedavi oldum. Çok şükür sağlık durumum
yaşıma göre çok iyi. Eşimin şeker ve tansiyon gibi
bazı sağlık problemleri var. Birbirimize sürekli
destek olarak yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz.
Şehit olan oğlunuzdan kısaca bahsedebilir
misiniz?
Oğlum Atakan, çocuklarımdan dördüncüsüydü.
1976 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Diğer
çocuklarım gibi o da millî ve manevi değerlerimize
bağlı olarak yetişti. Henüz daha dört aylıkken, bir
akşam iş dönüşü kucağıma alıp sevdikten sonra ona;

devam ediyorum. Kars’a gelip buralarda yaşamayı
düşünmüyorlar. Bu evi bağışlama düşüncemi
kendilerine açtığımda hepsi de yürekten
desteklediler. Çocuklarım da birer şehit ağabeyi,
şehit kardeşi olarak TSK Mehmetçik Vakfı’na bağış
yapmamdan dolayı çok mutlu oldular. Bu ülkede
ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde bağımsız bir
şekilde yaşıyorsak, bunu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne
ve onun kahraman Mehmetçiklerine borçluyuz.
Ben bağış yaparak bu borcumu bir nebze de olsa
ödemeye çalıştım.
“Seni okutacağım hafız olacaksın, İnşallah askere
gidince de şehit olacaksın” dedim. Annesi benim
sözlerimi duyunca “Neden öyle konuşuyorsun”
diyerek göğsüme sert bir yumruk vurdu, ama Allah
söyletmişti o sözleri bana. Gerçekten Atakan okudu
hafız oldu, askere gidince de şehit oldu. Hakkâri’de
iç güvenlik birliğinde onbaşı olarak askerliğini
yaparken, çıktıkları bir operasyon görevinden
dönüşte birliğiyle düştükleri pusuda, 22 Temmuz
1997 tarihinde şehit oldu.
Vakfımızla nasıl tanıştınız, bağışçı olmaya nasıl
karar verdiniz?
Şehit babası olduğum için zaten TSK Mehmetçik
Vakfı’nı yakından tanıyordum. Mehmetçik’i,
askerimizi, ordumuzu çok severim. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin her ferdini, ailece öz evladımız olarak
görürüz. Bağımsızlığımızın ve güvenliğimizin
ordumuzun gücüne, askerimize bağlı olduğuna
yürekten inanıyorum. Her akşam namazımı
kılıp yemeğimi yedikten sonra televizyonun
karşısına oturur ve yaklaşık iki saat kadar haber
programlarını izlerim. Daha önceden de Mehmetçik
Vakfı’na hep destek olmak istiyordum, özellikle Fırat
Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları icra edilirken;
Mehmetçiklerimizin, vatanımızın ve milletimizin
güvenliğini sağlamak için ne kadar güç koşullarda
fedakârca mücadele ettiklerini gördüm. Yaşım da
ilerlediği için Vakfa bağışımı bir an evvel yapmaya
karar verdim.
Vakfa bağış yaparken çocuklarımı ihmal etmedim.
Onların iş, güç sahibi olmaları, düzenlerini
kurmaları için hep destekçileri oldum, olmaya da

Bağış yapmayı düşünenlere ve Vakfımızdan
yardım alanlara mesajınız nedir?
Bağış yapmayı düşünenlerin hiç tereddütleri
olmasın, hiç gecikmesinler. Yapacakları bağış en
doğru yere gidecektir. Mehmetçik’in hakkını ne
yapsak ödeyemeyiz. Ben Vakfa bağış yapmadan
önce de, bir şehit babası olarak büyük Mehmetçik
ailesinin bir üyesiydim. Bağışımı yaptıktan sonra
ise bu büyük aileye karşı görevimi yapmış olmanın
huzurunu yaşıyorum. Bu Vakıf; vatan için hayatını
feda eden Mehmetçiklerin geride kalanlarına, malul
gazi ve engelli olanların kendilerine ve çocuklarına
destek sağlayarak toplumsal dayanışmayı da
artırmaktadır. Herkesin bağış yaparak,
bu
büyük ailenin bir ferdi olmasını, millî birliğimize
ve dayanışmamıza katkı sağlamanın huzurunu
yaşamasını arzu ederim.
Mehmetçik Vakfı’ndan yardım alan gençlerimize
gelince; aldıkları yardımın kıymetini biliyor,
vatanımıza ve milletimize faydalı bireyler olmak
için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar.
Kendilerini çok iyi yetiştirerek okullarından mezun
olduklarını, meslek sahibi olduklarını duyuyor,
görüyoruz. Vatanımıza ve milletimize yararlı
hizmetlerde bulunmak için aynı yolda gayretlerini
devam ettirsinler. Şunu da özellikle ilave edeyim
ki; bu güzelliklere insanın az da olsa bir katkısının
bulunması, ancak yaşayanın tadına varabileceği
büyük huzur ve mutluluk kaynağıdır.
Aziz şehitlerimizi rahmetle anarken Mehmetçik
Vakfı ailesinin tüm bireylerini en kalbî duygularımla,
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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BAĞIŞÇIMIZ
NUSRET KURAL İLE SÖYLEŞİ

Değerli bağışçımız Nusret KURAL, Beşiktaş Barbaros Caddesi üzerinde bulunan gayrimenkullerini intifalı
olarak Vakfımıza bağışlayan bir Mehmetçik Vakfı gönüllüsüdür. Örnek bir vatandaş ve alçak gönüllü bir
bağışçı olan Nusret KURAL ile İstanbul Avrupa Yakası Temsilcimiz E.Alb. Gürkan GÜLÇİN keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdi.
Nusret Bey okuyucularımız için bize biraz
kendinizden bahseder misiniz?
25 Eylül 1933 tarihinde Samsun ili Bafra ilçesinde
dünyaya geldim. İlkokulu Bafra’da okudum. Yazın
köyde çalışıp, kışın okula giderdim. Bafra’da
ortaokulu tamamlayınca lise eğitimi için ailemle
beraber Samsun’a taşındık ve ben Samsun’da
Sanat Okuluna gittim. Abim liseyi bitirince ailem
Bafra’ya geri döndü. Ben de yurda yerleşerek 2 sene
yatılı okumuş oldum. O yıllarda Üniversite eğitimi
alabilmek için Samsun ve İstanbul’da sınav olurdu.
Tesadüfen Samsun’da olan sınava girdim ve birinci
oldum. Ardından İstanbul’daki imtihana da girdim ve
İstanbul Yıldız Teknik Okulu (Bugünkü adıyla Yıldız
Teknik Üniversitesi) Makine Bölümünü kazandım.
4 yılda üniversite eğitimini bitirdikten sonra 1955
yılında mezun oldum ve Türkiye’nin 1154’üncü Makine
Mühendisi oldum.
1955-1960 yılları arasında NATO Türkiye’ye büyük
yatırım yapıyordu. Mezun olunca devlete başvuru
yaptım ve 1,5 yıl Kontrol Mühendisi olarak NATO
boru hattı inşaatlarında çalıştım. İdealim Amerika’ya
gidip master yapmaktı. Yeterince param olmadığı
için Almanya’da çalışan abimin yanına gittim.
Almanya’da Almanca dersi aldım. Almanya
Düsseldorf merkezli Mannesmann markasında önce
staj yapıp sonrasında petrol rafinelerinde kontrol
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mühendisi olarak çalışmaya başladım. 1962 yılında
Türkiye’ye dönmeye karar verdiğimde TÜPRAŞ
kuruluyordu ve orada çalışmaya başladım. Bu sırada
Türkiye’de Gül Hanım ile tanışıp evlendim (Merhume
vasiyetli bağışçımız Gül KURAL). Almanya’da
devam eden çalışma iznim de olduğundan tekrar
Gül Hanım ile Düsseldorf’a döndük ve Mannesmann
firmasında yeniden çalışmaya başladım. 31 yaşına
kadar askerliğimi tecil ettirmiştim ancak çalışma
iznimi uzatmak için konsolosluğa başvurduğumda;
askerliğim, Kıbrıs ile Türkiye arasında yaşanan
problemler nedeniyle uzatılmadı. 1964 senesinde
Balıkesir’de ordu donatım okuluna yedek subay
adayı olarak girdim. 4 ay okulda bulundum ve
askerde geçen zamanım hayatımın en güzel
yıllarıydı. Çok iyi ve önemli arkadaşlıklar edindim
burada. Ardından kura çekildi ve bana Siirt Jandarma
Komutanlığı çıktı, burada mal saymanlığı yaptım. 2
yıl askerlik hizmetinden sonra Almanya’da çalışmayı
ve yaşamayı eşim ile ailesi istemiyordu ve İstanbul’da
iş baktım.
O yıllarda petrol ve gaz sektöründe deneyimli
mühendis yeterince yoktu. Bir arkadaşımın ‘Aygaz’da
senin gibi bir mühendise ihtiyaç var’ demesi üzerine
İzmit’e gittim ve burada işe alındım. 1,5 yıl Aygaz’da
çalıştıktan sonra açılan bir kadroya talip olmama
rağmen başkası bu kadroya alındığı için ayrıldım.
İpragaz’a girdim ve 4,5 sene çalıştım. Burada, Aygaz’a

düzenledim. Eşim ve kız kardeşleri vefatı ardından
vasiyetin dava sürecinin çok uzun olduğunu tecrübe
ederek öğrenince Beşiktaş Barbaros Caddesi
üzerinde bulunan gayrimenkulümü intifalı olarak
bağışlamamın Mehmetçik Vakfı için daha uygun
olacağını düşünerek vasiyetimi iptal ettirip, intifalı
olarak bağışımı gerçekleştirdim.
Buradan bağış yapmayı düşünenlere mesajınız
nedir?

rakip bir firmada markaya kazandırdıklarımdan
dolayı Aygaz beni tekrar çağırdı. Aygaz’a tekrar
dönüp teknik müdür olarak 45 yaşıma kadar çalışıp
büyük ve önemli işler yaptım. Sonra emeklilik isteyip
istifa ettim ve sene 1977 oldu. Serbest işler yapmaya
başladım, çeşitli ithalat ihracat işleri yapıp 75 yaşına
kadar çalıştım.
Vakfımız ile nasıl tanıştınız, bağışçı olmaya nasıl
karar verdiniz ve bu bağışa sizi yönlendiren sebep
neydi?
Kayınvalidem Ayşe KARAÇOCUK vefat ettikten
sonra miras kalan Karaçocuk apartmanında ailece
oturuyorduk. Diğer dairelerde oturan eşim Gül
Hanım’ın kız kardeşleri olan Zeliha ve Cennet hanım
varlıklarını vefatları halinde önce yaşayan kardeşlere,
ardından da Mehmetçik Vakfı’na intikal edecek
şekilde bağış yapıp eşim Gül Hanım’ı da bu vasiyete
dâhil etmişlerdi. Ben ve eşim bir yerlere bağış
yapmayı düşünürken direkt Mehmetçik Vakfı’nı
tercih ettik, ardından eşimi ve kız kardeşlerini de
kapsayan Mehmetçik Vakfı’na kalacak şekilde vasiyet

Mehmetçik Vakfı her anlamda hayırsever ve
güvenilir bir kurum. Şehit aileleri, gazi ve gazi
ailelerine yardım ediyor olması ve özellikle onların
çocuklarının eğitimlerini karşılayabilmeleri için
yardım yapıyor olması çok önemli. Türkiye’mizin
geleceği olan çocuklarımıza aynı zamanda bir okul
da bırakabilmek için Samsun Bafra’da bir okul
inşa ettirmeyi düşündüm. Mehmetçik Vakfı da en
büyük bağış ortağım olduğu için, Vakfa vermeyi
planladığım paydan bir kısmını okul inşasında
kullanma yönündeki düşünce ve projemi Vakıf Genel
Müdürü ve İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisiyle bir
toplantıda paylaştım. Kendilerinin çok desteğini
aldım ve Mehmetçik Vakfı Genel Müdürünün okul
açılışını beraber yapma teklifimi kabul etmesine de
ayrıca çok sevindim. “Yapılan yardım, bağış anlatılıp
söylenmez” ama ben her yerde herkese söylemeyi
doğru buluyorum. Çünkü insanların örnek alıp
farkındalıklarının artması gerektiğini düşünüyorum.
Ayrıca Mehmetçik Vakfı’nı ve neler yaptığını, kimlerin
nasıl yardımlarına koştuğunu bilmeyen çok insanla
karşılaşıyorum. Karşılaştığım her fırsatta bunları
anlatıp bağışımı da söylemekten çekinmiyorum,
aksine gurur duyuyorum. Bizler bu Vakıf için
yardımımızı esirgememeli ve çevremizi bu konuda
bilinçlendirmeye özen göstermeliyiz. Çalışanlarından
yönetimine kadar duyulan güven, çalışanlarının
mütevazı maaşlara bazen mesai saati belli olmadan
bağışçı ve yardım alanların her türlü ihtiyaçlarına
görev alanında olup olmadığına bakmaksızın
koştuğunu biliyor, görüyor ve yaşıyorum.
Bağışınızın ulaştığı, Vakfımızdan yardım alanlara
ne söylemek istersiniz?
Yaptığım bağışım ve yapılan her bağış onların
hakkıdır. Biz onların hakkını nasıl öderiz? Ülkemizin
her yerinde ve özellikle en ücra yerlerinde, her iklim
koşulunda, 3.000 metre yükseklikte, -20 derecelerde,
ülkemizi koruyan insanlara ve onların ailelerine
şükran borçluyum. Allah onlardan razı olsun.
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ŞEHİT KIZI MEDİNE TUNÇ
İLE SÖYLEŞİ
Mehmetçik Vakfı Bursa
Temsilcisi E.Alb. Ahmet
Naci BAKIRCI, 1997’de
Lice/Diyarbakır Tepe
Jandarma karargâhında
Jandarma Er olarak görev
yaparken şehit olan
Bahattin GÜNDÜZLÜ’nün
kızı Medine TUNÇ ile
sıcak ve samimi bir
sohbet gerçekleştirdi.

Medine, bize kendinden bahseder misin?
1996 yılında Yozgat’ta doğdum. Yaklaşık 17 yıldır
Bursa’da yaşamaktayım ve bir yıldır evliyim. Bursa
Osmangazi Askerlik Şubesi Başkanlığı’nda memur
olarak görev yapıyorum, aynı zamanda Atatürk
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Hizmet
Bölümünde lisans öğrenimim devam ediyor.
Şehit çocuğu olmanın sendeki yansımalarını
bizimle paylaşır mısın?
Şehit çocuğu olmak çok onurlu fakat aynı zamanda
zor ve hüzünlü bir duygu…
Babamı kaybettiğimde henüz bir yaşındaydım. En
zor anlarımı okul dönemlerimde yaşadım. Okul öncesi
dönemimde melek annem bu boşluğu doldurmak ve
hissettirmemek için elinden geleni yapmıştı, ancak
sonrasında arkadaşlarımın babalarını gördüğümde
bir babam olması gerektiğini ve hayatımda ne kadar
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büyük bir boşluk olduğunu anlamıştım. İşte bu da
benim en hüzün dolu duygularım arasında…
Kısacası büyüdükçe anladım, herkesin en özel
duygulardan biri olan babalık duygusuyla
büyüdüğünü ve benim bu özel duygudan yoksun
kaldığımı. Hayatımdaki en büyük etkilerinden biri de
buydu zaten. Sokakta her duyduğum ‘’baba’’ kelimesi
ile yüzünü bile göremediğim canım babamı hatırlıyor,
içten içe hüzünleniyor ve üzülüyorum hala. Ama her
şeye rağmen içimin derinliklerinde babacığıma ait
güzellikleri yaşamamış olsam da kalbimde ve her
anımda onu hissedebiliyor olmam beni biraz olsun
rahatlatıyor. Yaşamamış olduğum güzel duygular ve
yaşamış olduğum hüzünlü duygulara rağmen Şehit
kızı olmaktan gurur duyuyor ve en özel duygularımı
bu anlamda yaşıyorum. Her kız çocuğu gibi babamın
hayatta olmasını, ona sarılmayı, öpmeyi ve hiç
bilmediğim kokusunu içime çekmeyi o kadar çok
isterdim ki…

manevi destek olmaktadır. Her alanda kendimizi
anlatabilmemize ve sorunlarımızı paylaşabilmemize
olanak sağlayan tüm Mehmetçik Vakfı personeline
teşekkür ediyor, o sıcak gülüşlerini üzerimizden eksik
etmemelerini istiyor ve bizi birbirimize bağlayarak
daha güçlü olmamızı sağlayan bağımızın hep böyle
sürmesini gönülden diliyorum.
Gelecekle ilgili hedeflerinden bahseder misin?

Şehit Jandarma Er Bahattin GÜNDÜZLÜ
Tabi diğer taraftan başta annem olmak üzere
dayılarım, dedem tüm ailem ve elbette bir parçası
olmaktan gurur duyduğum Mehmetçik Vakfı,
hayatımın her anında desteklerini, çabalarını,
korumalarını, sahiplenmelerini ve en önemlisi
sevgilerini hayatımdan hiç eksik etmediler. Bunun
için onlara çok teşekkür ediyorum ve onları çok
seviyorum.
İyi ki böyle güzel bir aileye sahibim. Bundan
sonraki hayatımda da şehit kızı olmanın gururuyla
yaşayacak ve babamın olmamı istediği gibi hayatımı
sürdürmeye devam edeceğim. Babamı hep yanımda
hissederek ve hep daha güçlü… Seni çok seviyorum
hayallerimde başkahramanım olarak canlandırdığım,
canım babam…
Peki Medine, Mehmetçik Vakfı ile nasıl tanıştın?
Öğrenim yardımı bilgilendirmesi için Vakfı
aramıştık, sonrasında ise sadece öğrenim değil
tüm sıkıntılarımıza çare bulmaya çalışan insanlarla
tanışmış olmak beni çok rahatlatmıştı. Evet, artık bizi
dinleyen, anlamaya çalışan ve ilgilenen etrafımızda
çok daha fazla insan olmuştu.
Mehmetçik Vakfı tarafından yapılan eğitim
yardımı hayatıma kolaylık sağlamakta ve maddi/

Her insanın bu dünyada hedefleri vardır, olmalıdır.
Benim de kendime göre belirlediğim ve zamanı
geldiğinde hedeflerim için yapacağım çalışmalar var
elbette. Öncelikle hedeflerimiz için beğendiğim bir
sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. ‘’ Rotası olmayan
bir gemiye, hiçbir rüzgâr yardım edemez.’’
Her zaman bir hedefimiz olursa ve bunun için
emin adımlarla çalışmalar yaparsak hayatta daha
başarılı olacağımıza inanıyorum. Benim öncelikli
hedeflerimden bahsedecek olursak eğitim seviyemi
olabildiğince yükseltmek ve bulunduğum kurumda
daha farklı pozisyonlarda çalışmak istiyorum. Her
şeyden önce aileme ve çevreme faydalı birey olmak
istiyorum. Herkese hayalleri ve hedefleri yolunda
başarılar diliyorum.
Mehmetçik Vakfı dergisi aracılığı ile şehit ve gazi
çocuklarına neler söylemek istersin?
Öncelikle her konuda destekçimiz olan Mehmetçik
Vakfı ailesine sahip olduğumuz için kendimizi şanslı
hissetmemiz gerektiğini bilmelerini istiyorum.
Yapılan maddi ve manevi yardımlar sonucu
kendilerine belirledikleri hedeflerine, kendilerinin
de azim ve başarılı olma isteği doğrultusunda en
kolay şekilde ulaşabileceklerinin farkında olmalarını
ve ulaşılan her hedefin bizi bir sonraki hedefimize
daha kolay ulaştıracağını bilerek hayatta emin
adımlarla ilerleyebilmelerini diliyorum. Hayatta en
güzel duygulardan biri olan babalık duygusundan
yoksun olarak başlayan, benimle aynı kaderi
paylaşan kardeşlerimin hayatta hep başarılı ve mutlu
olmalarını diliyorum ve bir ferdi olmaktan gurur
duyduğum Mehmetçik Vakfı ailesine teşekkürlerimi
sunuyorum.
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GAZİ KERİM EKER İLE SÖYLEŞİ

Kerim EKER, Geyiksu/Tunceli Jandarma Komando Bölüğünde görevini yaparken 1994 yılında askeri araçla
pusuya düşürülerek sağ kolundan yaralanıyor, Mehmetçik Vakfı ile tanışması da bundan sonraki döneme
denk geliyor. Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliği çalışanlarından Özkan CAN Gazi Mehmetçik Kerim EKER’le
duygu yüklü ve samimi bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kerim bey, okuyucularımız için biraz kendinizden
bahseder misiniz?
1973 Adana doğumluyum. Evliyim ve üç çocuk
sahibiyim. Şu anda devlet tarafından verilen iş
hakkını kullandım ve karayollarında çalışmaktayım.
Vatani görevimi yerine getirmek üzere 1993 yılında
askere gittim. Acemi birliğim Kırkağaç/Manisa
ve sonrasında usta birliğim olan Geyiksu/Tunceli
Jandarma Komando Bölüğüne katıldım. Bir yıllık
askerdim ve 18 Nisan 1994 tarihinde askeri araçla
göreve giderken pusuya düştük. Ben aracın arkasında
oturuyordum ve araca her yönden yakın ateş açıldı.
Açılan ilk ateşte sağ kolumdan, vurulmuşum fakat
hiçbir şey hissetmedim. O gün şehit vermedik fakat
benimle beraber dört arkadaşım daha yaralandı.
Açılan ateş sonrası araçtan atlayarak hemen siper
aldık. Tüfeğimi tutup nişan almaya ve ateş etmeye
çalıştım. Fakat tetiğe basamadığımı hissedince
32

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2018

kolumdan yaralandığımı fark ettim. İlk müdahaleyi
tim komutanımız yaptı. Hemen üniformasını yırttı
ve etraftan bulduğu dal parçaları ile birlikte kolumu
sardı. Çatışma yaklaşık bir saat sürdü. Aynı anda
bölüğe de eş zamanlı olarak saldırıldığını ve orada da
çatışmanın devam ettiği bilgisini aldık. Daha sonra
bizi helikopterle aldılar. Beni önce Elazığ Askeri
Hastanesine götürdüler ve sonrasında da Elazığ
Devlet Hastanesine nakledildim. Daha sonra ise özel
bir uçakla Ankara-GATA’ya gönderildim.
Tedavi süreci başladı ve yaklaşık bir yıl sürdü. Bu
sürenin iki ayını yatağa bağlı olarak hareketsiz
geçirdim. Sağ ön kolda ateşli silah yaralanması
sonucu meydana gelen sinir kayıpları ve kırıklar
vardı. Tedavilerim tamamlandıktan sonra taburcu
edildim. Devletten ve Mehmetçik Vakfı’ndan tüm
haklarımı 1995 yılında aldım. Devlet tarafından
verilen iş hakkımı ise 2008 yılında kullandım ve halen
Karayollarında çalışmaktayım.

Gazilik sonrası hayatınızdaki
yaşantınıza etkileri neler oldu?

değişimlerin

Tedavi bittikten sonra uzun süre kolumu
hiç kullanamadım. Halen de tam olarak
kullanamıyorum.
Kolumu
kullanamamanın
verdiği fiziksel ve psikolojik sıkıntılar yaşantımın
bir parçası haline geldi. En büyük destekçilerim
evlenene kadar öncelikle ailem ve arkadaşlarım
oldu. Evlendikten sonra da eşim ve çocuklarım
oldu. Özellikle eşimin desteği benim için çok
önemlidir.

Gazi Kerim EKER, eşi ve çocuklarıyla
Mehmetçik Vakfı ile nasıl tanıştınız?
Mehmetçik Vakfı’nı tedavi süreci içerisinde GATA
personeli sayesinde tanıdım ve öğrendim. Bizzat
müracaat etmek ve Vakıf yetkilileri ile tanışmak için
Mehmetçik Vakfı’nın Genel Müdürlüğüne gittim.
Çok yakın ilgi ve alaka ile karşıladılar. Vakıftan
tüm haklarımı aldım, halen de 6’ncı derece olarak
her ay maddi yardım almaya devam etmekteyim,
Allah hepsinden razı olsun. İlerleyen yıllarda ise
Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliği personeli ile
tanıştım. Beni evimde ziyaret etmeleri ve özel
günlerde telefonla aramaları sayesinde Vakfı daha
da yakından tanıma imkânı buldum. Mehmetçik
Vakfı’nın yapmış olduğu yardımlar biz gaziler için
çok önemli. Mehmetçik Vakfı çocuklarımız ve
geleceğimiz adına bir güvence olmaktadır.
Mehmetçik Vakfı’na yardım yapmayı düşünenlere
bir mesaj iletmek ister misiniz?
Her yerde Mehmetçik Vakfı’nı, faaliyetlerini tanıtmaya
ve anlatmaya gayret ediyorum. Bağış yapmayı
düşünen herkesin Mehmetçik Vakfı’nı tercih etmesi
gerektiğini söylüyorum. Mehmetçik Vakfı’na yapılan
bağışların en ufak bir kayba uğramadan bizlere
ulaştığını insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ayrıca

Mehmetçik Vakfı’nın yılda iki defa okuttuğu mevlit
faaliyeti ve kurban kesim faaliyetlerinde gösterdiği
hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Mevlit ile ilgili
olarak mesajla bilgilendirilmek, yerel ve ulusal
gazetelerde mevlit ilanlarını görmek çok sevindirici.
Şu ana kadar iştirak edemesem de çok anlamlı
buluyorum. Kurban sonrası gönderilen kavurmalar
için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
Sizce toplumun gaziye bakış açısı nasıl?
‘Gazi olduysan bana mı oldun’ diyeni de duyduk,
saygısızlık yapanı da. Biz hepsine gereken
cevabı veriyoruz. Tabii ki bizlere sahip çıkan kitle
bunun tam tersi ve sayısı çok daha fazla. Bizlerin
beklediği sadece saygı duyulması. Bizim ismimizi
kullanmak isteyenlere de ayrıca karşı duruyoruz.
Cumhurbaşkanımız, Milli Savunma Bakanımız, Genel
Kurmay Başkanlığımız ve İçişleri Bakanlığımızın son
yıllarda atmış olduğu adımlar ve alınan kararlar
doğrultusunda; toplum içinde, sosyal hayatımızda
ve özellikle iş hayatımızda yaşam kalitemiz ve
saygınlığımız arttı.
Eşiniz Feride EKER’e sormak isterim, gazi eşi
olmak nasıl bir duygudur?
Gurur duyuyorum. Eşimin neden bu durumda
olduğunu bilmek bizlere gurur vermekte. Özellikle
bir yere gidildiği zaman Gazi eşi olmak ve gösterilen
saygı, ilgi, alaka beni ve çocuklarımı çok mutlu
ediyor. Çocuklarım okullarında babalarından gururla
bahsediyorlar. Hatta benim evliliğimde eşimin
Gazi olmasının etkisi çok büyüktür. Beni ailemden
istemeye geldiklerinde annemin “Kızımı sana Gazi
olduğun için veriyorum” demesi hayatımızın en
önemli anılarından birisidir.
Son olarak
istersiniz?

okuyucularımıza

ne

söylemek

Vatanım için değil kolumu, canımı bile gözümü
kırpmadan feda ederim. Bugün çağırsalar
düşünmeden tekrar askere giderim. Bizler bu
duygularla ve terbiyeyle büyüdük. Gazi olduktan
sonra Mehmetçik Vakfı hayatımıza girdi. Mehmetçik
Vakfı’na hayatımızda olduğu için, bizleri yalnız
bırakmadıkları için ve de bizleri unutmadıkları için
gönülden şükranlarımı sunuyorum.
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LİSE ÖĞRENCİSİ GENÇ BAĞIŞÇIMIZ
AYLİN ÖZKAN İLE SÖYLEŞİ

Aylin ÖZKAN, Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi (Kocaeli) öğrencisi. İstanbul Ataşehir Bilim ve Sanat Merkezi
adına katıldığı TÜBİTAK 2018 Yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, Matematik alanında
“Ulam Spirali Üzerindeki Sayı İlişkilerinin İncelenmesi” isimli projesi ile Türkiye Birinciliği kazanmış ve
“European Union Contest For Young Scientists” (EUCYS Dublin) Yarışmasına davet edilmiştir. Yarışma
sonrası kazandığı ödülün bir kısmını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan Aylin’i bu vesile ile tanımış olduk ve
geleceğe dair umutlarımıza bir tanesini daha ekleyen Aylin’le İstanbul Anadolu Yakası Temsilcimiz E.Alb.
Ümit YÜCEKAN çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
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Aylin’ciğim, bize kendinden bahseder misin?
İki öğretmen çocuğuyum. Babam Mersinli, annem
Karslı. Bir ablam var, üniversiteye gidiyor. Üç yıl
önce İstanbul’a taşındık. Zaten beşinci sınıftan beri
Bilim Sanat Merkezine gidiyordum. Ondan önce
Yalova’daydık. İstanbul’a taşınmamızla İstanbul Bilim
Sanat Merkezine gittim ve oradaki öğretmenim şu
anda burada olmamı sağladı. Onunla birlikte proje
yaptık. Kocaeli Dilovası’nda bulunan Enka Fen ve
Teknoloji Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisiyim. Evim
Ünalan/Üsküdar’da. Yol uzun sürüyor ama yolun bir
kısmı kitap okuyarak, bir kısmı uyuyarak geçiyor.
Seni tanımamızı sağlayan kazandığın yarışma ve
aldığın ödülü bizlerle paylaşman oldu. Öncelikle
bu yarışmaya katılma fikri nasıl oluştu bize biraz
söz eder misin?
Daha önce de bahsettiğim üzere 5’inci sınıftan
beri İstanbul Bilim Sanat Merkezi’ne gidiyorum.
Bilim Sanat Merkezi’nde bazı aşamalar var. Uyum
aşaması en baştan sona doğru gidiyor. En sonunda
da proje aşaması var. Ben sondaki ödülü, yarışmayı
bilmiyordum ama yedinci sınıftayken öğretmenim

bana matematikçilerin hayatını ve ispat yöntemlerini
anlatmıştı ve ben onlardan çok etkilenmiştim. Onun
üzerine matematik projesi yapma fikri aklıma geldi ve
sekizinci sınıfta bu işe başladım. İki yıldır yapıyorum.
Bunun sonucunda bölge yarışmasına katılmıştım.
Bölge yarışmasında kazandığım ödülün bir kısmını
Vakfınıza bağışladım. Bu çalışmayı ödül için değil,
beni çok mutlu ettiği için yaptım.
Bu yarışmaya kimler katıldı, hangi iller vardı?
Sadece İstanbul içi miydi?
Önce bölge yarışması, sonra Türkiye finali oluyor.
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Arası Proje Yarışması olarak
geçiyor. Benim bölgem İstanbul Asya bölgesiydi.
Bu bölgedeki özel ve devlet okullarından gelen
projeler yarışıyordu. Türkiye finalinde de 12 bölgeden
gelen bölge birincileri yarıştı. Final neticesinde de
Türkiye birincisi oldum. Projeye başladığım yıl olan
sekizinci yılım aynı zamanda sınav yılımdı. Proje
yapmak beni rahatlatıyordu. Sınav temposunda
benim için bir değişiklik oluyordu. Haftada bir gün
BİLSEM’e gidiyordum. Onun dışında evde kendim
araştırma yapıyordum. Öğretmenimin kitaplarından,
Matematik Dünyası Dergilerinden faydalandım.

Aylin ÖZKAN İrlanda’nın başkenti Dublin’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda
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Matematik tüm bilimlerin temeli olduğu için benim
çok ilgimi çekiyordu. Bir de okuldaki kalıp bilgilerin
dışında bir şeyler araştırıp bulma hissi çok güzeldi.
Yarışmanın bölge finalinde 700 TL, Türkiye finalinde
de 3.500 TL ödül verildi.
Kazandığın ödülün bir kısmını Mehmetçik Vakfı’na
bağışladın. Bu bağışı yapmak aklına nereden
geldi?
Bölge
yarışmasının
sonrasında
babamla
konuşuyorduk. Babam bağışlayabiliriz dedi. Ben de
‘neden olmasın tabii ki olur’ dedim. Çok mutlu oldum.
Atatürk ve silah arkadaşları, bütün şehitlerimiz bize
bu ülkeyi bırakmasalardı ben bu ülkenin kaynaklarını
kullanıp, bu yerlere gelemeyecektim. Kim bilir
kimlerin elinde esir olacaktık diye düşünüyorum.
Benim yaptığım hiçbir şey değil.
Yani biraz da baban yönlendirmiş oldu. O zaman
biraz da baban Sabri Bey’le konuşalım. Sabri
Bey, Mehmetçik Vakfı ile daha önceden bir
tanışıklığınız oldu mu? Ödülü bağışlama, kızımızı
buna yönlendirme fikri nasıl oluştu?
Bu ödül, kızımın kazandığı ilk ödül, emeğinin
karşılığı… Onun için de bizim için de çok önemli, çok
değerli. Mehmetçik Vakfı çalışmaları ve faaliyetleriyle
her zaman gönlümüzdeydi. Ne zaman fırsat
bulsak, buluşabilsek dediğimiz bir Vakıftınız. Her
zaman gönlümüzün içindeydiniz. Çocuğumuzun ilk
emeğinin karşılığı olması itibariyle de daha bir anlamlı
olur diye düşündük. Bu duygunun kalıcı olması
çoğalması yayılması anlamında sizlerle buluştuk.
İstanbul Anadolu Yakasında nerede temsilcilik var
diye araştırdık. Kızımın Gölcük Tersanesinde çalışan
dayısı bize yol gösterdi, yönlendirdi, bu sayede
sizlerle tanıştık ve iyi ki de tanıştık, duygularınız,
güzelliğiniz harika…
Teşekkür ederiz Sabri Bey, yeniden kızımıza
dönelim. Sevgili Aylin, Mehmetçik Vakfı toplu şilt
töreni yaptı. O döneme denk gelen bağışçılarımıza
ve irtibatta olduğumuz bazı şehit-gazi
çocuklarımızla bir araya geldik. Bu şilt töreninde
neler hissettin?
Çocukluğumuzdan beri, eğitim hayatımızın başından
itibaren bizlere tarihimiz öğretiliyor. Şehitlerimiz,
gazilerimiz… Bir yanımda şehit çocuğu diğer yanımda
da yine ödülünü bağışlayan Zeynep oturuyordu.
Orada anlatılanlar beni çok etkiledi. Zaten böyle
durumlarda hep duygulanırım. Tarif edilemez bir
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şeydi. Çok güzeldi. Çok anlamlı bir iş yapıyorsunuz.
Hakkınız ödenmez.
Yurtdışında Türkiye Cumhuriyetini temsil ettiğin
bir yarışmaya katıldın. Ne zaman, nerede yapıldı?
Hangi ülkeler vardı? Aklına geldiği kadarıyla bize
biraz bahseder misin?
Bu yarışmaya katılmamı TÜBİTAK sağladı. Türkiye
birincileri arasından üç proje seçiyordu. Matematik,
Biyoloji ve Kimya projeleri katıldı. Avrupa Birliği Genç
Bilim İnsanları Yarışması diye geçiyor. İrlanda’nın
başkenti Dublin’de oldu. Avrupa Birliği Ülkeleri ve
diğer katılımcı ülkeler olmak üzere toplam 38 ülke
katıldı. 14-19 Eylül tarihleri arası TÜBİTAK ile birlikte
İrlanda’daydık. Orada okulum yazmıyordu Türk
Bayrağı vardı. Açılış konuşmasında her ülkeden
bir şeyler yazıyordu. Türkçe olarak “Hoş geldiniz”
yazıyordu, Türk Bayrağı vardı ve herkes görüyordu.
Çok gurur vericiydi. Yaz tatili boyunca ülkemi nasıl
daha iyi temsil ederim diye çalıştım. Sunumlar İngilizce
oldu. Ben de geçen yıl hazırlık sınıfında olduğum için
sunumda kendimi daha iyi ifade edebildim. Orada
bilime ne kadar değer verildiğini gördüm. Jüri orada
nasıl bir emek olduğunun farkındaydı ve çok dikkatli
dinliyorlardı. Ukrayna, Almanya, Rusya, Amerika,
Kanada, İngiltere, Mısır, Çin, Belçika ve daha birçok
ülke vardı. Dünya çapında 38 ülkenin birincileri vardı.
Türkiye olarak ödül alamadık ama son birinciye kadar
bekledim. Bütün projeler çok iyiydi beğenildi. Jüri
çok ilgiliydi. Birisi mail adresimi aldı, kitap önerisinde
bulundu.
Bilim insanı olarak çalışıyorsun, yarışmalara
katılıyorsun. İleride hangi mesleği yapmak
istiyorsun? Aklındaki meslek ne?
Aklımda tam bir meslek yok ama küçükken
doktor olmak istiyordum. Öğretmenim bana
matematikçilerin hayatını anlatınca çok etkilendim
ve kendimi laboratuvar veya masa başında bir
matematikçi olarak hayal etmeye başladım. Bilim
insanı olmak istiyorum.
Son olarak Mehmetçik Vakfı dergisi okurlarına
neler söylemek istersin?
Benim bağışım sembolik bir bağış, hiçbir şekilde
hakkınız ödenmez. Benim sadece burada göstermek
istediğim, ilk kazandığım parayı böyle bir şey için
kullandım. Ve herkesin bağışta bulunması gerektiğini
düşünüyorum. İyi ki varsın Mehmetçik Vakfı…
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TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ ANIYOR
18 Mart 2015 tarihinden itibaren İstanbul Harbiye
Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda, aziz
şehitlerimizin üstün cesaret ve fedakârlıklarını anmak,
hatıralarını yaşatmak, olağanüstü kahramanlıklarını
gelecek nesillere aktarmak, geçmişle gelecek
arasında bir köprü kurabilmek, şehit aileleri ile olan
bağlarımızı daha da sağlamlaştırmak, Türk milletinin
aidiyet duygusu ile milli birlik ve beraberliğini
pekiştirmek maksadıyla on beş günde bir Çarşamba
günleri “Türkiye Şehitlerini Anıyor” adı altında anma
etkinliği düzenlenmektedir.
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından, anma etkinliğinin
icrasında kullanılacak şehitlerimize ait bilgi, belge,
doküman, resim ve şehit yakınları ile yapılan
röportajlar, yurdun dört bir köşesinde şehit
yakınlarının bulundukları ikametgâh adreslerinde,
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Mehmetçik Vakfı görevlileri tarafından ziyaret
edilmek suretiyle temin edilmektedir.
Genelkurmay ATASE Başkanlığı ile koordineli olarak
Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda
15 günde bir icra edilen proje kapsamında anma
törenlerine, anılacak şehitlerin yakınları davet
edilmekte kendilerine katılım belgesi, şehit yakını
rozeti ve anı objesi takdim edilmekte, aynı zamanda
törene askeri öğrenciler, askeri birliklerden çeşitli
rütbelerden askerler, çeşitli öğrenim kurumlarındaki
okullardan öğrenciler, basın ve medya mensupları ile
çok sayıda davetli de katılmaktadır.
Anma törenlerine TSK Mehmetçik Vakfı adına
İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliği katılmakta, törene
ait kayıt, fotoğraf ve belgeler arşivlenmektedir.
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Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK
Mehmetçik Vakfı’na (TSKMEV) bağışlayan Sanat
Güneşimiz Zeki MÜREN, ölümünün 22’nci yıl
dönümünde Bodrum ve Bursa’da anıldı. Anma
etkinliklerinin Bodrum’daki bölümü, 23 Eylül Pazar
günü Zeki MÜREN’in Bodrum’da son senelerini
geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak
kullanılmaya başlanan Zeki Müren Sanat Müzesi’nde,
tüm Bodrum halkının davetli olduğu mevlitle başladı.
23 Eylül akşamı ise, Bodrum Antik Tiyatro’da değerli
sanatçılarımız Nalan ALTINÖRS ve Yıldırım BEKÇİ,
Zeki MÜREN’in şarkılarını seslendirerek Bodrumlulara
unutulmaz bir gece yaşattı.
Sunuculuğunu Aslıhan AKDAĞ’ın yaptığı özel gecede
Nalan ALTINÖRS ve Yıldırım BEKÇİ, Zeki MÜREN’in
şarkılarını seslendirdi. Zeki MÜREN’in arşivinden
çok özel görüntülerin paylaşıldığı gecede; konsere
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TSK Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Vakıftan yardım
alan Mehmetçik çocukları, şehit ve gazi Mehmetçik
aileleri, TEV yöneticileri ve Zeki MÜREN’in Bodrum’da
bulunan sevenleri katıldı.

Çiçek ve plaket takdimi

Gecenin açılış konuşmasında TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Yaşar BAL,
Mehmetçik Vakfı’nın amacını ve kurulduğu 17 Mayıs
1982 yılından bugüne kadar geçen 36 yılda yaptığı
hizmetleri anlatarak “Bundan tam 22 sene evvel,
kıymetli bağışçımız Zeki MÜREN, mal varlığının
tamamını Mehmetçik Vakfı’na ve Türk Eğitim
Vakfı’na bağışladığında, ‘Kendimi hür bir martının
denizi yalayarak uçuşu gibi hissettim hem de
beyaz kanatlar üstünde… Duygularımı anlatacak
kelime bulamıyorum ama sizlerin hissettiğine
inanıyorum.’ diyerek yüce gönüllülüğünü bir kez
daha ortaya koymuştur. Bizler de maddi değerinin
yanında manevi değerine paha biçilemeyecek bu
tür gücümüze güç katan anlamlı bağışlarla amaca
yönelik faaliyetlerimizi artırarak sürdürme azim ve
kararlılığı içerisindeyiz. Ayrıca Mehmetçik Vakfı’nın
faaliyetlerinde en büyük rehberimiz Aziz Atamız
Ulu Önder M. Kemal ATATÜRK’ün ilkeleri ve bize
gösterdiği aydınlık yoludur.” dedi.
Mal varlığının yarısını TSK Mehmetçik Vakfı’na
bağışlayan Zeki MÜREN, “Mehmetçik Vakfı tarafından
kendisine verilen şilt karşısında “Bizi sınır boylarında
bekleyen, canlarını hiçe sayan, vatan uğruna,
bizler uğruna canlarını veren Mehmetçiklerin ve de
Mehmetçik analarının anısına bana gönderilen ödül
teveccüh dolu bir ödüldür. Benim küçücük jestime
karşı beni böyle mutlu ettiler.” diyerek duygularını
ifade etmişti. Zeki MÜREN’in ve diğer değerli
bağışçıların Vakfa yaptığı bağışlarla, TSK Mehmetçik
Vakfı aylık ortalama 8.250.000 TL yardımda
bulunmaktadır.
Sanat Güneşi Zeki MÜREN, doğum yeri olan Bursa’da
ise, TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliği, Türk
Eğitim Vakfı Bursa şubesi, Zeki Müren Güzel Sanatlar
Lisesi öğrencileri ve sevenleri ile birlikte anıldı. Mezarı
başındaki anma töreninin ardından sanatçı için Emir
Sultan Camii’nde mevlit okutuldu.
24 Eylül 2018 Pazartesi günü, saat 15.00’te, TSK
Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’nın Sanat
Güneşimiz adına yaptırdığı Bursa’da yer alan Zeki
Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde bir anma programı
daha düzenlendi. Törende açılış konuşmasını yapan
TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi Emekli Albay
Ahmet Naci BAKIRCI, “Bildiğiniz üzere merhum
sanatçımız Zeki MÜREN, TSK Mehmetçik Vakfı ve
Türk Eğitim Vakfı’nın güzide bağışçılarından bir
tanesidir. TSK Mehmetçik Vakfı kurulduğu 17 Mayıs

1982 tarihinden itibaren yüce Türk milletinin duyarlı
ve fedakâr destek ve bağışları ile daha da büyüyerek
36 yılı geride bırakmıştır. Vakfımıza yapılan bağışlar;
bağışçılarımızda gönül huzuruna neden olmakta,
yardımdan faydalanan Şehit aileleri ve Gazilerimizin
gönlünde ise büyük bir güven ve minnettarlık
duygusu yaratmaktadır” dedi.

Mehmetçik Çocukları Yıldırım BEKÇİ ile birlikte

Antik Tiyatrodaki Anma Programının
Onur Konuğu Şehit Aileleri

Bursa Emir Sultan Mezarlığında
Gerçekleştirilen Anma Töreni
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AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ
DÜNYA İKİNCİSİ

Ampute Milli Futbol Takımımız kupayı kaldırırken
27 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Meksika’da
yapılan Dünya şampiyonasında, grubunda Kenya’yı
4-1, Liberya’yı hükmen 3-0 ve ABD’yi 5-1 mağlup
ederek adını ikinci tura yazdıran Ampute Milli Futbol
Takımımız, bu turda İrlanda’yı 4-0 yenerek çeyrek
finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya’yı 5-1 mağlup
eden Milli Takım, yarı finalde ev sahibi Meksika’yı da
4-0’lık skorla geçerek finalde mücadele hakkı elde
etti. Meksika’nın San Juan de los Lagos kentinde

gerçekleştirilen şampiyonanın
finalinde iki şut
direkten döndü, normal süre ile uzatmaların golsüz
eşitlik ile sonuçlanması üzerine penaltılara geçildi.
Penaltı atışları sonrası Angola’ya 5-4 yenilen Milliler,
dünya ikincisi oldu. Vakfımızdan yardım alan iki
gazimiz Uğur ÖZCAN ile Osman ÇAKMAK’ın da
antrenör ve takım kaptanı olarak yer aldığı Ampute
Milli Futbol
Takımımızı başarılarından dolayı
kutluyoruz.

Ampute Milli Futbol Takımımızın gol sevinci
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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EVLENEN MEHMETÇİK ÇOCUKLARI
Yardımsever Türk halkının bağışlarıyla Vakfımızdan yardım alan Mehmetçik çocukları birer
birer hayata atılmaya devam ediyor.

6’ncı Derece Gazi Nazmi DİNCER’in kızı Fadime
DİNCER, Fatih YILDIZ ile 17.08.2018 tarihinde
Manisa İli Demirci İlçesinde evlenmiştir. Kendilerine
Mehmetçik Vakfı ailesi olarak ömür boyu mutluluklar
dileriz.

Şehit Ali BAŞPINAR’ın kızı Tuğba BAŞPINAR,
Fikri ALPKAYA ile 25.08.2018 tarihinde Ankara’da
evlenmiştir. Kendilerine Mehmetçik Vakfı ailesi
olarak ömür boyu mutluluklar dileriz.

Şehit

Mustafa

KARADAĞ’ın

oğlu

Oğuzhan

KARADAĞ, 22.09.2018 tarihinde İzmir’de evlenmiştir.
Düğünden bir gün sonra eşi ile birlikte sürpriz
yaparak Bodrum’da gerçekleştirdiğimiz merhum
bağışçımız Zeki MÜREN’i anma etkinliğine katılan
Oğuzhan ve eşine Mehmetçik Vakfı ailesi olarak
ömür boyu mutluluklar dileriz.

Vefat Salih KARAMAN’ın oğlu Oğulcan KARAMAN,
Cansu GENÇ ile 14.10.2018 tarihinde Ankara’da
evlenmiştir. Kendilerine Mehmetçik Vakfı ailesi
olarak ömür boyu mutluluklar dileriz.
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ŞİRKETLERİMİZDEN
HABERLER
Aytemiz ve Mehmetçik Vakfı 2 Yeni İstasyon İçin Anlaştı
kuruluşlarından biri olarak, ülkemizde toplumsal
barışın ve ulusal birliğin güçlenmesine katkıda
bulunan Mehmetçik Vakfı ile manevi yönü çok
yüksek ve bir o kadar kıymetli bu iş birliğini
hayata geçiriyor olmaktan hem şahsım hem de
temsil ettiğim şirketimiz adına gurur duyuyorum.
Mehmetçik Vakfı ile ilgili çeşitli tanıtım faaliyetlerinin
de yapılabileceği bu 2 istasyonun şimdiden hem
şirketimiz hem de milletimize hayırlı ve uğurlu
olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Aytemiz, yapımı devam eden İstanbul-İzmir
Otoyolu’nda iki yeni istasyon işletmek üzere
Mehmetçik Vakfı ile önemli bir anlaşmaya imza
attı.
Yapılan anlaşmaya göre; Otoyol A.Ş. tarafından
yapımı devam eden, Marmara ve Ege bölgelerini
birbirine bağlayacak İstanbul-İzmir Otoyolu
üzerinde yer alan ve Mehmetçik Vakfı’na tahsis
edilen 2 istasyon alanının işletmesini Aytemiz
üstlenecek. Mehmetçik Vakfı tarafından akaryakıt
istasyonu işletmesi için Aytemiz’e kiralanan 2
istasyon alanında Aytemiz en yeni ürün ve şaşırtan
hizmetleriyle tüketiciyle buluşacak. 10 yıl boyunca
Aytemiz tarafından işletilecek bu istasyonların
Eylül 2019’da açılması hedeflenen İstanbulİzmir Otoyolu’na paralel olarak hizmete girmesi
amaçlanıyor.
Mehmetçik Vakfı’yla yaptıkları anlaşmadan
büyük mutluluk duyduklarını belirten Aytemiz
Genel Müdürü Ahmet EKE, konuyla ilgili yaptığı
değerlendirmede şunları söyledi: “Tamamen yerli
sermayeli, Türkiye’nin en hızlı büyüyen enerji
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Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.Tümg. Yaşar
BAL, Aytemiz’le anlaşmalarıyla ilgili olarak; “Türk
Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Vatan hizmetini
yerine getirirken Şehit olan veya herhangi bir
nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin
yakınları ile Gazi ve Engelli Mehmetçiklerimizin
kendilerine maddi/manevi destek sağlamakta,
çocuklarına
üniversiteyi
bitirinceye
kadar
yardımda bulunmaktadır. Yapılan yardımların
kaynağını, yüce milletimizin yaptığı bağışlar ile
değişik işletmelerle yapılan işbirliği sonucu oluşan
gelirler oluşturmaktadır. Bu kapsamda; Akaryakıt
sektöründe 1998 yılında başlayan ve OPET ile
devam eden faaliyetimize, sektörün önemli bir
markası olan AYTEMİZ Akaryakıt Dağıtım A.Ş.’yi
de katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin
taraflara hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

“Mehmetçik Yaşam Sigortası ile
Tüm Askerlerimiz Güvence Altında”
Mehmetçik Yaşam Sigortası
faaliyetlerimiz vatanî
görevlerini tamamlamak
üzere askeri birliklere
katılan Bedelli Askerlerimiz
için de yürütülmeye devam
etmektedir.

Mehmetçik Yaşam Sigortası Faaliyeti
Mehmetçik Vakfı Sigorta’nın kuruluş amacı olan
Mehmetçik Yaşam Sigortası ile vatanî görevlerini
yapmak üzere eğitim birliklerine katılan başta
er/erbaşlarımız olmak üzere tüm TSK personeli
güvence altına alınıyor.

Bedelli Askerlerimizin katılış yaptıkları Ankara,
Erzincan, İskenderun, Amasya, Kütahya, Burdur
ve diğer illerde faaliyetlerimiz Mehmetçik Vakfı
Sigorta personeli ve yetkilendirdiği acenteler ile
yürütülmeye devam etmektedir.

Kuruluş tarihimizden bugüne yürüttüğümüz
Mehmetçik Yaşam Sigortası faaliyetlerimiz
ile vatani görevleri sırasında şehit düşen
Mehmetçiklerimizin kanuni varislerine, gazi ve
engelli Mehmetçiklerimizin ise kendilerine poliçe
kapsamı doğrultusunda tazminat ödemeleri
gerçekleştirilmektedir.

Bedelli Askerlerimiz için tanzim edilen Mehmetçik
Yaşam Sigortası poliçesi, yükümlü askerlerimizde
olduğu gibi 1 yıllık süreli olarak yapılmakta, süre
içerisinde askerlerimizin başlarına gelebilecek her
türlü kaza sonucu (askeri birlik sınırları içerisinde
ve/veya sivil hayatta) sürekli sakatlık ve vefat
teminatını içermektedir.

Mehmetçik Yaşam Sigortası faaliyetlerimiz yıl
içerisinde er/erbaşlar ile rütbeli personelin
sigortalanması şeklinde devam ederken, aynı
faaliyetlerimiz Eylül ayı itibariyle eğitim birliklerine
katılan Bedelli Askerlerimiz için de yürütülmeye
başlanmıştır.

Askerlik görevinin tamamlanmasından sonra
poliçede kalan süreler sivil hayatta da kullanılacak
olup, kalan sürelerde de aynı teminatlar geçerli
olacaktır.

MEHMETÇİK YAŞAM
SİGORTASI

SÜRE
(AY)

PRİM
(YILLIK)

TAZMİNAT
TUTARI

ER/ERBAŞ
RÜTBELİ PERSONEL

12
12

30,00TL
60,00TL

30.000,00 TL
50.000,00TL

Yapılan faaliyetten elde edilen maddi kazanımların
tamamı şehit olan veya herhangi bir nedenle
hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü
oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere
sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla
kullanılmaktadır.
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Mehmetçik Ltd. Ş – OPET Kurtköy ve Maslak Çalışanları
29 Ekim’de Çanakkale’de

Maslak Akaryakıt İstasyonunun yenilenmesi
dolayısıyla istasyon faaliyetlerinin geçici olarak
durdurulması fırsata çevrildi. Bu kapsamda,
Mehmetçik Limitet Şirketi’nin düzenlediği
organizasyonla, Maslak ve Kurtköy Akaryakıt
İstasyonlarında
görevli
çalışanlarımız
ve
ailelerinden oluşan 184 kişilik grup 29 Ekim 2018
tarihinde Çanakkale bölgesine geziye gönderildi.
Çalışanlarımız ve aileleri gezi sırasında Çanakkale
Savaşının geçtiği Gelibolu Tarihi Yarımadasındaki
muharebe alanlarını, Conkbayırı Şehitliği ve Anıtını,
Anzak Koyunu, Şehit Onbaşı Anıtını, Çanakkale

Şehitler Abidesini, 57. Piyade Alayı Şehitliğini ve
Simülasyon Merkezi ile müzeleri gördüler.
Geziye
katılan
akaryakıt
istasyonundaki
çalışanlarımız ve aileleri, Çanakkale ziyaretinin
herkesi memnun ettiğini, oradaki havayı teneffüs
etmenin, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK
ve silah arkadaşlarının emperyalist güçlere karşı
ölüm kalım mücadelesinin yapıldığı Çanakkale
muharebelerinin icra edildiği bölgeleri görmenin
kendilerini duygulandırdığını, ayrıca şehit düşen
atalarımızı, ebediyete intikal eden gazilerimizi
şükranla ve minnetle andıklarını ifade ettiler.

Mehmetçik Vakfı OPET Kurtköy Tesislerinde Bulunan
Para Sahibine Teslim Edildi

17 Ekim 2018 tarihinde, Mehmetçik Vakfı OPET
Kurtköy Dinlenme Tesisleri’nde 1.500 TL nakit para
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temizlik personelimiz Suzan YÜCEDAĞ tarafından
bulunmuş ve tesis amirine teslim edilmiştir. Bunun
üzerine, parayı kimin düşürdüğünü tespit etmek
adına kamera kayıtları incelenmiş, araç plakası
üzerinden parasını düşüren Erol KAYMAK’a ulaşılmış
ve 1.500 TL kendisine teslim edilmiştir. Bu konuyu
örnek teşkil etmesi amacıyla, kendi sosyal medya
hesabından paylaşarak Mehmetçik Vakfı’na teşekkür
eden Erol Bey gibi biz de bu örnek davranışı
nedeniyle başta Suzan YÜCEDAĞ hanımefendi ve
tüm tesis çalışanlarımıza teşekkür ederiz.

OPET A.Ş. Kadının Gücü Projesi’nde Ziyaretin İlk Durağı
Mehmetçik Ltd. Ş Kurtköy Tesisleri

Akaryakıt İstasyonlarında Akaryakıt Satış Elamanı
(ASE) olarak
görevli kadın çalışan sayısını
artırmak amacı ile OPET A.Ş. tarafından başlatılan
‘’Kadının Gücü’’ adlı proje kapsamında farkındalık
yaratmak için, OPET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Filiz
ÖZTÜRK, Genel Müdür Yardımcısı İrfan ÖZDEMİR
ve beraberindeki heyet ile birlikte 02 Kasım 2018

tarihinde Mehmetçik Kurtköy 1’inci Akaryakıt
İstasyonumuza
ziyarette
bulunmuşlardır.
İstasyonumuzda incelemelerde bulunan heyete
Mehmetçik Vakfı Ltd.Ş Müdürü E.Tuğamiral Osman
KAYALAR, Tesis ve İşletmeler Müdürü Ali Osman
CEMEK ve Kurtköy/Yenişehir Akaryakıt İstasyonları
Müdürü Sami ARIOĞLU eşlik etmişlerdir.

Mehmetçik Limitet Şirketi OPET Maslak
Akaryakıt İstasyonu Yenilendi

Mehmetçik Limitet Şirketi OPET Maslak Akaryakıt İstasyonu bayilik sözleşmesi ve OPET yeni Ultra
market konsepti kapsamında başlatılan tadilat çalışmaları 02 Kasım 2018 tarihinde sona ermiştir.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN HABERLER
Adana

Bursa

Erzurum

06 Temmuz 2018 tarihinde,
Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri
Derneği Başkanı Ramazan ÇİFTÇİ
ve üyeleri, Adana Temsilciliğimiz
tarafından ziyaret edilmiştir.

08 Ağustos 2018 tarihinde, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Bursa
Şubesi Başkanı Muzaffer UYAR,
Bursa Temsilciliğimiz tarafından
ziyaret edilmiştir.

15 Mayıs 2018 tarihinde, Yıldızkent
İMKB Ortaokulu Müdürü Ahmet
Muhtar GACIR’a, yaptıkları bağışa
istinaden şilt ve şilt beratı Erzurum
Temsilciliğimiz tarafından takdim
edilmiş, öğretmen ve öğrencilere
Vakfın tanıtımı yapılmıştır.

İstanbul Anadolu

İstanbul Avrupa

İzmir

13 Mart 2018 tarihinde Mehmet Akif
Ersoy İlkokulu öğrencileri İstanbul
Anadolu Yakası Temsilciliğimize
gelerek
Mehmetçik
Vakfı’na
okulları adına bağış yapmışlar
ve Vakıf faaliyetleri hakkında
bilgilendirilmişlerdir.

Sarıyer
belediyesi
tarafından
düzenlenen
19
Eylül
2018
tarihinde, Gaziler Günü Anma
etkinliğine İstanbul Avrupa Yakası
Temsilciliğimiz tarafından katılım
sağlanmıştır.

25 Eylül 2018 tarihinde, İzmir
Alsancak Kordon Orduevinde
gayrimenkul
ve
nakdi
bağışçılarımıza yapmış oldukları
bağışlara
istinaden,
İzmir
Temsilciliğimiz tarafından şilt ve
plaketleri takdim edilmiştir.

Samsun

20 Haziran 2018 tarihinde, Samsun
ilinde görev yapan öğretmenlerin
katılımı ile başlatılan “Nöbetiniz
Nöbetimizdir” bağış kampanyası
kapsamında, Vakfımıza bağışta
bulunan 21 okulun yöneticisine
Samsun
Temsilciliğimiz
tarafından, Teşekkür Belgeleri
takdim edilmiş ve Mehmetçik
Vakfı
faaliyetleri
hakkında
bilgilendirme yapılmıştır.
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VEFA ZİYARETLERİMİZ

09 Mayıs 2018 tarihinde, terör Şehidi Nuri TAN’ın ailesi, Sakarya’daki
evlerinde Vakıf Genel Müdürlüğümüz tarafından ziyaret edilmiştir.

12 Eylül 2018 tarihinde, Gazi Ahmet Selçuk ESENLİ Bursa
Temsilciliğimiz tarafından çalıştığı kurumda ziyaret edilmiştir.

12 Eylül 2018 tarihinde, Şehit İsmail KARTAL’ın ailesi, Erzincan’ın
Kemah ilçesinde bulunan evlerinde Erzurum Temsilciliğimiz
tarafından ziyaret edilmiştir.

20 Eylül 2018 tarihinde, Şehit Turan KILIÇ’ın Mersin İli, Bozyazı
İlçesinde ikamet eden annesi Emine KILIÇ ve babası Ahmet KILIÇ
Adana Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

03 Ekim 2018 tarihinde, Gazi Osman ÖZELOĞLU ve ailesi İstanbul
Anadolu Yakası Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

12 Ekim 2018 tarihinde, şehit Önder ATEŞ’in annesi Nafiye ATEŞ
ve Babası Ali Rıza ATEŞ İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğimiz
tarafından, ziyaret edilmiştir.

12 Ekim 2018 tarihinde, Şehit Gültekin AKYOL’ un Annesi Arife
AKYOL ve Babası Veysel AKYOL Samsun İli Kavak İlçesi Yukarı
Dereköy Köyündeki evlerinde Samsun Temsilciliğimiz tarafından
ziyaret edilmiştir.

1 Kasım 2018 tarihinde, Gazi Tahir GÜNEY, Nazilli/Aydın’da İzmir
Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.
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BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR ve ZİYARETLER

10 Mayıs 2018 tarihinde, bağışçımız Leman TARGAN, Sakarya İlinde
bulunan evinde, Vakıf Genel Müdürlüğümüz tarafından ziyaret
edilmiştir.

25 Mayıs 2018 tarihinde, bağışçımız Zeynep ALKAN, Çorum ilinde
kalmakta olduğu huzur evinde Samsun Temsilciliğimiz tarafından
ziyaret edilmiştir.

29 Mayıs 2018 tarihinde, bağışçımız Aişe ÖZKAN Kayseri İlinde
ikamet ettiği evinde Adana Temsilciliğimiz tarafından ziyaret
edilmiştir.

22 Haziran 2018 tarihinde, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği
Başkanı Hakan ÜNSAL’a, yapmış oldukları bağışa istinaden şilt ve
beratı, İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğimiz tarafından takdim
edilmiştir.

20 Temmuz 2018 tarihinde, bağışçımız Hasan Zafer ERSAK’a,
yapmış olduğu bağışa istinaden bronz plaket ve beratı Bursa
Temsilciliğimiz tarafından takdim edilmiştir.

26 Temmuz 2018 tarihinde, EKKA İnşaat San. ve Tic. Ltd . Şti.
adına Hasan EKŞİ’ye yapmış oldukları bağışa istinaden şilt ve
beratı İstanbul Anadolu Yakası Temsilciliğimiz tarafından takdim
edilmiştir.

12 Eylül 2018 tarihinde, gayrimenkul bağışçımız Hasan KANTEKİN,
Erzincan’ın Kemah ilçesinde bulunan Esimli köyünde Erzurum
Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

19 Ekim 2018 tarihinde, bağışçımız Serpil KARAKANAT, İzmir
İli Seferihisar İlçesinde İzmir Temsilciliğimiz tarafından ziyaret
edilmiştir.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NIN
YAPTIĞI YARDIMLAR

tamamlayanakadar,
beşyaşınıtamamlayanakadar,
-

Ölüm Yardımı:

başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları
Bakımyardımı
yapılmaktadır.
Çocuk Ölüm Yardımı:

Doğum Yardımı:

Yapılan Yardımlar

TSKMehmetçikVakfı01Ocak1982’den31Ekim
2018tarihinekadargeçensürede51.757kişiye
toplam789.795.589,67TLyardımyapmıştır.
Vakıf hâlen aylık ortalama olarak 8.250.000,00 TL
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01 OCAK 1982 - 31 EKİM 2018 TARİHLERİ
ARASINDA TSKMEV TARAFINDAN YARDIM
YAPILAN KİŞİ SAYILARI

1. Ölüm Yardımı
17.059
4.512
2.123
10.424
10.014
3.212
6.802
208
4. Doğum Yardımı
255
5. Çocuk Ölüm Yardımı
35
6. Bakım Yardımı
8.153
3.637
324
165
454
31
Yardımı durdurulan çocuk sayısı

3
2.660

8. Anneler / Babalar Günü Yardımı
Anneler Günü yardımı (Anne ve Eş sayısı)

3.989

Babalar Günü yardımı (Baba sayısı)

2.650
5.757
51.757
8.761
7.787
974

NOT : Bugüne kadar toplam 789.795.589,67 TL yardım yapılmış, aylık olarak ise ortalama 8.250.000,00 TL amaca yönelik
yardım yapılmaktadır. (Bu yardımlara KKK.lığı TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Reh. Mrk. K.lığı ödemesi dahildir.)
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TSK MEHMETÇİK VAKFI TARAFINDAN
KENDİLERİNE VE YAKINLARINA YARDIM
YAPILANLARIN LİSTESİ
01.04.2018 - 31.10.2018

ÖLÜM YARDIMI
NURULLAH KÜLTER
MEHMET BOZKURT
CÜNEYT FIRAT
MUHAMMED YAVUZ
SAVAŞ KESİP
YUSUF YAVUZ
KADİR DEMİRDÖĞER
SİNAN HAMZA
FURKAN ERDAŞ
İZZETTİN İSAOĞLU
ABDULLAH YILDIZ
ALİ AYDAR
ALAATTİN YİRMİBEŞ
YUNUS TUNÇ
ÖMER ÖZAVCI
KEREM ÖZTÜRK
MEHMET VOLKAN
BAKİ AFŞAR
İLHAMİ ÇELEBİ
MAHMUT SARITEMUR
METEHAN KARABAĞ
RECEP KARADUMAN
SEDAT MEKAN
İSMAİL GÜMÜŞ
HALİL İBRAHİM AĞ
MEHMET ALİ ARI
MUHAMMET ÜLKÜ
HİDAYET BAŞARAN
VELAT ATAY
RECEP YILDIRIM
MAZLUM ÖZLÜ
ONUR KARADEMİR
ORUÇ USLUCA
SAMİ YAŞAR
MEHMET ENGİN
ATILAY ABATAY
SÜLEYMAN ÇAKIR
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MALULİYET YARDIMI
KADİR BACNİ
ONUR VARICI
ABDULSELAM HALAT
NUH TUFAN ÖZTÜRK
ÇAĞATAY NECATİ DİNÇ
ADEM YILDIZ
MEHMET YELOCAĞI
VEDAT SOYSAL
İSA ORÇUN USTABAŞ
İSHAK KAÇMAN
MEHDİ ÇOBAN
MUSTAFA EROL
HAYRULLAH IŞIK
FERİDUN ÖZER
EMRAH ÖLMEZ
GÖKHAN KILIÇ
ABDULLAH CİYLAN
MUSA ÇEÇAN
ADEM POTUR
SEMİH TOSUN
MEHMET ALİ KANÇELİK
GALBETTİN ALKAN
YUNUS EMRE KARAN
MEHMET AKYÜZ
RASİM YAKUT
ABİDİN BELÇİ
İBRAHİM DURUKAN
CİHAN SEZEN
CELAL KIZILAY
YASIR ERYİĞİT
YAŞAR GÜDÜCÜ
VAKKAS ŞAHİN
ÖMER BATUR
HATEM ÇAYIR
MEMDUH AKSOY
ÖMER GENÇ

FERDİ ÇATAL

ŞEREF ÇELİK

NASUH YILDIRIM

ORHAN DAĞLI

MUHAMMET ÖNCÜ

ENVER ÇELİK

DURSUN KAN

SANCAKTAR AKÇA

ŞENAY ÇETİN

SAMİ GÜLER

UFUK UYSAL

MEHMET KAYA

HAŞİM BAŞKURT

GÖKHAN ÇELİK

ENGİN YILMAN

MERTCAN UZUN

EREN ERGÜNER

ALİ ÖZHAN

HAKAN USLU

MAHKUM NAMUSLU

ABDÜLHALİM NAYIR

İLYAS AKMAN

MEHMET SAİT ÇİÇEK

MEHMET TAHİR ASLAN

EMRE SÖNMEZ

UĞUR KAVGACI

HAMZA MUTLU

MUHAMMET YAŞAR

ALİ BULDUKLU

MERT BEHÇET CAN

BEYHAN PAMUKÇU

MUSTAFA KUŞ

YASİN ASMA

TEVRAT KILIÇ

HAKAN ŞİMŞEKYAKAR

HALİL SOYDANER

HACI AHMET DOĞRUDİL

MÜSLÜM ÇABUK

ALİ KIVRAK

MEHMET ÇETİN

ALİ AYDAĞ

İBRAHİM ADIBELLİ

FUAT AKDENİZ

MESUT PAMUK

SÜLEYMAN EMRE BAT

SALİH MERT TOPAL

MEHMET KİLİT

ALİ KUŞCU

ORHAN ÖLMEZ

ENİS KIRIM

EROL SARIHAN

İRFAN DOĞAN

ÖMER TECER

OĞUZHAN KAYNAR

MEHMET SAVAN

COŞKUN YALÇIN

ŞENOL ÇATMA

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
2019 Yılı 01 Ocak - 30 Haziran Dönemi

1. Ölüm Yardımı

60.000,00 TL
60.000,00 TL
54.000,00 TL

3’üncü derece

48.000,00 TL

4’üncü derece

42.000,00 TL
36.000,00 TL

6’ncı derece
3. Bakım

30.000,00 TL

Yardımı1
1.410,00 TL
1.310,00 TL

3’üncü derece

1.210,00 TL

4’üncü derece

1.110,00 TL
850,00 TL

6’ncı derece

800,00 TL
2

570,00 TL
730,00 TL
3

870,00 TL
870,00 TL

10.000,00 TL
6. Doğum

Yardımı4

7. Çocuk Ölüm

Yardımı5

5.000,00 TL
5.000,00 TL
1.100,00 TL

AÇIKLAMALAR:
1)
2)
3)
4)

5)
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NIN DESTEK OLDUĞU ŞEHİT
VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ İLE
GAZİ VE ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZİN İLLERE
GÖRE DAĞILIMI
01.01.1982 - 31.10.2018
Edirne

Bartın

Kırklareli

Kastamonu
Sinop
76
61
158
265
Zonguldak
87
Samsun
Artvin
Ardahan
77
150
Kocaeli
Düzce
367
62
176
Rize
Trabzon
Ordu
343
447
104
173
130
Giresun
133
141 Sakarya 99
294
35
74
68
53
102
165
374
284
263
Karabük 151
76
204
Kars
251
Tekirdağ
21
162
160
142
91
156
16
101
96
333
342
288
55
55
319
187
466
180
142
106
38
Çankırı
102
197
244
75
68
46
Yalova
41
147
86
197
Amasya
153
497
82
437
Bolu
38
268
Çorum
Tokat 226
97
68
246
345
151 Bursa
Bayburt
171
325
Erzurum
Çanakkale
129
Gümüşhane
166
192
121 Bilecik
115
147
Kırıkkale 85
Iğdır
56
68
303
Eskişehir
75
330
Balıkesir
Ankara
Sivas 153 Erzincan
147
337
28
170
Ağrı
74
241
276
Kütahya
Yozgat 192
158
113
125
163
346
Kırşehir
102
Bingöl
91
49
418
Muş
156
252
560
59
Nevşehir
Tunceli
354
257
76
Malatya
Manisa
318
114
154
111
192
Elazığ
Kayseri
Afyonkarahisar
Van
56 Bitlis
57
89
208
183
Kahramanmaraş
Uşak
103
Aksaray
121
111
128
Diyarbakır
İzmir
87
43
Konya
50
66
151
311
41
244
33
167
Niğde
229 Batman Siirt
99
83
295
137
129
49
92
273
376
249
299
Aydın
55
Adıyaman
182
276
134
Isparta
162
Şırnak
34
Burdur
Hakkari
Muğla
Gaziantep
Osmaniye
Denizli
Mardin
Karaman
321
Mersin
Antalya
Adana 225
Şanlıurfa
Kilis
129
54

107
50

İstanbul

Hatay

ŞEHİT OLAN VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ: 17059

GAZİ VEYA ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZ: 10014

ŞEHİTLERİMİZİ KALBİMİZE GÖMDÜK 01.04.2018 -

P. Er
Baki AFŞAR
16.04.2018 - ÇORUM

P. Onb.
Mehmet VOLKAN 16.04.2018 ADIYAMAN

P. Er
Topçu Onb.
Şevki Eren YATKIN
Abdulselam HALAT
08.06.2018 - KASTAMONU 14.06.2018 - ŞANLIURFA

Mu. Er.
İsa ERÇETİN
28.08.2018
İSTANBUL
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31.10.2018

Mu. Er
İlhami ÇELEBİ
18.04.2018 - DİYARBAKIR

P. Er
Sedat MEKAN
29.04.2018 - SAMSUN

Ulş. Er
Recep YILDIRIM
20.05.2018 - TOKAT

İs. Onb.
Çağatay Necati DİNÇ 19.06.2018 - İZMİR

P. Er
Orhan Faruk BAYTEKİN
20.06.2018 - BALIKESİR

P. Er
Osman KARAĞLI
28.08.2018 - KONYA

Hv. Ulş. Onb.
Ebuzer ÖZYOLCİ
15.10.2018
AĞRI

P. Er
Hakan ATAN
19.10.2018
ADANA

VEFAT EDEN

BAĞIŞÇILARIMIZ

Arife KÖKER
01/01/1925 - 12/05/2018

Ayser GÜRHAN
01/07/1944 - 21/05/2018

Aziz ÇİSKO
01/01/1928 - 10/04/2018

Emine KÖSEATAÇ
16/05/1919 - 10/10/2018

Güllü KÜRE
25/06/1929-12/08/2018

Hamiyet BALCIOĞLU
01/01/1934 - 31/08/2018

Hatice İLKEL
01/01/1924 - 16/07/2018

Mustafa KÖSE
01/07/1929 - 06/06/2018

Mustafa TOM
01/01/1935 - 24/05/2018

Sabriye SARAL
10/08/1934 - 25/06/2018

Semahat ÖZDENERİ
27/04/1929 - 15/10/2018

Taliha AYIK
15/07/1940 - 16/04/2018

Ebediyete intikal eden yardımsever, yüce gönüllü bağışçılarımıza
Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2018
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NA
BAĞIŞ YÖNTEMLERİ
Devlet destekli herhangi bir gelir kaynağı olmayan TSK Mehmetçik Vakfı’nın en önemli gelirini yardımsever
vatandaşlarımızın kendi irade ve arzuları ile gerçekleştirdikleri bağışlar oluşturmaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfı hiçbir kişi ya da kuruluşu Vakıf adına makbuzla bağış toplama konusunda
yetkilendirmemektedir.

Bankalar Aracılığı ile Bağış

TSK Mehmetçik Vakfı’nın anlaşmalı olduğu
bankaların (Akbank, Denizbank, QNB Finansbank,
Garanti Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi
Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası,
Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat
Bankası) Türkiye’deki herhangi bir şubesinden bağış
yapabildiği gibi bu bankaların internet bankacılığı
“bağış menüsü” kullanılarak da bağış yapılabilir.
Yapılan bağışlarda işlem ücreti alınmamaktadır.

Gayrimenkul Bağışları;

TSK Mehmetçik Vakfı’nın 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.
Gayrimenkul bağışları, şartsız, intifalı ve vasiyetname
usulü ile yapılabilmektedir.

SMS Yoluyla Bağış

TSK Mehmetçik Vakfı’na cep telefonu aracılığı ile
bağış yapmak isteyenler, Turkcell, Türk Telekom ve
Vodafone GSM operatörlerinin faturalı hatlarından
2582’ye “MEHMETÇİK” yazıp göndererek 10 TL
bağışta bulunabilir.

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

Online Bağış

Gayrimenkul bağışında dikkat edilmesi
gerekenler;

TSK Mehmetçik Vakfı’nın www.mehmetcik.org.tr
internet sayfası üzerinden kredi kartı ile online
bağış yapılabilmektedir.

Menkul Bağış İşlemlerinde
Edilmesi Gerekenler;

•
•

Dikkat

•

TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunan değerli
bağışçılarımız, banka görevlilerine isim-soyisim,
T.C. kimlik numarası, adres ve telefonlarını (cep
telefonları dâhil) doğru olarak verdiklerinden emin
olmalıdır.

•

•
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Düğünlerde çiçek-çelenk bağışı için, bu bağışın
davetiyede belirtilmesi ve bir örneğinin
TSK
Mehmetçik
Vakfı’na
gönderilmesi
gerekmektedir. Bu bağış sonucu, düğüne
üzerinde bağışçıların ismi yazan TSK Mehmetçik
Vakfı çelengi gönderilir ve nikâh masasına Vakıf
şildi konulur.
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KASIM 2018

•

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.

Nakit veya çelenk
bağışı yapabilirsiniz:
www.mehmetcik.org.tr
sitesinden dilediğiniz
miktarda bağışta
bulunabilirsiniz.

SMS bağışında
bulunabilirsiniz:

Banka aracılığı ile
bağış yapabilirsiniz:

2582’ye “MEHMETCIK”
yazıp göndererek
10 TL bağışta
bulunabilirsiniz.

Anlaşmalı bankalarımızın
şubelerinden veya internet bankacılığı
hizmetinden yararlanabilirsiniz.

TSK MEHMETÇİK VAKFI’NA
BAĞIŞLAR İÇİN HESAP NUMARALARI

YURT İÇİNDEN BANKALAR ARACILIĞI İLE BAĞIŞ
TSK Mehmetçik Vakfının anlaşmalı olduğu bankaların (Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Şekerbank,
Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası)
Türkiye’deki herhangi bir şubesinden bağış yapabildiği gibi bu bankaların gişelerindeki kurumsal tahsilat ekranlarından,
internet bankacılığından ise “bağış menüsü” kullanılarak da bağış yapılabilir. Yapılan bağışlarda işlem ücreti alınmamaktadır.

YURT DIŞINDAN BANKALAR ARACILIĞI İLE BAĞIŞ
T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi

Türkiye Garanti Bankası Yenişehir Şubesi

BIC/SWIFT Kodu
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TCZBTR2A
: TR070001002533000019825329
: TR500001002533000019825331

1984 (Euro hesabı için)

: TR660001002533000019825334

BIC/SWIFT Kodu		
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: TRHBTR2A
: TR230001200938700016001982
: TR860001200938700053001983
: TR16000120093870002P001984

Türkiye Vakıflar Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: TVBATR2A
: TR960001500158007286587386
: TR400001500158048000441268
: TR560001500158048000441271

: AKBKTRIS
: TR040004600646888001001982
: TR750004600646001000001983
: TR250004600646036000001984

BIC/SWIFT Kodu		
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: ISBKTRISXXX
: TR950006400000142840001982
: TR300006400000242840001983
: TR030006400000242840001984

Yapı ve Kredi Bankası Ankara Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için

: YAPITRISFEX
: TR570006701000000000001982
: TR300006701000000000001983
: TR030006701000000000001984

BIC/SWIFT Kodu 		
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: DENITRIS
: TR850013400000900198200002
: TR800013400000900198300002
: TR750013400000900198400002

QNB Finansbank Kavaklıdere Şubesi

Şekerbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi

Denizbank Balgat Şubesi

Akbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu		
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: TGBATRISXXX
: TR960006200041100000001982
: TR690006200041100000001983
: TR420006200041100000001984

: SEKETR2A
: TR230005902350130000001982
: TR930005902350130000001983
: TR660005902350130000001984

BIC/SWIFT Kodu 		
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: FNNBTRIS
: TR690011100000000000001982
: TR420011100000000000001983
: TR150011100000000000001984

Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)

: TEBUTRISXXX
: TR540003200015000000001982
: TR270003200015000000001983
: TR970003200015000000001984
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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TSK MEHMETÇİK VAKFI
TEMSİLCİLİKLERİ VE ŞİRKETLERİ
TEMSİLCİLİKLER
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ (AVRUPA YAKASI)
Temsilci : E.Alb. Gürkan GÜLÇİN
Adres
: Ergenekon Mah. Cumhuriyet Cad.
No:157 D:6 Şişli/İstanbul
Telefon : 0-212 343 37 50 – 51
Faks
: 0-212 343 37 52
E-Posta : istanbultemavrupa@mehmetcik.org.tr

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ (ANADOLU YAKASI)
Temsilci : E.Alb. Ümit YÜCEKAN
Adres
: Vukela Cad. No:29/6
Bostancı - Kadıköy/İstanbul
Telefon : 0-216 369 66 22
Faks
: 0-216 369 67 57
E-Posta : istanbultem@mehmetcik.org.tr

İZMİR TEMSİLCİLİĞİ

Temsilci : E.Alb.Ahmet TUNCER
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

Temsilci : E.Alb.Aykut EROĞLU
Adres
: Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. Naşal Apt.
No:7 K:1 D:1 Seyhan/Adana
Telefon : 0-322 458 76 00
Faks
: 0-322 458 76 00
E-Posta : adanatem@mehmetcik.org.tr

SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ

Temsilci : E.Alb.Bülent UZUN
Adres
: Ulugazi Mah. İstiklal Cad. Sekban Apt.
No:22/12 İlkadım/Samsun
Telefon : 0-362 435 07 47
Faks
: 0-362 435 07 47
E-Posta : samsuntem@mehmetcik.org.tr

BURSA TEMSİLCİLİĞİ

Temsilci : E.Alb. Ahmet Naci BAKIRCI
Adres
: Nalbantoğlu Mah. Atatürk Cad.
Şehbenderler Apt. No:47 D:16 K:4
Osmangazi/BURSA
Telefon : 0-224 224 77 59
Faks
: 0-224 224 77 59
E-Posta : bursatem@mehmetcik.org.tr

ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ

Temsilci : E.Alb.Sabri TOPDAĞI
Adres
: İstasyon Mah. Mustafa Durmaz Pınar
Sok. No:28 Mehmetçik Apt. K:1
Yakutiye/Erzurum
Telefon : 0-442 235 70 60
Faks
: 0-4442 235 70 61
E-Posta : erzurumtem@mehmetcik.org.tr
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ŞİRKETLER
MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL
İNŞAAT SAĞLIK GIDA LTD.ŞTİ.
Şirket Müdürü : E.Tuğa. Osman KAYALAR
Adres
: Fatih Mah. Kâtip Çelebi Cad. No:2
Orhanlı – Tuzla/İstanbul
Telefon
: 0-216 482 50 11
Faks
: 0-216 482 49 73
E-Posta
:mehmetcik@mehmetciklimitet.com
Web

: mehmetciklimitet.com

MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA ARACILIK
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
Şirket Müdürü : Serap ÇETİNKAYA
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

: mehmetciksigorta.com.tr

MEHMETÇİK VAKFI VE TINAZTEPE
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ TİC.LTD.ŞTİ.
Şirket Müdürü : E.Alb. Cumhur ERENTÜRK
Adres
: Zeytinlik Mah. İstasyon Cad. 			
No:39 Tınaztepe Pasajı Bakırköy/İstanbul
Telefon
: 0-212 571 72 00
Faks

: 0-212 571 72 00

GÜNGÖREN PARK AVM.İŞL.LTD.ŞTİ.
Şirket Müdürü: E.Alb. Deniz ŞAYAN
Adres
: Gençosman Mah. Org.Eşref 			
Bitlis Cad. No:8 Güngören/İstanbul
Telefon
: 0-212 562 05 55
Faks

: 0-212 568 02 22

MUSTAFA KEMAL’İ DÜŞÜNÜYORUM
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri.
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri,
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği,
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal gibi.
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere
Al bir ata binmiş yalın kılıç
Koşuyor zaferden zafere.
Mustafa Kemal’i düşünüyorum;
Ölmemiş bir kasım sabahı!
Yine bizimle beraber her yerde,
Yaşıyor dört köşesinde vatanın
Yaşıyor damar damar yüreklerde.
Mustafa Kemal’i düşünüyorum,
Altın saçları dalgalanıyor rüzgârda,
Mavi gözleri ışıl ışıl, görüyorum
Uykularıma giriyor her gece.
Ellerinden öpüyorum.
Ümit Yaşar OĞUZCAN

