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SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTET ŞİRKETİ
Mehmetçik Yaşam Sigortası:
Sigortalının vefatı durumunda kanunî varislerine, malûliyeti durumunda kendisine poliçe
teminatı karşılığında tazminat ödenmesini sağlayan bir sigortadır.
Subay, astsubay, uzman erbaş, sivil memurlar ile 65 yaşını aşmamış emekliler ve eşleri ile
yedek subay, yedek astsubay, sözleşmeli erbaş/er, Milli Savunma Üniversitesi askerî öğrencileri
(18 yaş altı dahil), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri (18 yaş altı dahil), bedelli
asker, yükümlü erbaş/er, TSK yararına faaliyet gösteren Vakıflar ve bu Vakıf İştiraklerinin
personel ve eşleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı kadrosunda çalışan işçiler “Mehmetçik Yaşam Sigortası”ndan faydalanabilirler.
Poliçe bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, baba adı, TCKN, rütbe, telefon numaranız) ile
birlikte aşağıdaki Mehmetçik Vakfı Sigorta IBAN numaralarına poliçe primi ödeme
dekontunuzu 0542 720 5095 numaralı kurumsal whatsapp hattımıza göndermeniz akabinde
Mehmetçik Yaşam Sigortanız başlayacaktır.
Akbank Nenehatun Şubesi:
ING Bank Ulus Şubesi:
TEB Bankası Meşrutiyet Şubesi:

TR 53 0004 6002 8388 8000 0712 69
TR 46 0009 9006 6606 6600 1000 03
TR 62 0003 2000 1050 0000 0305 81

Poliçe Süresi

Poliçe Primi

Vefat / Malûliyet Teminatı

Bedelli Asker

1 Ay

20,00TL

45.000TL

Erbaş/Er

6 Ay

30,00TL

45.000TL

Rütbeli ve Diğer Personel

12 Ay

70,00TL

55.000TL

Poliçe Kapsamı

“Bireysel Emeklilik Sözleşmesi”ni Mehmetçik Vakfı Sigorta’dan yaptıran tüm TSK personeline
ücretsiz 20.000 TL teminatlı “Ferdi Kaza Sigortası”
Kasko poliçelerinde tüm TSK mensuplarına TSK personel indirimi
TSK Personeline özel Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Gelirlerimiz Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz için!
MEHMETÇİK YAȘAM SİGORTASI
HAYAT SİGORTASI
SAĞLIK SİGORTASI
BİREYSEL EMEKLİLİK
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

KONUT SİGORTASI
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI
KASKO
İȘYERİ SİGORTASI
TÜM SİGORTACILIK HİZMETLERİ
MEHMETÇİK VAKFI
SİGORTA ARACILIK HİZ. LTD. ȘTİ.

0850 724 08 50

0850 724 55 00

0850 250 99 99

0850 250 81 81

0850 755 07 55

444 12 44

Adres
: Nenehatun Cad. No. 55 Gaziosmanpașa/ANKARA
Telefon : 0 312 437 77 43
Faks
: 0 312 436 27 44
Whatsapp : 0 542 720 50 95
Web
: www.mehmetciksigorta.com.tr
e-posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr

Engin DURAK
E. Tuğgeneral
Genel Müdür
Değerli Okurlarımız,
Mehmetçik Vakfı Dergisi’nin 42’nci sayısını sizlere sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kısa bir süre önce TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü görevini değerli Komutanım E.Tümg. Sayın Yaşar BAL’dan devraldım. TSK
Mehmetçik Vakfına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz.
Vatanımızın ve milletimizin güvenliği, huzuru ve refahı için; canlarını hiçe sayarak Şehit olan veya askerlik görevi
esnasında hayatını kaybeden, Gazi ve Engelli duruma gelen Mehmetçiklerimiz ile bakmakla yükümlü oldukları
yakınlarının yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek, Yüce milletimizin desteğiyle emanetlerine sahip çıkabilmek için
bizlere verilmiş olan bu kutsal görevi en iyi şekilde devam ettirmenin sorumluluğunu yüreğimizde hissediyoruz.
Dergimizin bu sayısında sizlere kısaca, Vakfımızı, müdürlüklerimizi, temsilciliklerimizi, şirketlerimizi ve iştirakimizi
tanıttık. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı amaca yönelik faaliyette bulunan diğer değerli Vakıflarının
çalışmalarını da sizlerle paylaştık.
Tüm dünyayı etkisi alan korona salgınına rağmen, Vakıf personelinin özverili çalışmaları ile birlikte, gerekli tüm
önlemleri alarak gerçekleştirdiğimiz vekâleten kurban bağışına yönelik faaliyetlerimize sizler için yer verdik. Her
sene olduğu gibi bu sene de desteklerini esirgemeyen kadirşinas bağışçılarımıza şükranlarımızı sunarız.
Tüm mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan değerli sanatçımız, merhum bağışçımız
Zeki MÜREN’in aramızdan ayrılışının 24’üncü yılında, Bodrum’da ve Bursa’da gerçekleştirdiğimiz anma
etkinliklerini sizler için kaleme aldık.
“Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet pâyidar kalacaktır.”
diyen ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün vefatının 82’nci yılına denk gelen bu sayımızda,
ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz bir makale yayımladık.
Ayrıca, “Bir Millet, İki Devlet” diyerek her daim yanında olduğumuz kardeş ülke Azerbaycan ve yavru vatan
KKTC'de Kapalı Maraş'ın açılması ile 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında kaleme alınan makalelerden, Şehit kızımız,
Gazimiz, Şehit ailemiz ve kıymetli bağışçımızla yaptığımız söyleşilere, yüreğimize dokunan yaşanmış hikâyelere
kadar pek çok konuyu sizlerle paylaştık.
Bu kıymetli Vakfın sekizinci Genel Müdürü olarak, bana layık görülen kutsal görevin verdiği sorumluluk duygusu
ile Vakfımızı daha da ileriye taşımak, yüce gönüllü milletimizin desteğiyle ve mesai arkadaşlarımın özverili
gayretleriyle Şehit ve Gazilerimizin emanetlerine hakkıyla sahip çıkmak başlıca gayem olacaktır. Bu duygularla,
Vakfın kurulmasında, büyümesinde ve 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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İÇİNDEKİLER
YIL: 21 | SAYI: 42 | KASIM 2020
TSK MEHMETÇİK VAKFI ADINA SAHİBİ
E.Tuğg. Engin DURAK
GENEL MÜDÜR
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Elif ÖNÇLER
YAYIN HAZIRLAMA KURULU
Başkan
E.Alb. Hüseyin ÖZTÜRK
Üye
Anıl ÇETİN
Berkin GÜR
Buse OĞRAŞ
Gökberk LAÇİN
Mert AYDİLEK
Metin KARAMAN
Nuray ERCİVAN
Onur DURAK
Rahmi BOZ
Selahaddin KURU
Senem KOÇAK
Sinem EROL
İDARE YERİ
NASUH AKAR MAH. 1400. SOKAK NO:28
06520 BALGAT - ÇANKAYA/ANKARA
TEL: 0312 284 19 70 | FAKS: 0312 284 19 73
www.mehmetcik.org.tr
mehmetcik@mehmetcik.org.tr
facebook.com/MehmetcikVakfi
twitter.com/MehmetcikVakfi
instagram.com/mehmetcikvakfi
youtube.com/MehmetcikVakfıorg

DERGİDE YAYIMLANAN YAZILARIN
SORUMLULUĞU YAZARLARINA AİTTİR.
BASKI TARİHİ
KASIM 2020
TASARIM
ATAVİZYON REKLAM AJANSI
www.atavizyon.com.tr
BASKI
Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd Şti.
Tel: (0312) 397 16 17
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Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü
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Şehit Mehmetçiklerin Babalarına Babalar Günü Yardımı
TSK Mehmetçik Vakfı Vekâleten Kurban Bağışı Faaliyetleri
Sanat Güneşimiz Merhum Zeki MÜREN'i Anma Etkinliği
Yüreğimize Dokunanlar
Vefa Ziyaretlerimiz
Vakfımıza Yapılan Ziyaretler
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Mehmetçik Vakfının Yaptığı Yardımlar
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TSK Mehmetçik Vakfında
Görev Değişimi

Vakıf Genel Müdürü E.Tuğg. Engin DURAK;
1964 yılında Ardahan’da doğmuş, 1985 yılında
Kara Harp Okulundan Topçu subayı olarak mezun
olmuştur.
1986 yılında Topçu ve Füze Okul K.lığı
Temel Kursunu tamamlamayı müteakip;
1996 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin
birliklerinde Batarya, Takım ve Bölük
görevlerinde bulunmuştur.

Subay
1986çeşitli
K.lığı

1998 yılında Kara Harp Akademisi’nden, 2003
yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun
olmayı müteakip, çeşitli karargah ve kıtalarda
Harekat Eğitim, LYS ve Lojistik Teşkilat Şube
Md.lükleri ile Okul K.lığı görevlerini ifa etmiştir.
2010 yılında Milli Güvenlik Akademisini bitirmiş,

2011-2015 yılları arasında 28.P.Tüm.K.lığı/KKTC'de
Kurmay Başkanı, Ege Ordu K.lığı/İzmir’de İdari
Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapmıştır.
2015 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmeyi müteakip,
sırasıyla MSB Cari Mal Hizmet ve Tedarik Daire
Bşk.lığı, K.K.K.lığı Loj. Bşk.lığı, MSB ASAL Gn.Md.
lüğü ile MSB Loj.Gn.Md.lüğü görevlerini yürütmüş,
30 Ağustos 2019 tarihinde ise Yüksek Askeri Şura
kararıyla kadrosuzluktan emekli olmuştur.
Mütevelli Heyetinin 21 Temmuz 2020 tarih ve
2020/3 sayılı kararıyla, 4 Ağustos 2020 tarihinden
itibaren TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü
görevine getirilen E.Tuğg.Engin DURAK, evli ve
bir çocuk babasıdır.

TSK Mehmetçik Vakfındaki Diğer Görev Değişimleri;
İnsan Kaynakları Müdürlüğüne Oğuz Kaan YAVUZ,
Tedarik Müdürlüğüne İsmail DERİNGÖZ,
Adana Temsilciliğine Hüseyin AKIŞ,
İzmir Temsilciliğine Ömer ÜNAL,
Samsun Temsilciliğine Hüseyin Rahmi KABAKCI,
Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM Ltd. Şti. Müdürlüğüne Yücel KELEŞ,
TÜRKTIPSAN A.Ş. Genel Müdürlüğüne Oktay CANPOLAT getirilmiştir.
Görevlerini başarıyla tamamlayan;
TSKMEV Genel Müdürü E.Tuğg. Engin DURAK,
TSKMEV Eski Genel Müdürü E.Tümg. Yaşar BAL’a teşekkür şiltini takdim ederken…
TSK Mehmetçik Vakfında 28 Nisan 2017 tarihinde
başladığı Genel Müdürlük görevini, Mütevelli
Heyetinin 21 Temmuz 2020 tarih ve 2020/3 sayılı
kararıyla, 4 Ağustos 2020 tarihinde tamamlayan
E.Tümg. Yaşar BAL, görevi E.Tuğg. Engin DURAK’a
teslim etti. Devir teslim töreni sırasında, “Yaklaşık
üç buçuk yıl önce büyük bir onurla ve sorumluluk
duygusuyla devraldığım bu ulvi görevi,
değerli meslektaşım E.Tuğg. Engin DURAK’a
devretmenin gururunu yaşıyorum. Yüce Türk
Milleti'nin vermiş olduğu destekle her geçen gün
gücüne güç katarak daha da büyüyen Mehmetçik

Vakfının bugünlere ulaşmasında, desteklerini
esirgemeyen başta Mehmetçik Vakfı ailesinin
değerli mensupları olmak üzere, Şehit yakınları,
Gaziler ve bağışçılarımıza en içten sevgi, saygı ve
şükranlarımı sunar, esenlikler dilerim.” dedi. Veda
töreninde E.Tümg. Yaşar BAL’a teşekkür şilti ve
beratını sunan E.Tuğg. Engin DURAK, “Vakfın
kutsal amaçları doğrultusunda gösterdiğiniz
üstün gayret ve özverili çalışmalarınız için
teşekkür eder, tüm Şehit ve Gazi Mehmetçik
aileleri adına şükranlarımı sunar, sağlıklı ve mutlu
günler dilerim.” dedi.

İnsan Kaynakları Müdürü Ali İhsan BİRLİKBAŞ,
Tedarik Müdürü Cihat YİĞİTBAŞI,
Adana Temsilcisi Aykut EROĞLU,
İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Gürkan GÜLÇİN,
İzmir Temsilcisi Ahmet TUNCER,
Samsun Temsilcisi Bülent UZUN,
Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM İşl. Ltd. Şti. Müdürü Deniz ŞAYAN,
TURKTIPSAN A.Ş. Genel Müdürü H. Ömer TÜRK'e,
Mehmetçik Vakfına sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür eder, görevi teslim alan
mesai arkadaşlarımıza başarılar dileriz.
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Müdürlükleri, Temsilcilikleri,
Şirketleri ve İştiraki ile
TSK Mehmetçik Vakfı

Konuş ve Sorumluluk Bölgeleri

Genel Müdürlük
İstanbul Avrupa Yakası Tem.
İstanbul Anadolu Yakası Tem.
Samsun Tem.
Erzurum Tem.
Adana Tem.
İzmir Tem.
Bursa Tem.

Adres: Nasuh Akar Mah. 1400'üncü Sok. No:28 Balgat, Çankaya/Ankara
Telefon: 0-312 284 19 70
Fax: 0-312 284 19 73
E-posta: mehmetcik@mehmetcik.org.tr
17 Mayıs 1982 tarihinde büyük bir öngörü
ile
kurulan TSK Mehmetçik Vakfı, 38 yıldır
Şehit Mehmetçik aileleri ile Gazi/Engelli
Mehmetçiklerimizin kendilerine ve en değerli
emanetleri olan çocuklarına, maddi/manevi
destek olmaya devam etmektedir.
Vakfımızın kuruluş amacı; vatanımızın bütünlüğü
ve bağımsızlığı, halkımızın huzuru ve güvenliği
için vatani görevini yerine getirirken Şehit
veya Gazi olan, ya da askerlik görevi esnasında
hayatını kaybeden erbaş ve erlerimizin bakmakla
yükümlü oldukları yakınları ile, Gazi ve Engelli
Mehmetçiklerimize sosyal ve ekonomik destek
8
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sağlamak, çocuklarını üniversite seviyesi dâhil
okutmaktır.
Gözünü kırpmadan, vatan için hayatını feda eden
veya yaralanan Mehmetçiklerimiz ile aileleri için
ne yapsak azdır düşüncesiyle, bu ulvi görevi Ulu
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilke
ve inkılaplarının ışığında yerine getirmeye devam
ediyoruz.
“Türkiye Mehmetçik’e Mehmetçik Türk Milletine
Emanettir." sloganı ile yola çıkan Mehmetçik
Vakfı, bu yardımları yaparken en büyük desteği
yardımsever, yüce gönüllü Türk Milleti’nden
almaktadır.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünün
konuşlandığı Ankara’nın yanı sıra, Adana, Bursa,
Erzurum, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa
Yakası, İzmir ve Samsun olmak üzere Türkiye’nin
yedi ayrı yerinde bulunan TSK Mehmeçik Vakfı
Temsilciliklerimiz
aracılığıyla, yüce gönüllü
bağışçılarımız ile Şehit ailelerimiz ve Gazilerimiz
düzenli olarak ziyaret edilmekte, aramızdaki
ilişkinin sadece bağış ve yardımlardan ibaret
olmadığı düşüncesinden hareketle; Mehmetçik
Vakfı ailesinin birer ferdi olarak tüm bağışçılarımız
ve Şehit / Gazi ailelerimizle manevi bir bütünlük
sağlamaya çalışmaktayız.
Vakfımızın temel ilkelerinden olan şeffaflık prensibi
ile birlikte büyük bir sorumluluk ve özveri ile
hareket etmeyi gerektiren Vakıf faaliyetleri, resmi
makamlarca (TSKMEV Denetim Kurulu, Vakıflar
Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği, Sayıştay,
Maliye Bakanlığı, Yeminli Mali Müşavirlik firmaları,
Bağımsız Denetim kurumları) belirli periyotlarda
denetlenmekte ve kontrol edilmektedir.
Mehmetçik Vakfı olarak, bağışçılarımızdan gelen
menkul ve gayrimenkul bağışlarının yanı sıra
her yıl düzenlediğimiz Vekaleten Kurban Bağışı

Faaliyetleri ile Vakfın maddi varlığına katkıda
bulunulmaktadır.
Ayrıca, gelirlerimizin yardım ödemeleri dışında
kalan bir bölümü de sürekli gelir kaynağı
oluşturmak maksadıyla yatırım faaliyetleri
kapsamında değerlendirilmektedir. Bu amaçla
kurulan Mehmetçik Vakfı Ltd.Şti, Mehmetçik
Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti., TSK
Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM Ltd.Şti.
ile Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe Gayrimenkul
Yönetimi Ltd.Şti. ve iştirakimiz olan TÜRKTIPSAN
A.Ş.'nin katkıları ile amaca yönelik yardımlarımızı
arttırmayı hedeflemekteyiz.
TSK
Mehmetçik
Vakfının,
yüce
gönüllü
milletimizden geleni, vatanımızın bütünlüğü
için gözünü kırpmadan canlarını ortaya
koyan Şehitlerimizin emanetleri ile kahraman
Gazilerimize ve evlatlarına nasıl bir yapı içerisinde
ilettiğini,
Müdürlüklerimiz,
Temsilciliklerimiz
ve
Şirketlerimizden
kısaca
bahsederek
sizlerle paylaşmak istedik. Bu vesileyle ekip
arkadaşlarımıza özverili ve sağduyulu çalışmaları
için teşekkür eder, başarılar dileriz.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü

Yardımlar Müdürlüğü

Genel Müdür
TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdürü, Vakıf Mütevelli Heyeti
tarafından görevlendirilir ve
Vakfı, amacına, Vakıf mevzuatına
ve Yönetim Kurulu kararlarına
uygun olarak yönetir.
Bu kapsamda;
✓ Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve
Vakfın her türlü faaliyetlerini Vakıf Senedine ve
Yönetmeliğine uygun olarak yürütmek,
✓ Yönetim Kurulu tarafından verilen yetkileri Vakıf
adına kullanmak,
✓ Vakfın amaçları doğrultusunda ve Yönetim
Kurulunun karar ve direktifleri çerçevesinde Vakfın
sosyal, malî, yayın, tanıtım, yatırım, gayrimenkul,
denetim, haberleşme, arşiv ve diğer faaliyetlerini
yürütmek, düzenlemek ve koordine etmek,
✓ Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen
meblağlar için; ihale yetkilisi olmak ve kayıt silme
yetkisini kullanmak,

✓ Vakfa gelir sağlamak üzere, bağış yapması
mümkün olan tüzel ve gerçek kişilerle gerekli
ilişkileri kurmak ve sürdürmek,
✓ Yardımların hak sahiplerine yerinde ve
zamanında ulaştırılmasını sağlamak,
✓ Vakfın amaçlarını yerine getirebilmesi için
ileriye yönelik çalışmalar yapmak, bu bağlamda
Vakfın gelir kaynaklarını ve varlıklarını artırmak
için gerekli araştırmaları yapmak ve Yönetim
Kuruluna önerilerde bulunmak,
✓ Vakfın tüm faaliyetleri hakkında Yönetim
Kuruluna aydınlatıcı raporlar hazırlamak, sözlü
veya yazılı açıklamalarda ve tekliflerde bulunmak,
ilgili makamlar, kuruluşlar ve kişiler ile gerekli
yazışmaları yapmak,
✓ Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu toplantılarına
iştirak etmek ve belirlenen gündem çerçevesinde
sunumlarını gerçekleştirmek,
✓ Yönetim Kurulu tarafından verilecek, Vakıf
Senedinde ve mevzuatında belirtilen diğer
görevleri yapmakla mükelleftir.

Genel Müdür Yardımcısı
Vakıf
Genel
Müdür
Yardımcısı;
Vakıf Mütevelli Heyeti
tarafından
görevlendirilir ve Vakfın amacına,
Vakıf mevzuatına ve Yönetim Kurulu
kararlarına uygun olarak yönetilmesine
yardımcı olur.

Bu kapsamda;
Genel Müdürlük merkezinde yürütülen
tüm faaliyetlerin yürürlükteki mevzuat
esaslarına göre uygulanmasını ve
koordineli olarak yürütülmesini sağlar.
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Ad Soyad

Yardımlar Md.
Şehit ve Vefat Yrd.Uzm.
Gazi ve Engelli Yrd.Uzm.
Gazi ve Engelli Yrd.Uzm.
Yardım İşlem Uzm.
Yardım İşlem Uzm.

Nuri ÖZPEHLİVAN
Emre TOSUN
Burcu AKÇIL ASLAN
Anıl ÇETİN
Murat ERCAN
Faik YETİŞTİREN
Görevleri

Yönetici Asistanı
✓ Genel
Müdürün
haberleşme
hizmetlerini yürütmek, randevularını
düzenlemek, günlük ziyaretçi trafiğini
yönetmek, bulunmadığı zamanlarda
arayan ve ziyarete gelenlerin kayıtlarını
tutmak,
✓ Genel Müdürün yazışmalarını yapmak,
tebrik yazılarını hazırlamak, göndermek,
kayıtlarını tutmak ve dosyalamak,
✓ Vakıf
Gn.Md.lüğünün
günlük
faaliyetlerini ilgili şube müdürlükleriyle
koordine etmek ve günlük bülteni
güncellemek,

Unvan

✓ Genel Müdür’e gelen her türlü posta,
mektup, davetiye vb. güvenlik yönünden
kontrol etmek, zamanında arz etmek,
✓ Genel Müdür’ün şehir içi ve şehir
dışında yapacağı ziyaretler için ilgili
müdürlükler ile koordinede bulunmak,
ziyaret programını hazırlamak,
✓ Vakıf Genel Müdürü tarafından verilen
diğer görevleri yerine getirmekle
mükelleftir.

TSK Mehmetçik Vakfı Yardımlar Müdürlüğü; Vakıf
Senedinde belirtilen kuruluş amacına uygun olarak
aşağıda yer alan temel görevleri icra etmektedir.
✓ Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmetini
yerine getirirken; Şehit olan veya askerlik görevi
esnasında hayatını kaybeden Mehmetçiklerin
bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile Gazi ve

Engelli Mehmetçiklere belirlenen esaslara göre
ölüm ve maluliyet yardımı yapmakta,
✓ Gazi ve Engelli Mehmetçiklere sürekli bakım
yardımında bulunmakta,
✓ Hak sahibi Mehmetçiklerin çocuklarına bakım
ve öğrenim desteği sağlamakta,
✓ Yardım planına dâhil Mehmetçik ve yakınlarına
yönelik sosyal destek programları uygulamaktadır.

Yardım Faaliyetleri
Bir defa yapılan yardımlar

Sürekli yapılan yardımlar

✓ Ölüm Yardımı
✓ Maluliyet Yardımı
✓ Gazi/Engelli Ölüm Yardımı
✓ Çocuk Doğum/Ölüm Yardımı

✓ Gazi/Engelli Bakım Yardımı
✓ Bakım ve Öğrenim Yardımı
✓ Anneler ve Babalar Günü Nakdi Yardımı
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Bağışlar Müdürlüğü

Sosyal Destek Programları
✓ Şehit Törenlerine Katılım,
✓ Gölcük Deprem Şehitlerini Anma Programına
katılım,
(Her yıl 17 Ağustos’ta icra edilen törene iştirak
eden Şehit yakınları ulaşım ve konaklama
giderlerinin karşılanması),
✓ Şehit/Vefat yakınları ve Malul Gazi/Engelli
Mehmetçik ailelerini ziyaret,
✓ Hastaneleri, Rehabilitasyon Merkezini ve Bakım
Merkezlerini ziyaret,
✓ TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon
Merkezinden faydalanma, (Tesisten faydalanan
Şehit/Vefat yakınları ile Gazi/Engelliler ve
yakınlarının ulaşım, iaşe ve sosyal faaliyet
giderlerinin karşılanması),
✓ Mehmetçik Vakfı Kültür Gezisi, (Öğrenim
yardımı alan üniversite/yüksekokul öğrencilerinin
tanışmalarını ve kaynaşmalarını sağlamak, yurt
sevgisini ve tarih bilincini geliştirmek maksadıyla

yurt içindeki tarihi ve kültürel önemi olan yerlere
düzenlenen Kültür Gezisinin ulaşım, konaklama,
iaşe ve sosyal faaliyet giderlerinin karşılanması),
✓ Uçak bileti taleplerinin karşılanması, (Askerlik
Hizmetini ifa ederken terörle mücadele esnasında
yaralanarak hastanedeki tedavileri sonunda hava
değişimi kararıyla memleketlerine gönderilen
Mehmetçiklerin ve refakatçisinin (Bir kişi) uçak
biletlerinin karşılanması),
✓ Şehit/Vefat yakınları ve Malul Gazi/Engelli
Mehmetçik aileleri sünnet ve evlilik törenlerine
katılım,
✓ Şehit/Vefat yakınları ve Malul Gazi/Engelli
Mehmetçik ailelerine taze kurban eti ve konserve
Kavurma Kurban eti dağıtımı,
✓ Gazi/Engelli Mehmetçik organizasyonlarının
desteklenmesidir.

Yardımlar Konusunda Yeni Gelişmeler
Bugüne kadar yardım alamayan Askerlik Çağı
bittikten sonra (41 yaş) “Askerliğe Elverişli
Değildir” kararlı Sağlık Kurulu Raporu alanlardan
SGK tarafından Gazilik Unvanı verilerek aylık
bağlananlara; TSKMEV tarafından Maluliyet ve
Bakım Yardımı yapılabilmesi maksadıyla Yönetim

Kurulunun/Mütevelli Heyetinin onayıyla yürürlüğe
giren Yönetmelik değişikliği sonrası 63 hak
sahibinden 29’unun Maluliyet ve Bakım Yardımı
tahakkuk ettirilmiştir. Diğer hak sahiplerinin
yardım tahakkuk işlemlerine devam edilmektedir.

TSK MEHMETÇİK VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE
KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR
52.758 HAK SAHİBİNE
1.087.285.341,48 TL
YARDIM YAPILMIŞTIR.

Unvan

Ad Soyad

Bağışlar Md.
Bağış İşlem Uzm.
Bağış İşlem Uzm.
Bağış Analiz Uzm.

Fevzi KURŞUN
Ebru AĞACAN ÖZLÜK
İlker KARABULUT
Berkin GÜR

Görevleri
TSK Mehmetçik Vakfı Bağışlar Müdürlüğü, ve gayrimenkul bağışları ile vekâleten kurban
Vakıf esasları ve ilkeleri doğrultusunda bağışlarını kabul etmekte, Vakıf kaynaklarının
değerlendirilebilme imkânı olan; vatandaşların artırılmasına yönelik planlama çalışmalarını
ve şirketlerin, gönüllülük esasına göre yaptıkları, yapmaktadır. Bağış işlemleri bağış toplanması
mali, hukuki vb. engeli bulunmayan, nakit, menkul şeklinde değil bağış kabulü şeklinde yürütülür.
Faaliyetleri

AYLIK ORTALAMA YARDIM TUTARI
14.500.000,00 TL
2020 YILINDA YAPILACAK YAKLAŞIK YARDIM TUTARI
171.500.000,00 TL
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✓ TSK Mehmetçik Vakfı Bağışlar Müdürlüğü,
bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızla gerekli
ön görüşmeyi yaparak bağış işlemleri hakkında
gerekli bilgilendirmeyi yapmakta,
✓ Bağışçılarımızın huzur ve güven ortamı içinde
bağış (menkul, gayrimenkul, kurban) yapmalarını
sağlamakta, bağışı müteakip kendilerini düzenli
olarak ziyaret etmekte ve telefonla aramak
suretiyle iletişimi sürdürmekte,
✓ Mal varlığını TSKMEV’e bağışlayan bağışçılar
ile yardıma ihtiyaç duyan bağışçılara, talepleri
halinde yaşadıkları süre içerisinde maddî ve
manevî destek sağlamaktadır.

✓ TSK Mehmetçik Vakfı tarafından; kuruluşundan
bugüne kadar 1.494 adet gayrimenkul bağışı
kabul edilmiştir. Bu bağışların, bağış yapıldığı
dönemde kayıtlara giren rayiç bedelleri toplamı
115.327.771,79 TL’dir.
✓Ayrıca, Vakfın kuruluşundan bugüne kadar
432.360.672,05 TL menkul bağış kabul edilmiştir.
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Hukuk Müşavirliği

Faaliyetleri
Hukuk Müşavirliği; Vakıf Senedinde belirtilen amaçların tahakkuku için gerçekleştirdiği tüm işlemlerini,
mevcut yasalar ve Vakıf mevzuatı kapsamında yerine getirmekte, Vakfın hak ve menfaatlerini koruyucu
uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları önleyici tedbirleri zamanında alarak faaliyetlerine devam etmektedir.Bu
kapsamda;
✓ Mehmetçik Vakfının en büyük gelir kaynağını
Yüce gönüllü Türk Milleti’nin özverili bağışları
oluşturmaktadır. Mehmetçik Vakfına sağlararası
işlemle tasarrufta bulunulabileceği gibi ölüme
bağlı tasarruf yani vasiyetnameler ile de
bağışta bulunulabilmektedir. Bu çerçevede;
mirasçılarımızın vefatı sonrası Mehmetçik
Vakfı lehine düzenledikleri vasiyetnameler,
mirasçılarımızın son arzularını içerdiğinden
bunların titizlikle yerine getirilmesine önem
verilmekte, bu amaç doğrultusunda ilgili mevzuat
uyarınca davalar açılmakta ve takip edilmekte,
✓ Bağışçılarımızın son arzusu yerine getirilirken
yasal mirasçıların hukuken korunan haklarına
halel gelmemesi için büyük bir hassasiyetle
hareket edilmekte,

Unvan

Ad Soyad

Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşavir Yrd.

Buket YALTI KORKMAZ
Buse OĞRAŞ

TSK Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde
yaptığı vatan hizmetini yerine getirirken; Şehit
olan veya askerlik görevi esnasında hayatını
kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü
oldukları yakınları ile Gazi ve Engelli erbaş/
erlerin kendilerine ekonomik destek sağlamak,

çocuklarını üniversite seviyesi dahil okutmak
gayesiyle Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre
Ankara’da 17/05/1982 tarihinde kurulmuş, Ankara
3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/05/1982 tarihli
ve 1982/313 Esas 1982/338 Karar sayılı kararı ile
tüzel kişilik kazanmıştır.

Görevleri
✓ Genel Müdürlük birimleri ve temsilcilikler ✓ Vakıf adına veya Vakıf aleyhine açılan/açılacak
tarafından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, dava ve icra takipleri ile yapılan/yapılacak diğer
cezai sorumluluk doğuracak Genel Müdürlük hukuki muamelelerin takibini yapmak veya
yaptırmak,
işlemleri hakkında hukuki görüş oluşturmak,
✓ Vakfın görev alanına giren konularda, kamu ✓ Vakfın amaç ve hedeflerini daha iyi
kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililerce cevap, gerçekleştirilmesi amacıyla hukuki teklifler
görüş veya bilgi istenen hukuki hususlar hakkında hazırlamak ve Genel Müdürlük Makamına sunmak,
✓ Vakfı ilgilendiren yargı kararları ve hukuki
yapılması gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,
✓ Vakfın hak ve menfaatlerini koruyucu, görüşlerin, bilgisayar ortamında arşivlenmesi,
uyuşmazlık ve anlaşmazlıkları önleyici hukuki güncellenmesi ve kullanıcıların istifadesine
tedbirleri süresinde almak, anlaşma, protokol, sunulması amacıyla gerekli iş ve işlemleri yapmak,
şartname ve sözleşmelerin bu esaslara uygun ✓ Yönetmelikle ve yönergelerle oluşturulan ilgili
olarak yapılmasına katkıda bulunmak ve yardımcı kurul veya komisyonlara katılım sağlamak,
✓ Adli ve hukuki işlemler ile ilgili Genel Müdürlük
olmak,
Makamınca verilen diğer görevleri yapmaktır.
14

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2020

✓ Vakfın taraf olduğu dava ve icra takipleri ile
hukuki muameleleri Vakfın hak ve menfaatleri
doğrultusunda takip etmekte ve gerektiğinde
Vakfı temsil etmekte,
✓ Tüm işlemlerin hukuki alt yapısını hazırlamakta,
protokol,
şartname
ve
sözleşmelerin
hazırlanmasına katkıda bulunmakta,
✓ Telif hakkı kapsamında yapılan bağışlar ile ilgili
sözleşmeleri hazırlamakta, konuya ilişkin haklar
takip edilmekte ve gelirlerin intikali sağlanmakta,
✓ Yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat
değişiklikleri takip edilmektedir. Bu kapsamda
“Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun”
hükümleri
çerçevesinde
Vakfın
Kurumsal
bünyesinde gerekli uygulamalar düzenlenmiştir.

Borcum var
Taşa, kayaya, yamaca
Azametiyle yürüyen dağlara
Ay ve yıldızı göklerden indirip
Dağları gönder yapan kahramanlara
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Bilgi ve İletişim Müdürlüğü

Unvan

Ad Soyad

Unvan

Ad Soyad

Bilgi ve İletişim Md.
Halkla İlişk. ve Bilgi Koord.Uzm.
Bilgi Sistem Uzm.
Basın ve Tanıtım Uzm.
Görsel İletişim Uzm.
Bilgisayar ve Santral İşlt.

Hüseyin ÖZTÜRK
Senem KOÇAK
Cenk GÖKÇEN
Elif ÖNÇLER
Gökberk LAÇİN
Esengül KIZILKOCA

Şehit/Malul Yakınları İrtibat Md.
Şehit/Malul Bilgi Temin Uzm.
Şehit/Malul Bilgi Değerlendirme Uzm.
Şehit/Malul Bilgi Değerlendirme Uzm.

Serdar AYRIM
Ali YILDIRIM
Rahmi BOZ
Selahaddin KURU

Görevleri
TSK Mehmetçik Vakfı Bilgi ve İletişim Müdürlüğü;
Vakfın amacına ve temel değerlerine uygun
olması kaydıyla;
✓ İletişim
faaliyetlerine
yönelik
planlama
çalışmalarını yapmakta ve bu doğrultuda Vakfı ve
çalışmalarını kamuoyuna en iyi şekilde tanıtmakta,
✓ İletişim ve bilgi sistem faaliyetlerinin, mevzuat
esaslarına uygun olarak yürütülmesini sağlamakta,
✓ Vakıf Mütevelli Heyeti, Vakıf Yönetim Kurulu,
Vakıf Denetim Kurulu faaliyetlerine ilişkin
çalışmaları ve toplantıları koordine etmekte,

✓ TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünde
kullanılan tüm yazılım, donanım ve eklentilerinden
oluşan vakıf bilgi sitem otomasyonunun sürekli
faal halde bulundurulması sağlanmakta,
✓ Genel Müdürlüğe gelen bağışçı, yardım alan
ve ziyaretçileri karşılamakta, ilgili müdürlüklere
yönlendirmekte, telefon ve santral hizmetlerini
aksaksız olarak yürütmektedir.

Bilgi ve İletişim Müdürlüğü görev sahası
kapsamında;
✓ Medya organları düzenli olarak takip edilir,
✓ Asgari maliyetle, en etkin sonuca ulaşmak
kaydıyla, belli dönemlerde tanıtım kampanyaları
gerçekleştirilir,
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Görevleri
TSK Mehmetçik Vakfı Şehit/Malul Yakınları İrtibat
Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığınca hayata
geçirilen “Türkiye Şehitlerini Anıyor” projesi
kapsamında, aziz Şehitlerimizin hatıralarını
yaşatmak, geçmişle gelecek arasındaki bağı tesis
etmek maksadıyla, Kırım Harbi’nden günümüze

kadar kaybettiğimiz Şehitlerimizin ve hayatta
olan yakınlarının kimlik bilgilerine ulaşmak
suretiyle Şehit yakınlarıyla irtibat kurmakta, Şehit
ailelerinin, sahiplenme ve aidiyet duygularının
kuvvetlenmesini sağlamaktadır.

Faaliyetleri

Faaliyetleri
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✓ Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenir,
✓ Radyo/TV programlarına katılım sağlanır,
✓ Düzenli olarak, sosyal medya hesapları, web
sitesi, dergi, afiş, broşür vb. iletişim araçları ile
kamuoyu ve paydaşların bilgilendirilmesi sağlanır.

✓ Nüfus Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü
arşivinde bulunan ölüm vukuat kayıt defterleri
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kültür ve Sanat
Daire Başkanlığınca görevlendirilen ve Osmanlıca
bilen personel ile koordineli olarak incelenmekte;
Şehit, kayıp ve mecruh kayıtları tespit edilmekte,
✓ Tespit edilen Şehitlerin halen hayatta olan

yakınlarıyla MSB Kültür ve Sosyal Hizmet Şube
Müdürlüğünce koordinede bulunulmakta, yıl
içerisinde yapılması planlanan törenlere iştirak
edebilecekler belirlenmekte ve yıllık faaliyet planı
hazırlanmakta,
✓ MSB Kültür ve Sosyal Hizmet Şube
Müdürlüğünce yapılan yıllık planlamaya uygun
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olarak, tören planlamasına alınmış olan Şehit
yakınları Türkiye genelinde İl/İlçe/Köylerde,
ikamet adreslerinde ziyaret edilmekte, elde edilen
bilgi ve belgeler MSB Kültür ve Sosyal Hizmet
Şube Müdürlüğüne iletilmektedir. Bu kapsamda
bölgede, özellikle ücra köşelerde bulunan terör
Şehidi aileleri, Gaziler ve Vakıf bağışçıları da
ziyaret edilmekte,
✓ MSB’ce yapılan tören planına uygun olarak her
iki haftada bir, iki Şehit ailesi İstanbul Harbiye
Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında
icra edilen törenlere davet edilerek, ağırlanmakta
ve kendilerine katılım belgesi ile bir anı objesi
takdim edilmekte,

Emlak Müdürlüğü

✓ NVİ Genel Müdürlüğünde yürütülen çalışmada;
81 ile ait 3.723 ölüm vukuat kayıt defteri
incelemeye alınmış, 57 ile ait 3.073 adet defter
kaydı incelenmiş, 90.830 Şehit/kayıp kaydına
ulaşılmıştır. Defter kayıtlarının incelenmesi % 83
oranında tamamlanmış, halen Tokat iline ait ölüm
vukuat kayıt defterlerinin incelenmesine devam
edilmektedir.
2015 Yılından itibaren yapılan ziyaretler, törenler
ve anılan şehit durumu aşağıda sunulmuştur.

ZİYARETLER, TÖRENLER VE ANILAN ŞEHİT DURUMU
ZİYARET EDİLEN
YIL

ŞEHİT
YAKINI

ŞEHİT AİLESİ
VE GAZİ

BAĞIŞÇI

TÖREN
SAYISI

ANILAN
ŞEHİT

2015

30

5

41

41

2016

47

36

28

42

2017

49

2

32

25

49

2018

39

48

25

23

45

2019

45

215

3

22

44

2020*

17

41

5

10

TOPLAM

225

306

144

231

101

* Pandemi nedeniyle planlı faaliyetler ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Unvan

Ad Soyad

Emlak Md.
Gayrimenkul Değerleme Uzm.
Emakin Mal Takip Uzm.
Emlak İşlemleri Uzm.

Kenan Ergun ŞARKLIOĞLU
Mustafa ŞAHİN
Yavuz BİNGÖL
Onur DURAK

Görevleri
TSK Mehmetçik Vakfı Emlak Müdürlüğü, yararlanarak gelir getirmek ve kaynak sağlamak
Vakıf envanterindeki taşınmazlardan mevcut maksadıyla her türlü proje ile faaliyeti planlamakta
mevzuatlar
çerçevesinde
azâmi
ölçüde ve gerçekleştirmektedir.
Faaliyetleri
Emlak Müdürlüğü bu görev sahası kapsamında
Vakıf envanterindeki tüm taşınmazlarla ilgili;
✓ Alım ve satım,
✓ Kiralama,
✓ Bakım ve onarım,
✓ Takas veya kat karşılığı inşaat vb. gibi her türlü
faaliyeti planlamakta ve yürütmekte,
✓ Vakfa ait mevcut taşınmaz mal varlığını
geliştirmekte ve değerlendirmekte,
Yıl
2015
2016
2017
2018
2019
2020 (ilk 10 ay)
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✓ Vakıf envanterindeki taşınmazların Vakfın
menfaatine uygun olarak piyasa koşulları
çerçevesinde analizlerini yaparak kiralanması ve/
veya satılmasına yönelik süreçleri yönetmekte,
✓ Taşınmaz malların bakım ve onarım faaliyetleri
için bütçe hazırlamakta, Genel Müdürlük
bölgesinde bulunanların bakım ve onarımlarını
yaptırmakta,
temsilcilikler
bölgesindekilerin
bakım ve onarım faaliyetlerini takip ve koordine
etmektedir.

Gayrimenkul Kira Gelirleri
4.675.180,97 TL
5.710.946,99 TL
7.402.650,61 TL
8.286.495,82 TL
9.981.187,19 TL
8.121.929,81 TL

Gayrimenkul Satış Gelirleri
2.297.260,63 TL
1.325.638,22 TL
1.435.310,18 TL
1.567.619,73 TL
3.464.307,13 TL
3.784.374,48 TL
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2020
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Yatırımlar Müdürlüğü

Unvan

Ad Soyad

Unvan

Ad Soyad

Yatırımlar Md.
İşletme ve Yatırım Uzm.
İşletme ve Yatırım Uzm.

Necdet ERTUŞ
Miraç YÜCESOY
Mert AYDİLEK

Mali İşler Md.
Mali İşler Uzm.
Mali İşler Uzm.
Mali İşler Uzm.
Muhasebe Uzm.
Muhasebe Uzm.
Bütçe ve Tahakkuk Uzm.

Fulya ELMAS
Banuzer YILDIZ
Nihan TEKMEN GÖRDÜ
Emre KALE
Sinem EROL
Eren AYTAÇ
Feyzullah KALKAN

Görevleri
TSK Mehmetçik Vakfı Yatırımlar Müdürlüğü; TSK takip, kontrol ve koordinasyonu ile yeni yatırım
Mehmetçik Vakfına sürekli ve güvenilir gelir alanlarının belirlenmesi amacıyla faaliyetlerini
sağlamak ve hâlihazırda yürütülen faaliyetlerin sürdürmektedir.
Faaliyetleri
Yatırımları
Müdürlüğü
Vakfın
amaçları
doğrultusunda;
✓ Akaryakıt sektöründe faaliyet göstermesi
maksadıyla kurulan ve 288 personeli ve 7 adet
akaryakıt istasyonu ile çalışmalarına devam eden
Mehmetçik Vakfı Turizm Petrol İnşaat Sağlık
Gıda Limitet Şirketi’nin,
✓ Her türlü sigortacılık alanında faaliyet
göstermesi amacıyla kurulan ve 60 personeli,
onlarca tali acentesi ile çalışmalarına devam eden
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri
Limitet Şirketi’nin,
✓ İstanbul Bakırköy’de bağış yolu ile Vakfa intikal
eden Tınaztepe Çarşısı’nın işletilmesi maksadıyla
kurulan Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe
Gayrimenkul Yönetimi Ticaret Limitet Şirketi’nin,
✓ İstanbul Güngören’de Vakıfça inşa edilerek
faaliyete geçirilen Güngören Park Alışveriş
Merkezi’nin
işletilmesi
için
kurulan;
20
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TSK Mehmetçik Vakfı Güngören Park Alış Veriş
Merkezi İşletmeciliği Limited Şirketi’nin tüm
faaliyetlerini takip ve koordine etmektedir.
Ayrıca;
✓ Her türlü tıbbi malzemelerin, serum, kan ürünü,
diyaliz solüsyonları, aşılar, ilaçlar ve benzeri sağlık
alanında kullanılan malzeme, araç gereç, sarf
malzemesi ile müstahzarlarının üretimini yapmak
amacıyla kurulan ve Vakfın %20 ortağı olduğu
TURKTIPSAN AŞ ile
✓ Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi
(eski Gülhane Askeri Tıp Akademisi) bünyesinde
bulunan kantin ve hediyelik eşya satış yerleri ile
kafeteryasının işletilmesi maksadıyla kurulan
ve Vakfın %10 ortağı olduğu GÜLSAV AŞ’nin
faaliyetlerini, bu şirketlerin Yönetim Kurullarında
yer alan Vakıf temsilcileri ile takip ve kontrol
etmektedir.

Görevleri
✓ Vakfın bütün mali işleri ile banka işlemlerini ✓Mali konularda istatistiki değerlendirmeler
yürütmekte, ilgili kayıtları tutmakta ve bu kapsamda yapmakta ve yıllık bütçeyi hazırlamakta,
arşiv hizmetini yerine getirmekte,
✓ Mali teftiş ve denetimlere hazırlanmakta ve iştirak
✓ Yardım ödemelerinin zamanında hak sahiplerine etmekte,
ödenmesini sağlamakta,
✓ Vakfın nakit mal varlığını, Finans Yönetim
✓ Vakfın gelir ve giderlerine ait denge ve durum Komisyonu kararlarına göre yönetmektedir.
raporları ile bilanço ve gelir tablosunu düzenlemekte
ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere hazırlamakta,
Faaliyetleri
✓ Düzenli aralıklarla Yeminli Mali Müşavirlik ✓ Menkul mal varlığı ekonomik kural ve riskleri
Firması, Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü ve gözetmek suretiyle risk taşımayan, sabit getirili
Genelkurmay Başkanlığı Denetim Kurulu tarafından yatırım araçlarında piyasa koşullarını takip ederek
gerçekleştirilen denetimlere hazırlanmak ve iştirak
Türkiye'de kurulu bankalarda değerlendirmek,
etmek,
nitelikteki
hareketlerinin
✓ Vergi Muafiyeti raporunu hazırlayıp Maliye ✓ Vakfın mali
kaydedilmesini
müteakip,
Vakfın
mizanını
her ay
Bakanlığına göndermek,
✓ Vakıflar beyannamesini internet ortamında düzenlemek,
✓ Aylık gelir gider durumunu Yönetim Kurulu
doldurup iletmek,
✓ Amaca Yönelik Yardım Ödeme planını yılda dört kez toplantılarında mukayeseli olarak açıklamaktır.
Yardımlar Md.lüğü ile koordine ederek hazırlamak ve
bu plana göre yardım ödemelerini yapmak,
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Unvan

Ad Soyad

İnsan Kaynakları Md.
İnsan Kaynakları Uzm.
İdari İşler Uzm.
İkmal Uzm.
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel
İdari Personel

Oğuz Kaan YAVUZ
Nuray ERCİVAN
Güner ASLAN
Murat POLAT
Ali ACER
Adil DAĞDELEN
Aysel YÜCEL
Faik ALA
Mehmet KINAY

Görevleri
TSK Mehmetçik Vakfı İnsan Kaynakları Müdürlüğü, işlemlerini gerçekleştirmekte, ayrıca bordrolama,
Vakfın temel değerlerine ve ilkelerine uygun performans değerlendirme işlemlerinin yanı sıra,
olmak kaydıyla, personel seçme, değerlendirme, çalışanların moral ve motivasyonunu arttırmaya
yerleştirme ve personelin özlük haklarına ilişkin yönelik faaliyetleri organize etmektedir.
Faaliyetleri
✓ Personel işe alım işlemlerini gerçekleştirmek,
✓Her türlü malzemenin demirbaş kayıtlarını
✓ Personel özlük hakları ilgili konuları takip etmek, yapmak, bakım ve onarımını sağlamak,
SGK ve İŞKUR bildirimlerini yapmak,
✓ Kırtasiye ve temizlik malzemelerinin kayıtlarını
✓ Yıllık izin ve izin sıra çizelgelerinin kayıtlarını tutmak, dağıtımını gerçekleştirmek,
tutmak,
✓ Elektronik güvenlik kapsamında kamera
✓ Geçici görev ve vekâlet yazılarını hazırlamak,
kayıtlarını kontrol etmek ve kayda almak,
✓Genel Müdürlüğe gelen her türlü evrakın ✓ Bağışlanan objeleri muhafaza etmek, tanıtım
kayıtlarını yaparak ilgilisine teslim etmek,
objelerinin depolanmasını sağlamaktır.
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Tedarik Müdürlüğü

Unvan

Ad Soyad

Tedarik Md.
Tedarik Uzm.
Şartname Hzr. ve Söz. Tkp. Uzm.
Şartname Hzr. ve Söz. Tkp. Uzm.

İsmail DERİNGÖZ
Savaş SAĞLAM
Metin KARAMAN
İlhan POLAT

Görevleri
TSK Mehmetçik Vakfı Tedarik Müdürlüğü; mevcut ilgili birimlerce talep edilen her türlü mal ve
kaynakları en verimli şekilde kullanarak ilgili hizmetin tedarikini sağlamaktadır.
kanun, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda

Faaliyetleri
✓ Her yıl Yönetim Kurulundan kararın alınmasına ✓ TSK Mehmetçik Vakfı Gn.Müdürlük kuruluşundaki
müteakip vekâleten kurban temin ve kesim birimlerin talep ettiği demirbaş malzemeleri
hizmet ihalesini, sözleşmelerini, ödemeleri ile ile güvenlik, temizlik, bakım ve idame, kargo
konserve kavurma imalatı ve dağıtımı ihalesini ulaştırma, serbest avukatlık vb. hizmet alımlarını
gerçekleştirmek,
yapmaktır.
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TSK Mehmetçik Vakfı Temsilcilikleri
TSK Mehmetçik Vakfı Temsilciliklerimizin ana
faaliyet konuları; Şehit/Gazi ile, Bağışçı ve emlak/
gayrimenkul işlemleridir.

Şehit ve Gazi Mehmetçiklerimizin evlatlarının ise,
mezuniyet, nişan, düğün vb. etkinliklerine katılım
sağlanmakta, mutluluklarına ortak olunmaktadır.

Bu kapsamda, tüm Temsilciliklerimiz tarafından,
sorumluluk alanlarında bulunan, vatani hizmetini
yaparken Şehit olmuş veya askerlik görevi
esnasında hayatını kaybetmiş Mehmetçiklerimizin
aileleri ile Gazi veya malul olan Mehmetçiklerimiz
düzenli olarak aranmakta ve ziyaret edilmekte,
varsa sorunları ile ilgilenilmektedir.
Ayrıca,
anneler/babalar
gününde,
kandillerde,
bayramlarda ve diğer özel günlerde Şehit/Vefat
Mehmetçik anne ve babaları aranarak ve/veya
ziyaret edilerek kutlama yapılmaktadır. Bunun
yanısıra yılda iki kez Şehitlerimiz ile vefat eden
Mehmetçiklerimizin ve ebediyete intikal eden
bağışçılarımızın ruhuna mevlit okutulmaktadır.

Bağışçılarımız ise, düzenli olarak aranmakta ve
ziyaret edilmekte, anneler/babalar gününde,
öğretmenler gününde, kandillerde, bayramlarda
ve diğer özel günlerde ziyaret edilmektedir. Bunu
yanı sıra, bağışçılarımıza noter, sağlık işlemleri vb.
konularda destek verilmektedir.

Adana Temsilciliğimiz

Emlak
faaliyetleri
kapsamında,
Vakfımıza
bağışlanmış gayrimenkullerin bilgilerini tutmakta,
güncellemekte, yöneticilerle ve kiracılarla
koordinasyonu sağlamakta, kira ve emlak vergi
işlemlerini, varsa hukuksal konuları ve bölgesindeki
gayrimenkullerin fiziki durumlarını takip etmekte
ve bakım/onarımlarını yaptırmaktadır.

Unvan

Ad Soyad

Temsilci

Hüseyin AKIŞ

Şehit Aileleri,
Gazi/Engelli İşlm.Uzm.

Özkan CAN

İdari İşler Uzm.

Müride BİRCAN

Gayrimenkul ve Bağış İşlm.Uzm.

Bora TOPALOĞLU

Temsilcilik sorumluluk alanları

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

CANIM MEHMETÇİK'İM
Büyük bir mutlulukla evden çıktın,
O öpülesi ellerine kınalar yaktın,
Davulla zurnayla uğurlandın,
Canım Mehmetçik’im.

Bu uğurda olursan Şehit,
Cennetin en güzel köşesi artık sana ait,
Türk Milleti buna şahit,
Canım Mehmetçik’im.

Hakkınızı helal edin dedin ailene,
Gidiyorum artık en kutsal göreve,
Şehit olursam dönmem belki geriye,
Canım Mehmetçik’im.

Güvende vatan, güvende bayrak,
Çünkü senin kanınla yıkandı bu kutsal toprak,
Şehitler sonsuza dek kalbimizde yaşayacak,
Canım Mehmetçik’im.

Sana emanet artık bu kutsal toprak,
Sonsuza dek dalgalanacak al bayrak,
Tüm Türkiye artık tek yürek,
Canım Mehmetçik’im.

Rahat uyu Şehidim, kalanlar bize emanet,
Milletimiz seni hiç unutmayacak,
Sonsuza kadar seni anacak,
Canım Mehmetçik’im...
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E. Alb. Oğuz Kaan YAVUZ

Temsilcilik sorumluluk bölgesinde, 4.103 Şehit/Vefat, 2.398 Gazi/Malul Mehmetçik Ailemiz
ile 49 Bağışçımız ve 128 adet gayrimenkulümüz bulunmaktadır.
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Bursa Temsilciliğimiz

Erzurum Temsilciliğimiz

Unvan

Ad Soyad

Unvan

Ad Soyad

Temsilci

Ahmet Naci BAKIRCI

Temsilci

Alp Arslan ERYILMAZ

Şehit Aileleri,
Gazi/Engelli İşlm.Uzm.

Ahmed ÇİÇEK

Şehit Aileleri,
Gazi/Engelli İşlm.Uzm.

Metin Nazmi CENKER

Gayrimenkul ve Bağış İşlm.Uzm.

Salih KARAKUŞ

İdari İşler Uzm.

Levent TİZGİLİ

İdari İşler Uzm.

Reva YALÇIN

Temsilcilik sorumluluk alanları

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

Temsilcilik sorumluluk bölgesinde toplam 1.330 Şehit/Vefat, 648 Gazi/Malul Mehmetçik
Ailemiz ile 92 Bağışçımız ve 117 adet gayrimenkulümüz bulunmaktadır.
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Temsilcilik sorumluluk alanları

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

Temsilcilik sorumluluk bölgesinde 2.650 Şehit/Vefat, 514 Gazi/Malul Mehmetçik Ailemiz ile
14 Bağışçımız ve 19 adet gayrimenkulümüz bulunmaktadır. .
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İstanbul Anadolu Yakası Temsilciliğimiz

İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğimiz

Unvan

Ad Soyad

Unvan

Ad Soyad

Temsilci

Ümit YÜCEKAN

Temsilci Vekili

Ümit YÜCEKAN

Şehit Aileleri,
Gazi/Engelli İşlm.Uzm.

Begüm Miray ATLI

Şehit Aileleri,
Gazi/Engelli İşlm.Uzm.

İsmail TÜKENMEZ

Bağış İşlm. Uzm.

Tarkan İŞEL

Bağış İşlm. Uzm.

İlayda COŞKUN

İdari İşler Uzm.

Elif ILDIZ

İdari İşler Uzm.

Burcu TÖREN

Gayrimenkul İşlm. Uzm.

Temel KALAYCI

Gayrimenkul İşlm. Uzm.

Caner AYDOS

Gayrimenkul İşlm. Uzm.

Özgür TOKAY

Gayrimenkul İşlm. Uzm.

Kürşad GEZMİŞ

Temsilcilik sorumluluk alanları

Temsilcilik sorumluluk alanları

İst. And.
Avr.

Adres : Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad.
No:17 Benson İş Merkezi Kat:3 D:4 Kadıköy/
İstanbul
Telefon : 0-216 369 66 22
Faks : 0-216 369 67 57
E-Posta : istanbultem@mehmetcik.org.tr

Temsilcilik sorumluluk bölgesinde 1.564 Şehit/Vefat, 840 Gazi/Malul Mehmetçik Ailemiz ile
108 Bağışçımız ve 129 adet gayrimenkulümüz bulunmaktadır.
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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

Temsilcilik sorumluluk bölgesinde 1.667 Şehit/Vefat, 761 Gazi/Malul Mehmetçik Ailemiz ile
65 Bağışçımız ve 224 adet gayrimenkulümüz bulunmaktadır.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2020

29

İzmir Temsilciliğimiz

Samsun Temsilciliği

Unvan

Ad Soyad

Unvan

Ad Soyad

Temsilci

Ömer ÜNAL

Temsilci

Hüseyin Rahmi KABAKCI

Şehit Aileleri,
Gazi/Engelli İşlm.Uzm.

Sedat COŞKUN

Şehit Aileleri ve
Gazi/Engelli İşlm.Uzm.

Özgür GÜLTEKİN

Bağış İşlm. Uzm.

Melis EŞİYOK

İdari İşler Uzm.

Burçin ÇELİK

İdari İşler Uzm.

Kaan ÖZER

Gayrimenkul ve Bağış İşlm.Uzm.

Orçun ÇELİK

Gayrimenkul İşlm. Uzm.

Ceyda EMANET

Gayrimenkul İşlm. Uzm.

Deniz Erez SÖYLEMEZ

Temsilcilik sorumluluk alanları

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

Temsilcilik sorumluluk bölgesinde 1.918 Şehit/Vefat, 1.191 Gazi/Malul Mehmetçik Ailemiz ile
145 Bağışçımız ve 301 adet gayrimenkulümüz bulunmaktadır.
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Temsilcilik sorumluluk alanları

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

Temsilcilik sorumluluk bölgesinde toplam 2.466 Şehit/Vefat, 935 Gazi/Malul Mehmetçik
Ailemiz ile 19 Bağışçımız ve 51 adet gayrimenkulümüz bulunmaktadır.
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Mehmetçik Vakfı Turizm Petrol İnşaat
Sağlık Gıda Ve Tic. Ltd. Şti.

Maslak Mehmetçik Akaryakıt İstasyonu

Hüseyin HANÇER
Maslak Akaryakıt İstasyonu Md.

Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde 3’üncü
Kolordu Komutanlığı yanında bulunan tesis,
Aralık 2001 yılında faaliyete başlamış, 18 Ekim
2008 tarihinde yeni yerine taşınmıştır. İstasyon;
Reşit paşa Mah. Büyükdere Cad. (Maslak
Mevkii) No:221/3 Sarıyer/İstanbul adresinde
bulunmaktadır. Satışlarımızın %33’lük bölümü bu
istasyonumuz kanalıyla gerçekleştirilmektedir.
Günlük satış miktarı ortalama 107 bin litredir.

Kurtköy ve Yenişehir Akaryakıt İstasyonları
Kurtköy 2’nci Mehmetçik Akaryakıt İstasyonu
Kurtköy 2’nci Mehmetçik Akaryakıt İstasyonu;
Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:6 Tuzla/İstanbul
adresinde, İstanbul – Ankara otoyolu güzergahında
bulunmaktadır. Satışlarımızın %7’lik bölümü bu
istasyonumuz kanalıyla gerçekleştirilmektedir.
Ortalama günlük satış miktarı 21 bin litredir.
Kurtköy 3’üncü Mehmetçik Akaryakıt İstasyonu
E.Tuğa. Osman KAYALAR
Şirket Müdürü

Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi, Türk Silahlı
Kuvvetlerinde
Vatan
Hizmetini
yaparken;
Şehit olan veya askerlik görevi esnasında
hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla
yükümlü olduğu yakınları ile Gazi ve Engelli
Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek
sağlamak ve çocuklarına üniversite seviyesi
dâhil öğrenim yardımında bulunmak maksadıyla
faaliyet gösteren TSK Mehmetçik Vakfına destek
sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Şirket, Orhanlı-Tuzla/İstanbul mevkiinde bulunan
akaryakıt
tesisinin
işletilmesi
maksadıyla,
Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Müdürlüğü
şeklinde Vakıf İktisadi İşletmesi olarak 24 Aralık
1998 tarihinde teşkil edilmiştir. Bilahare bu
işletme 26 Haziran 2000 tarihinde % 98 hissesi
TSK Mehmetçik Vakfına, % 2 hissesi Mehmetçik
Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet Şirketine ait
olmak üzere Mehmetçik Vakfı Turizm Petrol İnşaat
Sağlık Gıda ve Tic. Ltd. Şti.'ne dönüştürülmüştür.
Şirket Merkezi Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad.
No:21/1 Pendik/İstanbul adresindedir.

Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü

Ali Osman CEMEK
Tesisler ve İşletmeler Md.
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Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü; Mehmetçik
Limitet Şirketi Ortaklar Kurulunun 13 Mart 2014
gün ve 179 numaralı kararı ile kurulmuştur.
Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi Mehmetçik
Akaryakıt İstasyonlarında daha önce İstasyon
Müdürlüklerince işletilen marketler ile Kurtköy
İstasyonları bölgesinde bulunan tesisler, ilgili
müdürlük tarafından işletilmektedir. Kiracı
konumundaki işletmeler, aynı müdürlüğün
kontrolünde faaliyet göstermektedir. Tesisler ve
İşletmeler Müdürlüğü sorumluluğunda işletilen 5
adet market ve kiraya verilmek suretiyle işletilen
30 adet işletme bulunmaktadır.

Özkan TAHAN
Kurtköy ve Yenişehir Akaryakıt İstasyonları Md.

Kurtköy 1’inci Akaryakıt İstasyonu
Kurtköy 1’inci Mehmetçik Akaryakıt İstasyonu, 24
Aralık 1998 yılından itibaren Vakıf İktisadi Teşekkülü
bünyesinde işletilmeye başlanmıştır. İstasyon;
Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No:2 Tuzla/İstanbul
adresinde, İstanbul – Ankara otoyolu güzergahında
bulunmaktadır. Satışlarımızın %28’lik bölümü bu
istasyonumuz kanalıyla gerçekleştirilmektedir.
Günlük satış miktarı ortalama 90 bin litre
civarındadır.

Kurtköy 3’üncü Mehmetçik Akaryakıt İstasyonu;
Fatih Mah. Kanuni Cad. No:1 Tuzla/İstanbul
adresinde, Ankara – İstanbul otoyolu güzergâhında
bulunmaktadır. Satışlarımızın %15’lik bölümü bu
istasyonumuz kanalıyla gerçekleştirilmektedir.
Günlük satış miktarı ortalama 47 bin litredir.
Yenişehir Mehmetçik Akaryakıt İstasyonu
Yenişehir Mehmetçik akaryakıt İstasyonu Yenişehir
Mahallesi Dedepaşa Cad No:21 Pendik/İstanbul
adresinde VIAPORT AVM yanında konuşlandırılarak
14 Şubat 2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Satışlarımızın %8’lik bölümü bu istasyonumuz
kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Ortalama günlük
satış miktarı 25 bin litredir.

Etimesgut Akaryakıt İstasyonu
Etimesgut Akaryakıt İstasyonu Ankara-Eskişehir
Yolunun 12'nci kilometresinde, Erler Mahallesi
2715 Cad. No:2 Etimesgut/Ankara adresindedir ve
28 Şubat 2013 tarihinde hizmete açılmıştır.
Satışlarımızın %9’luk bölümü bu istasyonumuz
kanalıyla gerçekleştirilmektedir. Günlük satış
miktarı ortalama 28 bin litre civarındadır.
Süleyman Sami YİĞİTASLAN
Etimesgut Akaryakıt İstasyonu Md.
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Mehmetçik Vakfı
Limitet Şirketi 20 Yaşında!

Bir Çınar'ın Hikayesi
Mehmet’imin emanetleridir onlar. Vatanı için gözünü
kırpmadan göğsünü siper eden Mehmet’imin
bedenini toprağa verirken, gözü arkada kalmadan
bize emanet bıraktıklarıdır. Anası, babası, can
yoldaşı eşi, doyamadığı evlatları, yani canından öte
sevdikleridir.
İşte
Mehmetçiklerimizin
emanetlerine
ve
Gazilerimize sahip çıkmak için 38 yıl önce kurulan
TSK Mehmetçik Vakfı bundan tam yirmi yıl önce
26 Haziran 2000 tarihinde toprağa bir fidan dikti.
Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi olarak faaliyetlerini
sürdüren o fidan; 20 yıllık sürede gelişti, büyüdü ve
koca bir çınar ağacı oldu. Yaklaşık 300 kişilik dev
kadrosu ile Mehmetçik Vakfının kutsal amacına
hizmet etmek için var gücüyle yedi gün / yirmi dört
saat esasına göre çalışan Mehmetçik Vakfı Limitet
Şirketi, bu süreçte büyüyerek her geçen gün gücüne
güç kattı.

Vatan hizmetini yerine getirirken Şehit olan veya
askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden
Mehmetçiklerimizin bakmakla yükümlü oldukları
yakınları ile Gazi ve Engelli Mehmetçiklerimize
sosyal ve ekonomik destek sağlamak ve çocuklarına
üniversite seviyesi dâhil öğrenim yardımında
bulunmak üzere faaliyetlerini sürdüren Türk Silahlı
Kuvvetleri Mehmetçik Vakfının ulvi görevine katkı
sağlamak üzere kurulan Mehmetçik Vakfı Limitet
Şirketi, 26 Haziran 2020 tarihinde 20’nci yaşını

kutladı. Pandemi tedbirleri dâhilinde yapılan
kutlama etkinlikleri kapsamında, şirkette 20’nci
yılını dolduran personele şilt takdimi yapılırken,
çalışanların Vakıfla ilgili duygu ve düşüncelerine
yönelik bir de makale yarışması düzenlendi ve
Mihriban TUĞRUL’un kaleme aldığı yazı yarışmada
birinci seçildi. Bizler de ilgiyle okuyacağınızı
düşündüğümüz bu anlamlı yazıyı sizlerle paylaşmak
istedik.

İlk filizini Kurtköy Bölgesinde veren bu koca
Çınar, OPET-AYGAZ işbirliği ile bugün İstanbul
ve Ankara’da faaliyetlerini sürdüren toplam yedi
akaryakıt istasyonu ve uluslararası standartlarda
hizmet veren modern Otoyol Hizmet Tesislerini
işletmektedir. Yakın gelecekte gerçekleşmesi
beklenen yeni projelerle daha da büyüyecek olan
Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi, sektörün önemli bir
aktörü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.
Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi daima en değerli
varlığının insan kaynağı olduğu bilinciyle hareket
etmekte ve çalışanlarına kariyer fırsatları tanıyarak
kişisel gelişimlerine olanak sağlamaktadır. Bu
anlayışla hareket eden fedakâr şirket çalışanları, tek
yürek şeklinde bütünleşerek büyük bir aile olmayı
başarmıştır.
Kazanılan her bir kuruşun Şehit aileleri ve Gazi
Mehmetçiklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için
kullanıldığının bilinci ile faaliyetlerini sürdüren
Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi ailesi, bu yolda
hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktadır. Tüm
çalışanların ortak amacı, kutsal bir görev icra eden
Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketini daima bir adım
öteye götürmektir.
Hizmet sunduğumuz müşterilerimiz de bu büyük
ailenin bir diğer önemli parçasını oluşturmakta ve
bizlere güvenerek her türlü desteği vermektedirler.
Bizler de onların bu güvenine layık olabilmek için
www.mehmetciklimitet.com.tr
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azami gayret gösteriyoruz ve göstermeye de devam
edeceğiz.
Misafirlerimiz için istasyon ve tesislerimizde, TSK
Mehmetçik Vakfına yakışan, huzurlu ve kolay hizmet
alınabilmesine olanak sağlayan nezih ortamlar da
gururumuzdur. Biz daima güler yüzle hizmet verir
ve müşterilerimize saygı duyarız, onlar da bizden
hizmet almakla Mehmetçik’e destek olduklarını bilir
ve özellikle bizi tercih ederler. Son yıllarda İstanbul
Ticaret Odasından alınan madalyalar, iş ortağımız
OPET Petrolcülük A.Ş. tarafından verilen başarı
ödülleri ve daha niceleri başarılarımızın somut birer
örnekleridir.
Sektördeki ayrıcalıklı yeri ile kazandığı itibar ve
her geçen gün büyüyen bir aile… İşte bu tablo
bizleri gururlandırmakta, aidiyet duygumuzu
perçinlemekte ve çalışma azmimizi arttırmaktadır.
Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi olarak bu başarı
yolunda ilerlerken; başta dürüstlük, güvenilirlik,
saygınlık, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlılık,
şeffaflık, özveri, gönüllülük gibi temel ilkelerden
asla ödün verilmemiştir ve bundan sonraki süreçte
de verilmeyecektir…
Sonuç olarak; tüm bu çalışmalarının meyvesini alan
“Mehmetçik Vakfı Limitet Şirketi”, bu koca ÇINAR,
her gün daha da büyüyerek yıllarca hizmet vermeye
devam edecektir…
Mehmet’imin emanetlerine sahip çıkmak için… Tıpkı
Mehmet’imin vatanına sahip çıktığı gibi, azim ve
kararlılıkla hareket etmeye devam edecektir.
E. Koramiral Ekmel TOTRAKAN’ın da dizelerinde
yer verdiği gibi;
Mehmetçik demişler bana,
Vatan nerede zora,
Millet nerede dara düşse,
Ben gelmişim hep aklınıza.
Ne ardımda bıraktığıma,
Ne de geleceğime bakmışım,
Atam gibi, babam gibi, dedem gibi,
Yeri geldiğinde al yazmalı anam gibi,
Düğüne gider gibi atılmışım siperlere,
Mehmetçik demişler bana,
Adanmışım doğuştan vatanıma...
“RAHAT UYU ŞEHİDİM, EMANETİN
ŞEREFİMDİR!”
Mihriban TUĞRUL
Bütçe Sorumlusu

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2020

35

Mehmetçik Vakfı
Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.

korumakta, gerekse sigortalılarımızın kaliteli
ve sürekli hizmet almasını sağlamakta, aynı
zamanda güvenilir ve her an ulaşılabilir olmak için
çalışmalarımıza yön vermekteyiz.
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri
Limitet Şirketi; Anadolu Sigorta AŞ, Anadolu
Hayat Emeklilik AŞ, AXA Sigorta AŞ, AXA Hayat
ve Emeklilik AŞ, Sompo Sigorta AŞ, Mapfre
Genel Sigorta AŞ, Gulf Sigorta AŞ, Bereket
Sigorta AŞ, Eureko Sigorta AŞ ve Orient Sigorta
AŞ şirketlerinin profesyonel acentesidir.
Öncelikli hedef kitlemiz; Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları (Subay, astsubay, istisnai memur, sivil
memur, jandarma uzman, uzman erbaş ve işçi)
ve onların eş ve çocukları, Şehit ve Gazi yakınları
(Eş, çocuk, anne ve baba), TSK yararına faaliyet
gösteren vakıfların personel, eşleri ve çocukları
ile bu vakıfların iştirak ve dolaylı ortaklıklarında
görev yapan personel, eşleri ve çocuklarıdır.
Aynı zamanda tüm sivil kurum ve kuruluşlar
ile vatandaşlarımızın da sigorta ihtiyaçlarını
karşılamak için hizmet sunmaktayız.
Mehmetçik Vakfı Sigorta ile iş ortağı olan
sigorta şirketlerinin hedef kitlemize yönelik
olarak hazırlamış oldukları özel ürünler ile
başta Mehmetçiklerimiz olmak üzere, tüm TSK
mensuplarına yönelik özel avantajlar ile ekstra
indirimler sağlamaktayız. Örneğin, Anadolu
Sigorta işbirliği ile yürürlüğe giren “Mehmetçik
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” hitap ettiği gruba
uygun bir isimle adlandırılan “Mehmetçik Yaşam
Sigortası” ve “Mehmetçik Kasko” gibi Mehmetçik
Vakfı Sigortanın isim hakkını almış olduğu bir
sigortadır.

Serap ÇETİNKAYA
Mehmetçik Vakfı Sigorta Genel Müdürü
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri
Limitet Şirketi, TSK Mehmetçik Vakfının yapmış
olduğu yardım ödemeleri için vatandaşlarımızın
bağışları yanında, düzenli gelir ihtiyacını
karşılamak maksadıyla 7 Mayıs 1999 tarihinde
kurulmuştur. Şirket, %80 TSK Mehmetçik Vakfı,
%10 TSK Elele Vakfı ve %10 TSK Eğitim Vakfı
iştiraki ile TSK bünyesinde sigorta acenteliği
yapmaktadır.
Mehmetçik Vakfı Sigorta Şirketi, sigortacılık
birikiminin getirdiği güçlü kurumsal yapısıyla
ürün yaratmada öncü, etik değerlere sahip,
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yaygın ve etkin hizmet ağı ile bireylerin ve
kurumların tüm sigorta ihtiyaçlarını karşılamak ve
bireylerin emeklilik dönemlerinde rahat bir yaşam
sürdürebilmelerine olanak sağlayacak çözümler
üretme misyonu ile çalışmaktadır.
Bu bağlamda amacımız; Şehitlerimizin anne-baba,
eş ve çocukları ile Gazilerimize ve çocuklarına
maddi-manevi destek sağlayan hissedarlarımızın
(TSK Mehmetçik Vakfı, TSK Elele Vakfı, TSK
Eğitim Vakfı) ulvi görevlerini yerine getirmesinde
gerekli olan kaynağı arttırmaktır. Bu amaca
ulaşırken gerek şirketin sermayesini ve varlıklarını

Mehmetçik
Tamamlayıcı
Sağlık
Sigortası,
sigortalıların sigorta başlangıç tarihinden sonra
ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve
tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların
kapsamı ve limitleri ile Sosyal Güvenlik
Kurumunun (SGK) geri ödeme kuralları ve Özel
Şartlar dahilinde karşılamaktadır.
64 yaşını doldurmamış, emekli veya muvazzaf
TSK Mensupları (Subay, astsubay, istisnai memur,
sivil memur, uzman, uzman erbaş, işçi) ile eş ve
çocukları, tüm OYAK üyeleri ile eş ve çocukları,
Şehit, Gazi ve Gazi yakınları (Eş, çocuk, anne ve
baba), TSK yararına faaliyet gösteren Vakıflar ve
iştiraklerinde çalışan personel, eş ve çocukları
Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortasından
faydalanabilmektedirler.

Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptıran
sigortalılarımıza %10 indirim sağlanırken, aile
olarak poliçe satın alındığında ise ilave %10
indirim avantajı uygulanmaktadır. Mehmetçik
Vakfı Sigorta olarak Merkez Ofis ve Şubeleri ile
bireysel ve kurumsal tüm sigorta branşlarında
kurum, kuruluş ve kişilere en iyi hizmeti verme
gayreti içerisinde olan ve tüm branşlarda üretim
yapma yetkisine sahip kurumsal bir acenteyiz.
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri
Limitet Şirketinin kuruluş amacı olan ve
Mehmetçiklerimiz ile başlayıp yıllar itibarı ile
tüm TSK mensupları ve eşlerine sunduğumuz
“Mehmetçik Yaşam Sigortası” ile de vefat ve
malûliyet teminatlarını içeren ve çok uygun primli,
sigortacılık sektöründe benzeri olmayan bir poliçe
ile tüm TSK mensuplarını güvence altına alıyoruz.
Mehmetçiklerimize vatani görevlerine başladıkları
ilk günden itibaren oluşabilecek risklere karşı,
başta eğitim birliklerinde olmak üzere, tüm TSK
birliklerinde yıl boyunca yaptığımız çalışmalar ile
sigorta işlemlerini gerçekleştirerek, sigortalımızın
vefatı veya malûliyeti durumunda, TSK Mehmetçik
Vakfı’nın yapmış olduğu yardımlara ek olarak
poliçe teminatları dâhilinde destek olmaktayız.
İş
ortaklarımızdan
Anadolu
Sigorta
ile
yürüttüğümüz "Mehmetçik Yaşam Sigortası"
dijitalleşme projesinin 2020 yılında tamamlanması
öngörülmektedir. Dünyada ve ülkemizde görülen
Koronavirüs salgınına rağmen alt yapı çalışmaları
devam eden dijitalleşme projesi kapsamında;
Mehmetçik Vakfı Sigorta internet sitesi üzerinden
ve el terminali ile poliçe tanzim edilmesi
çalışmaları henüz devam etmektedir. Poliçe
varlığının Mehmetçik Vakfı Sigorta internet sitesi
üzerinden sorgulama çalışması da Nisan ayında
tamamlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ayrıca, Mehmetçik Yaşam Sigortası vefat teminatı
başta olmak üzere, sağlık sigortaları tedavi
teminatına “Covid-19 Koronavirüs” teminatı da
dâhil edilmiştir.
Dünya genelinde birçok ülkede görülen ve
ülkemizde de tespit edilen Covid-19 Koronavirüs
vakalarına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü ve T.C.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ve uygulamaları
şirket yönetimi tarafından da yakından takip
edilmekte, güncel gelişmelere uyumlu tedbirler
alınmaktadır. Alınan tüm tedbirler çalışanlarımızı,
aile bireylerini ve müşterilerimizi korumaya
yönelik önlemlerdir.
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Mehmetçik Vakfı Sigorta Şirketi, 2019 yılında
merkez ofis ve 22 şubesi ile sektördeki payını
pekiştiren güçlü bir performans kaydetmiş, aynı
zamanda çağa uygun alt yapı gelişimini kesintisiz
olarak sürdürmektedir. 2020 yılında şube ağımıza

katılacak olan Gölcük Donanma Komutanlığı,
Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Konya
3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı şubelerimiz ile
Mehmetçik Vakfı Sigortanın gerek ulaşılabilirliğini
gerekse sektördeki güçlü payını arttırmış olacağız.

www.mehmetciksigorta.com.tr

Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe
Gayrimenkul Yönetimi Ltd. Şti.

MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA ŞUBELERİ
ANKARA ŞUBELERİ

TELEFON

MSB GENELKURMAY BAŞKANLIĞI - BAKANLIKLAR ANKARA

0 312 402 41 81

9 537 41 81

0 312 419 30 14

GÜLHANE EĞT. ve ARA. HASTANESİ – ETLİK ANKARA

0 312 304 65 58

9 529 65 58

ASELSAN MACUNKÖY ŞUBE - YENİMAHALLE ANKARA

0 312 592 10 00

-

0 312 325 09 56
0 312 386 19 26

ASELSAN GÖLBAŞI ŞUBE – GÖLBAŞI ANKARA
ASELSAN AKYURT ŞUBE - AKYURT ANKARA

0 312 592 60 00

-

0 312 615 55 49

0 312 847 53 00
0 312 411 48 96

9 549 48 96

0 312 847 52 87
0 312 424 16 25

9 556 819 51 51

0 312 490 36 38

K.K. EDOK K.LIĞI - BALGAT ANKARA

0 312 490 36 38
0 312 285 93 68

9 542 23 80

0 312 285 93 68

HAVA KUVVETLERİ K.LIĞI - BAKANLIKLAR ANKARA

0 312 444 84 55

9 556 34 24

0 312 424 16 29

KARA HARP OKULU K.LIĞI - BAKANLIKLAR ANKARA

0 312 417 51 90

9 547 41 07

0 312 425 88 05

TELEFON

TAFICS

FAX

İSTANBUL KADIKÖY ŞUBESİ – SUADİYE İSTANBUL

0 216 337 52 24

-

0 216 337 52 24

FENERBAHÇE ORDUEVİ ŞUBESİ - KADIKÖY İSTANBUL

0 216 336 14 22

9 144 69 61/5115

0 216 336 14 22

İSTANBUL TERSANE K.LIĞI - PENDİK İSTANBUL

0 216 494 49 84

-

0 216 494 49 84

1’İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI – SELİMİYE İSTANBUL

0 216 556 80 00

-

0 216 532 49 98

TELEFON

TAFICS

FAX

İSTİHKAM OKULU VE EĞT.MER.K.LIĞI – NARLIDERE İZMİR

0 232 238 38 68

9 401 67 45

0 232 239 69 12

2’NCİ ANA JET ÜS K.LIĞI – ÇİĞLİ İZMİR

0 232 376 30 30
0 232 220 20 66

9 424 50 03

0 232 376 16 69

-

0 232 220 20 66

TELEFON

TAFICS

FAX

BAKIM OKULU VE EĞT.MER.K.LIĞI - MERKEZ BALIKESİR

0 266 221 20 00

9 183 36 81
9 183 11 41

0 266 221 55 81

9’UNCU ANA JET ÜS K.LIĞI - MERKEZ BALIKESİR

0 266 243 03 76

9 195 48 79

0 266 243 54 00

TELEFON

TAFICS

FAX

0 222 237 59 00

9 514 45 58

0 222 237 88 61

TELEFON

TAFICS

FAX

0 252 421 01 31

9 447 54 14

0 252 421 01 31

TELEFON

TAFICS

FAX

0 246 224 24 27

9 782 45 07

0 246 224 24 27

TELEFON

TAFICS

FAX

0 332 346 60 08

-

0 332 346 60 08

TELEFON

TAFICS

FAX

0 412 235 79 66

-

0 412 235 79 66

TELEFON

TAFICS

FAX

-

-

-

KARA KUVVETLERİ K.LIĞI - BAKANLIKLAR ANKARA
MSB - ORAN LOJMANLARI - ORAN ANKARA

İSTANBUL ŞUBELERİ

İZMİR ŞUBELERİ

HAVA TEKNİK OKULLARI K.LIĞI – GAZİEMİR İZMİR

BALIKESİR ŞUBELERİ

ESKİŞEHİR ŞUBESİ
1’İNCİ ANA JET ÜS K.LIĞI - TEPEBAŞI ESKİŞEHİR

MUĞLA ŞUBESİ
AKSAZ DENİZ ÜS K.LIĞI - MARMARİS MUĞLA

ISPARTA ŞUBESİ
ISPARTA ŞUBESİ – MERKEZ ISPARTA

KONYA ŞUBESİ
3’ÜNCÜ ANA JET ÜS K.LIĞI – SELÇUKLU ISPARTA

DİYARBAKIR ŞUBESİ
8’İNCİ ANA JET ÜS K.LIĞI – BAĞLAR DİYARBAKIR

KOCAELİ ŞUBESİ
GÖLCÜK DONANMA K.LIĞI – GÖLCÜK KOCAELİ
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TAFICS

Ortaklık Yapısı ve Görevi

FAX

Şirketin ortaklık yapısı; Sn. Halidun TINAZTEPE,
TSK Mehmetçik Vakfı ile Tınaztepe Eğitim Kültür
ve Sosyal Yardımlaşma Vakfından oluşmaktadır.
Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe Gayrimenkul
Yönetimi Ticaret Limited Şirketi halen mevcut
kuruluşu ile Tınaztepe Çarşısı’nda sahip olduğu
dükkân ve işyerlerini kiralamakta, çarşının yönetim
görevini yerine getirmekte ve elde edilen gelirlerle
Mehmetçik Vakfı ile Tınaztepe Eğitim Kültür ve
Sosyal Yardımlaşma Vakfını desteklemektedir.
Cumhur ERENTÜRK
Tınaztepe Gayrimenkul Yön. Şirket Müdürü

Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe Gayrimenkul
Yönetimi Ticaret Limited Şirketi; 14 Temmuz 2009
tarihinde TINAZTEPE ailesinden müteveffa Münir
TINAZTEPE’nin vasiyeti gereği vefatından sonra
Tınaztepe Çarşısındaki hisselerinin Mehmetçik
Vakfına intikal etmesi üzerine Tınaztepe
Çarşısı’nda kurulmuştur. Tınaztepe Çarşısı; 1965
yılında Cemalettin TINAZTEPE ve Oğulları Kolektif
Şirketi tarafından ilk önce “Tınaztepe Sineması”
olarak işletilmiş, 1974 yılında imar değişikliği
yapılarak halkımıza, esnafımıza, Bakırköy’ümüze
katkı sağlayan en eski, en bilinen, en prestijli
çarşısına dönüştürülmüştür.

2015 yılında, kardeşlerden İbrahim Feridun
TINAZTEPE’nin vefatı üzerine vasiyeti gereği
hisseleri de TSK Mehmetçik Vakfına intikal
etmiştir.

Tınaztepe Çarşısı
Tınaztepe Çarşısı 1394 m² alan üzerinde kuruludur.
(Kullanılan alan 4.700 m²)181 bağımsız bölümden
oluşan çarşının, 155 bağımsız bölümü Şirketin
sahipliğindedir. Çarşı A ve B Bloklar ile arasında
kalan alan üzerinde, üç kattan oluşmaktadır.
Çarşımızda kafeler, kuyumcular, optik ve saatçi,
abiye giyim/kumaş, ayakkabı ve çantacılar ile
dershane ve güzellik salonu bulunmaktadır.

www.mehmetcikvakfi-tinaztepe.com.tr
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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Mehmetçik Vakfı
Güngören Park Avm İşl.Ltd.Şti.

Burger Y Güngören Park AVM'de Açıldı
Mehmetçik Vakfı Güngören Park Alışveriş
Merkezi; Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, Öğretim
Üyesi
Lojmanlarına,
ilk
ve
ortaöğretim
kurumlarına, iş merkezlerine ve konut projelerine
çok yakın konumda, üniversitelerin, yurtların, iş
merkezlerinin ve lojmanların ihtiyacına cevap
verecek nitelikte olup, geniş bir hedef kitlenin
buluşma noktasıdır.
FSM Öğrenci Yurdu’na 1 dk., Esenler Otogarı’na
10 dk., Esenler ve Davutpaşa Metrolarına 5 dk.,

Yücel KELEŞ
Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM İşl.Ltd.Şti. Müdürü
TSK
Mehmetçik
Vakfı,
kuruluş
amacı
doğrultusunda Vakfa gelir elde etmek için,
29 Ocak 2015 tarihinde, TSK Mehmetçik Vakfı
Güngören Park Alışveriş Merkezi İşletmeciliği
Limitet Şirketi’ni yatırımlarına eklemiştir. AVM’nin
arazisi; İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi
Başkanlığı tarafından 4 Şubat 2014 tarihinden

itibaren 29 yıl süreli olarak Vakfa tahsis edilmiştir.
Şirket; Vakıf kaynakları ile inşa edilen AVM'nin her
türlü işletme konusunu içerisine alacak şekilde
faaliyet göstermekte, kurulduğu tarihten bu yana
kiralama ve organizasyon faaliyetlerine devam
etmektedir.

Teknopark’a 5 dk., Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 5
dk., Güngören merkeze 5 dk. uzaklıkta inşa edilen
Güngören Park Alışveriş Merkezi; yaklaşık 18.000
m2’lik kapalı alanda, 49 bağımsız bölümde,
155 araçlık otopark, 4 salonlu sinema, restoran
ve kafeler, çocuk eğlence merkezi, ev tekstili,
hizmet mağazaları, ATM’ler, fitness salonu ve
balo/ konferans salonu ile her mevsim yaşanabilir
alanlar sunan butik bir alışveriş merkezi olarak, her
profilden vatandaşımız için uğrak yeri olmuştur.

Mehmetçik Vakfı Güngören Park Alışveriş
merkezinde, 24 Ocak 2019 tarihinden itibaren
faaliyet göstermekte olan Köfteci Yusuf
işletmecisi, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren,
AVM’deki mevcut reyonlarındaki hizmetlerine

ilave olarak, burger reyonunu hizmete açmış, 20
Kasım 2020 tarihinden itibaren ise paket servis
uygulamasını başlatarak, AVM faaliyet etkinliğine
önemli katkılarda bulunmuştur.

Mehmetçik Vakfı Güngören Park AVM’de, yedi
gün yirmi dört saat esasına göre yürütülmekte
olan, güvenlik, temizlik hizmetleri ile toplum
sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirlerin
etkinliğini artırmak maksadıyla, 1 Ekim 2020
tarihinden itibaren başlatılan, mevcut analog
güvenlik kameralarının, IP güvenlik kameraları

ile değiştirilmesine, bina küçük bakım /
onarım ve tadilat ihtiyaçlarının karşılanması
ve dış cephe aydınlatma sisteminin bakım
ve onarımı faaliyetleri ile AVM sosyal medya
hesaplarının yeniden düzenlenerek etkin bir
şekilde kullanılmasına yönelik çalışmalara devam
edilmektedir.

Güngören Park AVM AYD Üyesi Oldu

TSKMEV Güngören Park AVM İşletmeciliği Ltd.
Şti.’nin, Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan,
marka değeri yüksek, holding ve anonim şirket
olarak teşkilatlanmış, 57 AVM’nin, yıllık 4000 Euro
40
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karşılığında kurumsal-asil üyesi olduğu Alışveriş
Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'ne, kurumsalasil üye statüsünde üyeliği, ücretsiz olarak 12
Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

www.gungorenparkavm.com.tr
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Mehmetçik Vakfı İştiraki
TURKTIPSAN A.Ş.

Oktay CANPOLAT
TURKTIPSAN A.Ş. Genel Müdürü
29 Temmuz 2002 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri
yararına faaliyet gösteren vakıfların (TSK Elele
Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı, TSK Mehmetçik
Vakfı, TSK Güçlendirme Vakfı, ve TSK Eğitim
Vakfı) ortak yatırım kararı ile ANKARA’nın
AKYURT ilçesinde Parenteral Solüsyon Üretimi
için kurulan TURKTIPSAN A.Ş., bugün 8.845 m²’si

kapalı alan olmak üzere toplam 22.000 m²’lik
bina otomasyonu ve yönetim sistemi ile işletilen
modern tesisinde üretim faaliyetlerine devam
etmektedir.

TURKTIPSAN A.Ş.; kurumsal sorumluluk bilinci
içinde sağlık sektörünün değişen ihtiyaçlarını
karşılamak maksadı ile; mevcut serum grubu ürün
portföyüne ilave olarak 2019 yılında üretimine
başladığı Beslenme Solüsyonu, Ampul ürün
çeşitleri ve ‘Tıbbi - Medikal Malzeme Üretimi’nde
sahip olduğu CE Belgeli ürünleri ile yıllık üretim
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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TURKTIPSAN A.Ş.; beşeri ürünler yanında T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı GMP belgesi
ile ürettiği veteriner serum ve ilaçları ile de bu
alandaki ihtiyacın karşılanmasında ayrı bir değer
ve öneme sahiptir. Kamu ve özel sektör hedefli
Satış ve Pazarlama faaliyetlerini Türkiye geneline
yaygın depo ve bölge sorumluları vasıtası ile etkin
bir organizasyon yapısında icra, takip ve koordine
eden TURKTIPSAN A.Ş., uluslararası alanda
üretici olarak yer almanın yanı sıra yurt içi ve yurt
dışı paydaşları ile birlikte farklı projelerde etkin
rol almayı hedeflemekte ve yaptığı her yatırımın
sağlık sektörüne artı bir değer olarak yansımasına
önem ve özen göstererek çalışmalarını artan bir
gayret ve titizlikle sürdürmektedir.

Sahip olduğu inovasyon gücü yanında yüksek
teknoloji test cihaz ve ekipmanları ile sağlık
protokollerinin gerektirdiği her türlü uygunluk
testlerini yapabilen TURKTIPSAN A.Ş., sektördeki
örnek çalışma ve uygulamaları sebebi ile Ankara
Sanayi Odası tarafından "55. Yıl Ar-Ge Merkezi
Ödülü"ne layık görülmüştür.
Ar-Ge çalışmalarını yürütürken sağlık alanında
Türkiye’nin seçkin üniversiteleri ve kuruluşları ile
işbirliği içinde olan TURKTIPSAN A.Ş., TÜBİTAK
onaylı projeleri ile de sağlık sektöründe dikkatleri
üzerine çekmeye devam etmektedir.
TURKTIPSAN A.Ş., bugün; dünya gündeminde
yer alan COVİD-19 Pandemi sürecinde ürün
portföyünde bulunan Serum, Ampul ürünleri ve
Beslenme Solüsyonu ile tedavi protokollerinde
aktif rol üstlenmiştir.

T.C. Sağlık Bakanlığınca onaylı GMP belgesi
ile öncül faaliyetlerine başlayan TURKTIPSAN
A.Ş., Türkiye’de çevre ve insan sağlığına duyarlı
Polipropilen (PP) Primer Ambalaj kullanımı ile
sektörde bir ilke öncülük yapmıştır.
Sahip olduğu modern tesis, kalite odaklı üretim
anlayışı, üçlü vardiya sistemli dinamik yapısı ve
250’yi aşan güçlü insan kaynağı ile TURKTIPSAN
A.Ş., bugün Türkiye Parenteral Solüsyon pazarında
üçüncü sırada yer almaktadır.
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kapasitesini tüm ürünlerde 150 milyon adede TURKTIPSAN A.Ş., ‘İlaçta Yerelleştirme Projesi’
ulaştırmış, yıldan yıla artan bir hızla gelişmeye ve kapsamında eksikliği hissedilen ve bugüne kadar
büyümeye devam etmektedir.
tamamı yurt dışından ithal edilen Total Parenteral
Beslenme
(TPN)
Solüsyonunun
üretimini
Üniversite Sanayii işbirliği kapsamında TÜBİTAK
desteği ile gerçekleştiren ilk firmadır.

Güncel İyi Üretim Uygulamaları ve Güncel
İyi Laboratuvar kurallarını ödün vermeksizin
uygulayan ve ürünlerinin standartlara uygun
olarak hastalara en güvenli şekilde ulaşmasını
takip eden müşteri odaklı bir yönetim anlayışını
benimsemiş olan TURKTIPSAN A.Ş., kaliteyi ön
planda tutan, topluma ve çevreye saygılı, dinamik
bir işletme organizasyonuna sahiptir.

“Bir şirketin büyüklüğü sadece rakamlarla değil,
topluma sağladığı fayda ile de ölçülmelidir.”
anlayışından hareketle Sosyal Sorumluluk Projesi
kapsamında TSK Rehabilitasyon Ampute Futbol
Takımına sponsor olarak Türk Sporunun gelişimine
destek veren TURKTIPSAN A.Ş., yüzde yüz yerli ve
milli bir firma olarak kurulduğu günden bugüne
kadar olduğu gibi; gelecekte de dünya ölçeğinde
nitelikli gelişim ve değişim yönündeki gayret ve
kararlılığını artan oranda devam ettirme azim ve
kararlılığındadır.
“Sağlıklı Toplum için çalışıyor, ülkemizi çok
seviyoruz!”

www.turktipsan.com.tr
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TSK Eğitim Vakfı
E.Tuğg. Kemal KORKMAZ
TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürü

TSK Eğitim Vakfı (TSKEV) yukarıda belirtilen
genel amaçlar doğrultusunda eğitim alanında
yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek için
zamanın Devlet Bakanı ve Milli Savunma Bakanı
Vekili Şem’i ERGİN tarafından 16 Mart 1957
tarihinde kurulmuş bir vakıftır. Vakfın noterde
düzenlenen kuruluş senedinin akdinde Kara
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin AKNOZ
ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sadık
ALTINCAN şahit olarak hazır bulunmuşlardır.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından faaliyete
geçirilen ilk vakıftır. Kuruluş yıllarının şartları
düşünüldüğünde TSK personel çocuklarının
eğitimine gösterilen hassasiyet, tedbir ve destek
arayışları dikkate değerdir.

dâhil her türlü eğitim faaliyetinde bulunmaktır”
şeklinde belirtilmiştir. Vakıf senedinde belirtilen
amaç doğrultusunda Vakfa 31 Ocak 2019 tarihinde
vergi muafiyeti tanınmıştır.
Bilindiği üzere TSK Mehmetçik Vakfı; Mehmetçikleri
(Yükümlü personel) ve çocuklarını desteklemek
amacı ile faaliyetlerini yürütürken TSKEV’in
hedef kitlesi profesyonel (Yükümlü olmayan)
personeldir. Ancak şehit erbaş ve erlerimizin
çocukları da karşılıksız olarak yurtlardan istifade
edebilmektedir.
TSKEV; Vakıf senedinde belirtilen amaçlarına
yönelik olarak günümüzde dört ana faaliyet icra
etmektedir. Kısaca bunlar; üç büyük şehrimizde
(Ankara, Eskişehir ve İstanbul) bulunan öğrenci
yurtlarının işletilmesi, her yıl sekiz ay süre ile
karşılıksız eğitim bursu verilmesi, özel eğitim
kurumları ile yapılan protokoller vesilesiyle
personel ve çocuklarına ekonomik koşullarda
eğitim desteği sağlanması ile personel çocuklarının
TSK ile ilintili kurumların staj imkânlarından
faydalanmasının sağlanmasıdır.
Vakıf,
kuruluşundan
itibaren
ağırlığını
üniversitelerde okuyan personel çocuklarına
ekonomik ve konforlu barınma imkânı sağlamaya
vermiştir. Son on yılda yaklaşık olarak 30.000
çocuğumuza en uygun koşullarda barınma
imkânı sağlanmıştır. Son yıllara kadar ülkemizde
bu konuda yaşanan sıkıntılarda göz önünde
bulundurulduğunda verilen hizmetin önemi
büyüktür. Şehitlerimizin emaneti çocuklarımız,
öncelikli ve ücretsiz olarak öğrenci yurtlarımızdan
faydalanmaktadır. 2021-2022 yılları içinde Yurt
hizmetimizi daha geniş bir alana yaymak ve İstanbul
gibi büyük bir metropolde evlatlarımızın en iyi
koşullarda barınabilmelerine imkân sağlayacak ve
aynı zamanda Avrupa yakasındaki üniversitelere
çok kolay ulaşım imkânı bulabilecekleri modern
bir yurt inşa edilmesi planlanmıştır.

Türk Milleti’nde vakıf kültürü çok eski zamanlarda
oluşmuş, gelişerek bugünlere ulaşmıştır. Asil
Türk Milleti’nin en önemli hasletlerinden olan
güç durumda olana yardım, birbirine destek
olma (Dayanışma), emanetlerin ve kutsalların
korunması ve gelecek nesillere aktarılması
gibi kültürel değerlerin yaşatılmasında vakıflar
önemli rol oynamıştır. Vakıfların amaçları içinde
ekonomik ve mali bakımdan güçsüz durumda
olanları desteklemek, güçlendirmek ve onların
sosyal ve ekonomik durumlarını düzeltmek en
başta geleni olmuştur.
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Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde faaliyet
gösteren vakıflar da bu güzel kültürden doğmuştur.
Emekli ya da çalışan olsun, hepimize düşen görev
vakıflarımıza sahip çıkmak, desteklemek, kurum
içi dayanışma ve yardımlaşmayı sürdürerek
birliğimizi muhafaza etmektir. Silah arkadaşlığı,
kader arkadaşlığı kavramlarıyla bütünleşmiş olan
vakıflarımız, birbirimize karşı;
-Dayanışma ve yardımlaşmayı,
-Fedakârlığı,
-Paylaşmayı,
-Bıraktığımız emanetlere sahip çıkılmasını,
-Sadakat, güvenilmek ve güvenmeyi gerektirir.

Vakfın amacı vakıf senedinde; “öncelikle Türk
Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay,
astsubay, sivil memur, uzman jandarma, uzman
erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler ile bunlardan
disiplinsizlik ve ahlaki nedenler dışında emekli
olan ve şehit düşenlerin çocukları ve kardeşleri
ile şehit olan erbaş ve er çocuklarının eğitim ve
öğretimini desteklemek maksadıyla, öğrencilere
barınma ihtiyacı başta olmak üzere her türlü maddi
ve manevi yardımı yapmak, ayrıca üniversite

Yurt hizmetlerinin yanında Vakıf, 2016-2017
yılında ilk kez ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye
“Karşılıksız Eğitim Bursu” vermeye başlamıştır.
Her yıl 1200 civarında öğrenciye eğitim bursu
verilmiştir. Müracaat eden bütün şehit çocuklarına
hiçbir kriter uygulanmadan burs verilmektedir.
Beş yıl içinde 542 (2020-2021 eğitim yılında 218)
şehit evladımız olmak üzere 5000’nin üzerinde
öğrencimize karşılıksız eğitim bursu verilmiştir.
Önümüzdeki yıllarda burs verilecek öğrenci
sayısının artırılması öngörülmektedir.
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Vakıf; özel eğitim kurumları ile yaptığı kurumsal
indirim protokolleri çerçevesinde personelin
ve personel çocuklarının ucuz ve kaliteli
eğitim imkânlarına ulaşmasına yardım etmeyi
amaçlamıştır.
Bu maksatla bugüne kadar 5
üniversite, 14 kolej, 4 dil kursu (TÖMER ve Akın Dil
Kursu vb.), 3 özel anaokulu ile protokol imzalamış
ve %50’lere varan indirimler sağlanmıştır.
Önümüzdeki dönemde de bu faaliyetlerin artarak
sürdürülmesi planlanmaktadır.

TSK Elele Vakfı

Vatan Sevgisinin, Yıkılmaz Azim ve İradenin, Birliğin,
Beraberliğin ve Şefkatin Eseri...

Vakfın yürüttüğü ve en az bilinen diğer faaliyet
ise; öğrencilerimize staj konusunda yardımcı
olmaktır. TSK personellerinin çocuklarının
staj imkânlarından faydalanabilmek için, her
yılın KASIM – ARALIK döneminde yazılı olarak
müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat eden
öğrencilerimizin TSK Güçlendirme Vakfı, OYAK,
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Bağlı Şirketler ile
FNSS Savunma Sanayi A.Ş’de staj imkânlarından
faydalanması sağlanmaktadır.
Vakıf gelirlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli
ve hayırsever şahısların bağışları ile iştiraklerden
gelen paylardan oluşmaktadır. Öğrenci yurtları
iktisadi işletme olup; bütün vergileri Vakıf
tarafından ödenmekte, Devlet ve Türk Silahlı
Kuvvetleri bütçesinden herhangi bir geliri
bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim
Vakfının gelirlerinde TSK personelinin bağışları
çok önemli ve çok anlamlı bir yer tutmaktadır.
Bağış tutarı tamamen gönüllülük esasına
göre yılda bir defaya mahsus 40 TL olmakta,
isteyen personel bu miktardan fazla bağış da
yapabilmektedir. Bağışlar tamamen burs ve yurt
ücretlerinin sübvansesinde kullanılmaktadır.

E. Tümg. Taci KURUL
TSK Elele Vakfı Genel Müdürü

ve dayanışma, bizim millet ve kurum kültürümüzün
en belirgin özelliğidir. Dolayısıyla TSKEV “Silah
arkadaşlığı, Kader arkadaşlığı” kavramında özünü
bulmuş, neticesinde yardımlaşma ve dayanışma
ile ortaya koyduğu gücünü, varlığını eğitim ve
eğitime destek faaliyetlerine adamıştır.

Son söz olarak; sizden aldığımız güç ve destekle
Aybükeler, Mehmetler ve Zeynepler gibi daha
nice kahramanımızın emaneti evlatlarımıza sahip
çıkabilmenin gururunu yaşıyoruz. TSKEV, sizlerin
TSKEV hizmetlerinden faydalanmada öncelik her bağışları ve katkıları ile daha büyük hizmetler
zaman olduğu gibi şehit emaneti evlatlarımızdadır. verecek, evlatlarımızın eğitimine katkılarını
Şehit çocukları vakfın bütün hizmetlerinden artırarak sürdürecektir.
öncelikli ve karşılıksız olarak faydalanmaktadır.
TSK personeli Vakfın Yönerge ve Yönetmeliklerinde
belirlenen kriterlere ve öncelik sırasına uygun www.tskev.org.tr
olarak hizmetlerden istifade edebilmektedir.
Vakıf hizmetlerinden istifade etmek için mevcut
kriterlerden biri de personelin bağış durumudur.
Yurt ve burs müracaatlarında Vakfa bağış yapan
personel (2015 yılı ve sonrası her bağış yılı için
ilave puan uygulaması yapılmaktadır) öncelik
kazanmaktadır.
TSKEV, varlıklarını; Türk Vatanına, Türk Devletine
ve Türk Milletine armağan edenlerin bizlere
bıraktığı eserdir. Özümüzde var olan yardımlaşma
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TSK tarafından bölücü terör örgütünün ülkemize
sızarak yapmış olduğu terör
eylemlerini
sonlandırmak
ve bulunduğu yerde
imha
etmek maksadıyla; 20 Mart 1995 tarihinde,
Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik
büyük çaplı bir sınır ötesi harekât başlatılmıştı.
Bu operasyonda yaralanan gazilerimiz ve şehit
olan Mehmetçiklerimize maddi yardım sağlamak
maksadıyla; Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Nazmi BİLGİN ve o günlerin TRT haber spikeri
Mehpare ÇELİK’in kişisel gayretleriyle “Haydi
Türkiye Mehmetçik İçin ELELE” adında bir
kampanya yapılmıştır. TRT Televizyonundan 56
saat süren canlı yayın sonucunda, yurt içinden
ve
yurt dışından yardımsever
halkımızın
büyük desteğiyle, 2,7 Trilyon TL toplanmıştır.
Toplanan bu bağışlar, gazilerimizin tedavisi ve
rehabilitasyonlarının sağlanabileceği bir tedavi
ve rehabilitasyon merkezi inşaa edilmesi şartıyla,
Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi
BİLGİN tarafından, dönemin Genelkurmay Başkanı
Org.İ.Hakkı KARADAYI’ya teslim edilmiştir.
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinin
inşası maksadıyla; kurucu üyelerini dönemin
Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve
Jandarma Genel Komutanının oluşturduğu TSK
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi (ELELE) Vakfı;
21 Nisan 1996 tarihinde kurularak merkezin inşaat
çalışmalarına başlanmıştır. İnşaat, 21 Nisan 2000
tarihinde tamamlanarak gazilerimizin hizmetine
sunulmuştur.

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Vakfı;
2004 yılında yapılan vakıf senedi değişikliği ile
“TSK ELELE VAKFI” adını almış ve amacı “Ülke
savunması ve milletin bölünmez bütünlüğü
için görevi başında yaralanan veya uzvunu
kaybedenler başta olmak üzere Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli, emeklisi,
malulen emeklisi (Erbaş/er gaziler dahil)
ve bunların bakmakla yükümlü olduklarının
rehabilitasyonu ve devamlı bakımlarını sağlamak,
uygar ve çağdaş seviyede sağlıklı bir yaşam
sürdürebilmelerine katkıda bulunmak, sağlık
hizmetlerini daha iyiye götürmek, engelli çocuk
ve yetişkinler ile ilgili çalışma ve faaliyetlerde
bulunmak” olarak belirlenmiştir.
Büyük önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün,
şehit ve gazilere verilmesi gereken önemi
vurgulayan: “Türk tarihine altın sayfalar yazdıran
gazilerimiz
ile
şehitlerimizin
hatıralarını
yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran
duygularımızı ifade etmek milli bir görevdir…."
sözlerini kendine amaç edinen TSK Elele Vakfı,
ilk günkü şevk ve heyecanla çalışmalarına devam
etmektedir.
Ülke Savunması için yaralanan ve engelli duruma
gelen güvenlik personelinin tedavisi için Ankara
Bilkent’te bulunan Gaziler Fizik Tedavi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, büyük bir azim ve kararlılıkla
çalışmalarına devam etmektedir.
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TSK ELELE VAKFI, ülkemizde benzeri bulunmayan
ve teknolojinin çağdaş imkanları ile donatılmış bu
anıtsal eseri Türk Halkına kazandırmanın gurur ve
mutluluğunu yaşamaktadır.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etlik
yerleşkesi içinde ve Güvercinlik/ANKARA’da
bulunan TSK ELELE VAKFI Özel Eğitim
Rehabilitasyon Merkezlerin de; zihinsel, işitme,
görme, özgül öğrenme güçlüğü, bedensel ve
Gazilerin doğa yaygın gelişim bozukluğu bulunan yaklaşık 400
ile baş başa çocuğa özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimi
kalabilecekleri, verilmektedir.
diğer
gaziler
ile bir araya
gelebilecekleri
Gazi Uyum Evi, 2004 yılında, TSK ELELE VAKFI
tarafından inşa ettirilmiştir.
65 yaşını aşmış yaşlılarımız ile 65 yaş üstü iç
güvenlik gazilerimizin, hayatlarının kalan kısmını
sosyal yaşamdan kopmadan huzur içinde
geçirebilecekleri MSB Ankara Özel Bakım Merkezi
(TSK Ankara Özel Bakım Merkezi) 2008 yılında
inşa ettirilmiştir.
Ayrıca, MSB Çamlıca Özel Bakım Merkezi’nin
ihtiyacı kapsamında, İstanbul Göğüs Hastalıkları
binası,
kaynak
ihtiyacı
Vakıf
tarafından
karşılanarak, Özel Bakım Merkezi olarak tadil
ettirilmiştir.
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TSK Dayanışma Vakfı
E.Kur.Alb. Mustafa DÜNDAR
TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü

Vefat yardımı miktarı, hizmet yılına göre
belirlenmekte ve hizmet yılı az olan personelin
hak sahiplerine daha fazla yardım yapılmaktadır.
2020 yılında yapılan artışlarla Vefat Yardımı
miktarı; fiili hizmet yılı 1-5 yıl olanların hak
sahiplerine 95.000 TL, 6 yıl ve üzeri olanların hak
sahiplerine ise 65.000 TL'dir.

TSK Elele Vakfı, Ayvalık/Balıkesir’de Malul
Gazilerimiz ve aileleri ile şehit aileleri için
hizmet veren TSK Ali ÇETİNKAYA İlk Kurşun
Rehabilitasyon Merkezi’nin de milli bütçeden
karşılanamayan ihtiyaçlarına yönelik olarak her
türlü desteği sağlamaktadır.

Vakıf Yönetim Kurulunun, Ocak 2019 tarihli kararı
ile; tüm giderleri Türk Silahlı Kuvvetleri Elele Vakfı
tarafından karşılanmak üzere; Bilkent/ANKARA
mevkiinde 204.920 m² lik alanda, 65 yaşını
doldurmuş, kimsesiz olup da devamlı bakım ve
gözetime muhtaç olanların, sosyal ve duygusal
yalnızlığını giderebileceği, barınma, bakım,
Özellikle iç güvenlik harekatında yaralanan ve tedavi ve gözetimlerinin yapılabileceği, 100
doku kaybına uğrayan kahraman gazilerimiz yatak kapasiteli bir Özel Bakım Merkezi yapılması
ve TSK personelinin şiddetle ihtiyaç duydukları kararlaştırılmıştır. Tesisin 2022 yılında bitirilmesi
yapay organ, ortez ve protezlerin üç boyutlu hedeflenmektedir.
teknolojiden istifadeyle hatasız ve hızlı imal
edilebilmesi maksadıyla yaptırılan, “Medikal Devlet destekli veya yasa
ile
belirlenmiş
Tasarım ve Üretim Merkezi” 3 Eylül 2011’ de herhangi
bir geliri bulunmayan, sadece
faaliyete geçmiştir. Tüm finansmanı TSK ELELE yardımsever halkımızın yaptığı gönüllü bağışlar
VAKFI tarafından karşılanan tesis, Gülhane Eğitim ve iştiraklerinden elde ettiği gelirlerle varlığını
ve Araştırma Hastanesi Kompleksi içinde hizmet sürdüren TSK Elele Vakfı; hak sahiplerine
vermektedir.
kazandırdığı bu çağdaş tesislerin yaşatılması,
geliştirilmesi ve en üst düzeyde işletilmesi
Gazilerimizin,
için gereken her türlü desteği vermeye devam
uluslararası
etmekte, bu tesislere yenilerinin eklenmesi için de
düzeyde olimpik
çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdürmektedir.
faaliyetlerde
kullanabilecekleri, TSK Elele Vakfı; dürüst, çalışkan ve şeffaf
bir şekilde çalışmalarına heyecanla devam
engelli sporcular
için tasarlanmış, 19 Eylül Spor Tesisleri, Vakıf etmektedir.
tarafından 29 Aralık 2014 tarihinde inşa edilerek
TSK ELELE Vakfı her zaman gazilerimizle ELELE
hizmete açılmıştır.
olacaktır.
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www.elele.org.tr

Maluliyet yardımı, maluliyet derecesine göre
yapılmaktadır. Yardımlarda rütbe veya statü
ayrımı yapılmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından maluliyet derecesi 1 ve 2 olarak
belirlenen malullere 60.000 TL (katkı payı dönemi
haricinde ise 30.000 TL), 3 ve 4 olarak belirlenen
malullere 35.000 Türk lirası (Katkı payı dönemi
haricinde ise 10.000 TL) ödeme yapılmaktadır.
Bu iki ana yardıma ilave olarak vefat yardımı
yapılan dul eşe veya 1 ve 2’nci dereceden
maluliyet yardımı yapılan silah arkadaşımıza,
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dul ve yetim
aylığı veya maluliyet aylığı bağlanmaz ise vakıf
tarafından Emekli Maaş Sistemi (EMS) yardımı
adı altında (113.320,28 TL) ikinci bir yardım daha
yapılmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı; Subay,
Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma,
Uzman Erbaş, Sözleşmeli Erbaş ve Sözleşmeli
Erlerden Şehit olanların ve görevde iken hayatını
kaybedenlerin aile fertlerine, Gaziler ile malul
olanların kendilerine nakdi yardım yapmaktadır.
Bu kapsamda vakıf tarafından yapılan yardımlar,
vefat yardımı ve maluliyet yardımı olmak üzere
iki grupta toplanabilir. Vefat yardımı, hayatını
herhangi bir şekilde kaybeden personelin geride
kalan aile fertlerine yapılırken, maluliyet yardımı
malulen emekliye ayrılan personelden Sosyal
Güvenlik Kurumunca 1,2,3 ve 4’üncü maluliyet
derecesi verilenlere yapılmaktadır.

1 Ocak 2000 tarihinde kurulan TSK Dayanışma
Vakfı, Ocak 2000-Eylül 2020 arasındaki süre
içerisinde; Şehit olan ve görevdeyken hayatını
kaybeden 3694 personelin aile fertlerine, malul
olan 1673 kişinin ise kendisine, toplam olarak
183,6 milyon Türk lirası nakden ödeme yapmıştır.
Son yıllarda TSK personel yapısında meydana
gelen değişim ve profesyonel orduya geçiş
çalışmaları kapsamında terörle mücadele ve
yurtdışı operasyonlarda profesyonel personel
kullanılması, TSK Dayanışma Vakfının yaptığı
yardımların büyük oranda artmasına neden
olmuştur.
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Bu kapsamda, TSK Dayanışma Vakfı tarafından;
- 2016 yılında Şehit olan ve vefat eden 456
personelin aile fertlerine ve malul olan 109
kişinin kendisine toplam olarak 26,4 milyon
Türk lirası,
- 2017 yılında Şehit olan ve vefat eden 273
personelin aile fertlerine ve malul olan 122
kişinin kendisine toplam olarak 18,3 milyon
Türk lirası,
- 2018 yılında Şehit olan ve vefat eden 309
personelin aile fertlerine ve malul olan 122
kişinin kendisine toplam olarak 19,7 milyon
Türk lirası,
- 2019 yılında Şehit olan ve vefat eden 255
personelin aile fertlerine ve malul olan 159
kişinin kendisine toplam olarak 18,6 milyon
Türk lirası,
yardım yapılmıştır.
Son dört yılda yapılan yardım miktarı 83 milyon
Türk lirası olup bu rakam, vakıf kurulduğundan
bugüne kadar ödenen toplam yardım miktarı
olan 183,6 milyon Türk lirasının %45’ine tekabül
etmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere, TSK
Dayanışma Vakfının üzerine yüklenen sorumluluk
büyük oranda artmıştır ve önümüzdeki dönemde
de artarak devam edecektir.
Son dört yıl içinde yardım yapılan personelin
statülerine bakıldığında ise, yardım yapılan uzman
erbaş ve sözleşmeli er sayılarında büyük oranda
artışlar gözlenmektedir. Son dört yıllık dönemde,
yardımların % 70’inin Uzman Jandarma, Uzman
Erbaş ve Sözleşmeli Erlere yapıldığı görülmektedir.
2020 yılı bugün itibarıyla 347.345 askeri
personelin katkı payları karşılığı 24.314.150 TL,
sivil kişi kurum ve kuruluş bağışları kapsamında
1.187.904 TL olmak üzere toplam 25.502.054 TL
gelir elde edilmiştir.
2020 yılında bu güne kadar Şehit olan ve vefat
eden 236 personelin aile fertlerine ve malul olan
68 kişinin kendisine toplam olarak 23,3 milyon TL,
yardım yapılmıştır.

içerisinde gerçekleşebilecek riskler karşısında
dayanışmaya katılabilmek ve yardımlardan
istifade edebilmek için, risk gerçekleşmeden önce
gönüllülük esasına göre yılda bir defa ödenmesi
gereken ücret olup, 2020 yılı için 70 TL'dir. Yıllara
göre katkı payı yatıran personel oranı, geçmiş
yıllarda ortalama % 72 iken, 2020 yılında 347.345
personelin katkı payını yatırmasıyla bu oran
% 91’ e ulaşmıştır.

Türkiye Mehmetçik’e
Mehmetçik Türk Milleti’ne
Emanettir.

Bizler TSK Dayanışma Vakfı olarak, emekli veya
çalışan tüm personelin vakfın Fahri Temsilcisi
gibi hareket etmesinin, vakfın tanınırlığının
artırılmasına fayda sağlayacağını,
özellikle
mesleğe adım atmış genç personele de örnek
olacağını düşünmekteyiz. Vakfımız tarafından,
öncelikle eğitim birliklerindeki personele yönelik
olmak üzere, her dönem içerisinde devamlı
faaliyetler kapsamında tanıtım konferansları
verilmektedir.
Konferanslara katılımın yoğunluğu, buna paralel
olarak da katkı payı yatıran personel sayısının
artması, vakfımıza güven ve ilginin göstergesi
olmaktadır. Bu konferanslarda; katkı payının,
sadece yatıran personeli güvence altına almakla
kalmayıp, personelin birlik, beraberlik ve
dayanışmasına da büyük katkı sağladığı özellikle
vurgulanmaktadır.
TSK Dayanışma Vakfı; Yüce Türk Milleti’nin
vermiş olduğu destekle ve Kahraman Ordumuzun
Personelinin yıllık bağışları (Katkı payları) ile
gücüne güç katarak daha da büyümektedir.
Bu kapsamda, yaptığı yardımları da yıldan yıla
artırmaktadır.
Silah Arkadaşlarımızın, ihtiyaç durumunda TSK
Dayanışma Vakfının geride bıraktıklarına ve
kendilerine destek sağlayacağının huzuruyla
görevlerini yapmalarının, Kahraman Ordumuzun
gücüne güç katacağını bilerek vakfımız
çalışmalarını sürdürmektedir. Vakfımızın bağış ve
katkı payı hesap numaraları ile sosyal medya ve
iletişim adreslerine aşağıdaki web adresimizden
ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki dönemlerde de, yeni
bilgilerle bu sayfalarda buluşmak umuduyla saygı
ve sevgilerimizi sunuyor, esenlikler diliyoruz.

JANDARMA

www.tskdv.org.tr

Bilindiği üzere, TSK Dayanışma Vakfı halen görevde
olan profesyonel personelin vakfıdır. Vakfın ana
gelir kaynağını oluşturan Katkı Payı; dönem
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Dönem İçindeki Anlamlı Günler
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Dönem İçindeki Anlamlı Günler

21 Haziran Babalar Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

24 Eylül Merhum Bağışçımız Zeki MÜREN'in ölüm yıl dönümü

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu

13 Ekim Ankara'nın Başkent Oluşu

15 Kasım KKTC'nin Kuruluş Yıl Dönümü

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı

19 Eylül Gaziler Günü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

24 Kasım Öğretmenler Günü
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Şehit Mehmet VOLKAN’ın Ailesi ile Söyleşi

kesim faaliyetinizden haberim vardı. Evladım
Şehit düştüğünde ise Vakıf bize ulaştı, sonrasında
sağ olsunlar gerek ziyaretleriyle, gerek arayıp
sormalarıyla bizi yalnız bırakmadılar. O zamandan
beri bizler de Vakıf ailesinin bir parçası olduk.
Şevket Bey, sizler hem Şehit ailemiz hem de
kurban bağışçımızsınız, hangi duygularla
bağışçımız olmaya karar verdiniz?

Şehit Mehmet VOLKAN’ın anne ve babası ile Adana Temsilcilerimiz

Mehmet VOLKAN, 16 Nisan 2018 tarihinde Şenova/ŞIRNAK, Kuyutepe üs
bölgesinde, yol kontrolü sırasında pusuya düşürülüyor ve terhisine son dört
gün kala Şehit düşüyor. Adana Temsilciliğimizden E.Alb. Hüseyin AKIŞ ve
Şehit Aileleri ve Gazi/Engelli İşl.Uzm. Özkan CAN, “Bizler büyük bir aileyiz
ve bu çorbada herkesin bir tutam tuzunun olması her zaman bizleri ayakta,
güçlü ve yıkılmaz bir bütün olarak tutacaktır.” diyen ve aynı zamanda kurban
bağışçımız olan Şehidimizin babası Şevket Bey ve annesi Zübeyde Hanım’la,
ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz duygu yüklü bir söyleşi gerçekleştirdi.
Şevket Bey, okuyucularımız için kendinizden
bahseder misiniz?
Ben Şehit Mehmet VOLKAN’ın babası Şevket
VOLKAN ve eşim Zübeyde VOLKAN. Aslen
Adıyaman’lıyız fakat 1991 yılından bu yana Adana
İlinde ikamet etmekteyiz. Şehit oğlum Mehmet
VOLKAN da Adana’da doğdu. Ben emekliyim,
eşim de ev hanımı. Bir oğlumuz vardı, bir de
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kızımız var, takdiri ilahi bu ki, oğlumuz Şehit oldu.
Kızımız öğrenci, o da Şehit olan abisinin izinden
gitmek, asker veya özel harekâtçı olmak istiyor.
Biraz da Şehidimizden konuşalım mı?
Oğlum Mehmet VOLKAN, 1 Eylül 1993 tarihinde
Adana İlinde doğdu. İlk ve ortaokulu Denizli İlk
Öğretim Okulunda okudu. Şu an, o okulun adı

Bizler imkânı kısıtlı, kanaatkâr insanlarız. Yıllarca
asgari ücretle çalıştım. Oğlumun Şehitliğinden
Şehit Mehmet Volkan, annesi ve babası ile…
sonra daha çok anladım ki, Mehmetçik Vakfı,
Şehit Mehmet VOLKAN İlk Öğretim Okulu... Liseyi varlığını sürdürmeli ve biz de onun yanında
de Adana 19 Mayıs Lisesinde bitirdi ve meslek olmalıyız. Mehmetçik Vakfı için biz ne yapabiliriz
hayatına atıldı. Oğlumun hem kepçe hem de kule diye hep düşünürdük zaten. Bu nedenle de
vinç operatörlüğü vardı.
çorbada az da olsa bizim de bir katkımız olsun
istedik ve kurban bağışında bulunduk.
Tesadüftür ki benim babam, eşimin babası ve ben,
Isparta 40’ıncı Piyade Er Eğitim Alayında acemi Son olarak Vakfımıza bağış yapmayı düşünenlere
olarak askerliğimizi yaptık. Oğlum da aynı yerde ve Vakfımızdan yardım alanlara ne söylemek
acemi eğitimini aldı. Oğlumuzun yemin törenine istersiniz?
ben, eşim ve kızım beraber gittik. Komutanlarının
oğlum için “Tam bir cengâver yetiştirmişsiniz, Ben ve eşim, Mehmetçik Vakfına gittiğimiz zaman
maşallah!” demeleri hala kulağımdadır, o gün kendimizi evimizde hissediyoruz. Bize göstermiş
inanılmaz gurur duymuştuk.
oldukları ilgi ve alaka bir nebze de olsa acımızı
dindiriyor. Vakfın yapmış olduğu ekonomik ve
Yemin töreninden ayrılırken, henüz dağıtım sosyal desteğe, faaliyetlerine, şeffaflığına ve
yapılacağı yerler belli değildi ve oğlum bizimle özverili çalışmalarına şahit oldukça kendimizi
vedalaşırken “Şırnak’a gideceğim ve Şehit olup daha da güvende ve huzurlu hissediyoruz. Bu
döneceğim.” demişti. Şehitliği o kadar çok istemiş askerler ve bu cennet vatan bizim. Bu nedenle
olmalı ki, Cenabı Hak oğluma Şehitlik mertebesini askerlerimize ve emanetlerine sahip çıkıldığını
layık gördü. Evladım Şenova/Şırnak, Kuyutepe üs bilmek çok güzel…
bölgesinde, sabah yol kontrolü sırasında pusuya
düşürüldü ve terhisine dört gün kala 16 Nisan
2018 tarihinde Şehit düştü.
Eşimin, “Oğlumun gelmesine sayılı gün kaldı,
eve gidip oğluma en sevdiği yemeklerden içli
köfte, sarma, börek yapayım.” demesi, hatta
oğlumuzun geleceğine atıfta bulunarak sosyal
medya hesabından “Bugün benim doğum
günüm!” yazması ve annesinin doğum günüyle
oğlumun şehadet tarihinin aynı güne denk gelmesi
bizleri ayrıca çok derinden sarsmıştır. Oğlumuz 25
yaşında, henüz evlenmemiş, ömrünün baharında,
Vatanı için Şehit olmuştur. Mezarı Adana Asri
Mezarlığı’nda bulunan Şehitliktedir ve acısı her
daim içimizdedir.

Adana Temsilciliğimiz Şehidimizin kabri başında...

Mehmetçik Vakfına sadece bağışçıların değil, bizler
Peki, gibi Şehit ailelerinin ve Gazilerin de maddi veya
manevi destek olmaları gerektiğini düşünüyorum.
Bizler büyük bir aileyiz ve bu çorbada herkesin bir
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfını daha tutam tuzunun olması her zaman bizleri ayakta,
önceden de biliyordum. Özellikle vekâleten kurban güçlü ve yıkılmaz bir bütün olarak tutacaktır.
Şehidimizin mekânı cennet olsun…
Mehmetçik Vakfı ile nasıl tanıştınız?
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Gazi Memet KORKMAZ ile Söyleşi

sınırında bulunan Belbuka Tepesi’nde, daha önce
araziye döşenen bubi tuzağına, Tim Komutanı
Uzman Çavuşu'muzun basması sonucu patlama
meydana geldi. Olay anında patlamaya çok
yakındım, yüzümden ve ayaklarımdan yaralandım.
O sırada yardım istedim, beş dakika sonra dağın
tepesindeki askerler yardıma koştu fakat ben o
arada öleceğimi düşündüm. Kelime-i Şehadet
getirmeye başladım, o esnada beklenmedik bir
şey oldu. Kelime-i Şehadet getirdikten sonra
bütün ağrılarım dinmeye başladı. Benimle
beraber olan iki arkadaşım Şehit oldu. Daha sonra
bizi ilk müdahale yapılması için helikopter ile Van
Askeri Hastanesine, oradan da ambulans uçak
ile Ankara GATA’ya sevk ettiler. Yanık bölümüne
yatırdılar. Doktorlar gözlerime görüyor muyum
diye defalarca ışık tuttular fakat göremiyordum.
Doktorlar göremeyeceğimi bilmelerine rağmen
bunu benden iki ay süre ile gizlediler. Daha sonra
bir de ayaklarımdan ameliyat oldum iyileştim.

Mehmetçik Vakfı ile nasıl tanıştınız?
Gazilik sürecime kadar Mehmetçik Vakfını çok
bilmiyordum. GATA’da yattığım dönemlerde,
birlik komutanım ve GATA personeli sağ olsunlar
evraklarımı vermişler. O vesileyle Vakıfla tanışmış
olduk. Sonrasında, Mehmetçik Vakfı personelinin
beni evimde ziyaret etmeleri ve özel günlerde
telefonla aramaları sayesinde Vakfı daha da
yakından tanıma imkânı buldum ve ben de bu
ailenin bir parçası oldum.
Mehmetçik Vakfına yardım yapmayı düşünenlere
bir mesaj iletmek ister misiniz?
Mehmetçik Vakfı, maddi ve manevi olarak bize
çok destek oluyor. Yeri geldiğinde bize can suyu
olarak yetişiyor. Vakfa bağış yapmak isteyenler hiç
kuşku duymasın, bağışları bizzat yerine ulaşıyor.
Vakfa emeği geçenlere ve onlara destek olanlara
şükranlarımı sunuyorum.
Sizce toplumun gaziye bakış açısı nasıl?

Gazi Memet KORKMAZ ve Erzurum Temsilciliğimizden İdari İşlemler Uzm. Levent TİZGİLİ

Memet KORKMAZ, Haziran 1994’te, Van-Hakkari sınırında bulunan Belbuka
Tepesi’nde, bubi tuzağına Tim Komutanı'nın basmasını müteakip meydana gelen
patlama sonucunda şarapnel parçasının etkisiyle yaralanarak Gazi oluyor. “Ben Şehit
olmadığım için üzüldüm fakat bu cennet vatan için iki gözümü kaybettim. Bugün
olsa yine giderim. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu cennet vatanda huzur ve
güven içinde yaşamak için çok bedel ödendi, hala da ödeniyor. O yüzden vatana ve
millete hayırlı birey olmak, çalışmak, üretmek, her vatandaşın asli görevi olmalı.”
diyerek yaşadığı tüm zorluklara rağmen gösterdiği dirayetli tutumuyla aynı zamanda
örnek bir vatandaş olan Gazi Memet KORKMAZ’la, Erzurum Temsilciliğimizden İdari
İşlemler Uzm. Levent TİZGİLİ, içten ve duygulu bir söyleşi gerçekleştirdi.
Memet bey, okuyucularımız için kendinizden
bahseder misiniz?
Ben, birinci derece Gazi Memet KORKMAZ. 20
Ağustos 1973 tarihinde İspir/Erzurum’da doğdum.
İlk, orta ve lise tahsilimi İspir’de yaptım. Üniversite
sınavlarına girdim ve 1 puan ile öğretmenliği
kaybettim. Evliyim, 18 yaşında Merve adında
bir kızım var. Ağır engelli olduğumdan, devlet
tarafından verilen iş hakkımı kardeşime
devrettim. Kardeşim, Erzurum İspir İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğünde çalışmaktadır. Gezmeyi ve
tatile çıkmayı, ailemle beraber vakit geçirmeyi
çok seviyorum.
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Gazi olduğunuz dönemden bahsedelim mi biraz?
İş hayatına 1990 yılında atıldım. Sakarya ilinde
yaşayan kız kardeşimin yanına gittim. Bir yıl süre
ile Sakarya’da, Demirdöküm’de çalıştım. Daha
sonra Bursa’daki kız kardeşimin yanına gittim.
Vatani görevimi yerine getirmek üzere 1993 yılında
askere gittim. Acemi birliğim Narlıdere / İzmir’
de bulunuyordu. Sonrasında usta birliğim olan
Diyarbakır 7’nci Kolordu Komutanlığı, İstihkâm
Bölüğüne intikal ettim. Askerliğimin 1’inci yılında
gönüllü olarak mayın arama tarama bölüğüne
geçiş yaptım.1994 yılının Haziran ayında, Van
iline operasyon için hazırlık yaptık. Van-Hakkâri

Toplumun Gaziye bakışı çok güzel çünkü bizler
toplum olarak asker bir milletiz. Dışarı çıktığım
zamanlarda beni bir engelli olarak görüyorlar
fakat ne zaman ki askerde gözlerimi kaybettiğimi
ve Gazi olduğumu söylüyorum o zaman halkın
bakış açısı çok daha farklı oluyor, saygıları ve
sevgileri daha da artıyor.
Eşiniz Havva KORKMAZ’a sormak isterim, Gazi
eşi olmak nasıl bir duygu?
Gazi Mehmet KORKMAZ ve eşi Havva KORKMAZ

Gazilik sonrası hayatınızdaki
yaşantınıza etkileri nelerdi?

değişimlerin

Tedavi bittikten sonra, tabii ki bu yaşadıklarımı
kabullenmek kolay olmadı. GATA’dan taburcu
olduktan sonra, İzmir’e kız kardeşimin yanına
gittim. Kız kardeşimde kaldığım dönemde bir gün
gözlerimin olmadığını unutup ablama “Abla her
yer karanlık, elektrikler mi gitti?” diye seslenince
ablamın ağladığını duydum. O anki ruh hali
aklımdan çıkmaz bir türlü… On yıl sonra, Erzurum
Askeri Hastanesine kontrol için gittiğimde bir
asker doktorun beni muayene etmesi sırasında
gözlerinin dolduğunu ve üzüldüğünü söyledi eşim,
daha sonra öğrendim ki o doktor, beni GATA’da
ilk tedavi eden doktormuş. Böyle duygusal anları
sıkça yaşasak da, çok şükür hayat bir şekilde
devam etti, ailemin, sevenlerimin desteğiyle
hayata tutundum.

Eşimle gurur duyuyorum. Eşimin neden bu
durumda olduğunu bilmek, zor şartları aştığını
ve bu günlere nasıl geldiğini bilmek bizlere gurur
veriyor. Gazi eşi olmak onur kaynağıdır. Özelikle
herhangi bir ortamda Gazi eşi olduğum için
gösterilen saygı, ilgi, alaka beni ve çocuğumu çok
mutlu ediyor.
Son olarak
istersiniz?

okuyucularımıza

ne

söylemek

Çatışma esnasında iki arkadaşımı Şehit verdim.
Ben Şehit olmadığım için üzüldüm fakat bu cennet
vatan için iki gözümü kaybettim. Bugün olsa yine
giderim. Bu topraklar kolay kazanılmadı, bu cennet
vatanda huzur ve güven içinde yaşamak için çok
bedel ödendi, hala da ödeniyor. O yüzden vatana
ve millete hayırlı birey olmak, çalışmak, üretmek,
her vatandaşın asli görevi olmalı. Son olarak
her koşulda bizlerden desteğini esirgemeyen
Mehmetçik Vakfına ve tüm bağışçılarımıza sevgi
ve saygılarımı sunuyorum.
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Değerli Bağışçımız Fatma Güzide LUGAL ile Söyleşi

Bağışçımız Fatma Güzide LUGAL ve İstanbul Anadolu Yakası Temsilcimiz Ümit YÜCEKAN

Değerli bağışçımız Fatma Güzide LUGAL, 1943 Ankara doğumlu. 25 yıl devletin
çeşitli kademelerinde Eczacı olarak görev yapan Güzide Hanım, 26 yıl da
kendi eczanesinde insanlığa hizmet etmiş. “Şehit ve Gazi Mehmetçiklerimizin
çocuklarının okutulmasında, ailelerine el uzatılmasında, küçük de olsa benim
de bir katkım olsun istiyordum.” diyerek bağışçı olmaya nasıl karar verdiğini
anlatan Güzide Hanım’la, İstanbul Anadolu Yakası Temsilcimiz Ümit YÜCEKAN,
severek okuyacağınızı düşündüğümüz içten bir söyleşi gerçekleştirdi.
Güzide Hanım, bize kendinizden bahseder
misiniz?

Fakültesini bitirdikten sonra 25 yıl devletin çeşitli
kademelerinde görev yaparak emekli oldum.

Ben Fatma Güzide LUGAL. 1943 tarihinde
Ankara’da doğdum. Üç kardeşiz, bir abim ve bir
erkek kardeşim var. İlkokulu Ankara’da okuduktan
sonra, babamın görevi nedeniyle İstanbul’a
geldik. Kendisi THY kurucularındandı. Bu sebeple
eğitimime İstanbul’da, Atatürk Kız Lisesinde
devam ettim. İstanbul Üniversitesi Eczacılık

Daha sonra Fatih’te, kapanmak üzere olan tarihi
bir eczaneyi alarak 26 yıl da özel sektörde görev
yaptım. 111 yıllık olan bu tarihi eczaneyi; kendi
yaptığım ilaçlarla yeni nesle de örnek olması için
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu
bir gencimize yaptığım ilaçların formüllerini de
vererek devrettim.
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Vakfımızla nasıl tanıştınız? Sizi bağışçımız Korona virüsünün sebep olduğu pandemi
olmaya teşvik eden sebepler nelerdi?
döneminde aksayan eğitim beni derinden üzüyor.
Ülkemizin ileri gitmesi için eğitim hız kesmeden
1999 depreminde Kızılay kurumuyla tanıştım. devam etmeli. Çocuklarımıza verdiğimiz destek
Anne babamdan kalan oturduğum evi Kızılay’a ne kadar büyük olursa, ülke de o kadar iyiye
bağışladım. O dönem, Mehmetçik Vakfının gidecektir.
adını da birçok kez duymuştum. Şehit ve Gazi
Mehmetçiklerimizin çocuklarının okutulmasında, Bağış yapmayı düşünenlere ve Vakfımızdan
ailelerine el uzatılmasında, küçük de olsa benim yardım alanlara bir mesaj vermek ister misiniz?
de bir katkım olsun istiyordum. Bizler için büyük
gayretler sarf eden Kahraman Ordumuzun Mustafa Kemal ATATÜRK’ün de dediği gibi, “Muasır
Şehit ve Gazi yakınlarına, Mehmetçik Vakfının medeniyet seviyesinin üzerine ulaşacağız.” Bunu
sevgisini ve yardımlarını gördüğüm için kalan eğitimle başaracağız. Çünkü eğitimsiz hiçbir yere
gayrimenkullerimi
de
Mehmetçik
Vakfına varılmıyor. Bu gaye ile yaptığım bağışın, bu amaçla
bağışladım. Bu bağışlarımdan çok büyük huzur kullanılacağından hiç şüphe etmedim. İmkânı
duyuyorum. Bize emanet olan çocuklara, ailelere olan herkesin Vakfa destek vermesi gerektiğini
yardımımın dokunmasından çok memnunum. düşünüyorum. Bu ülkeyi canıyla koruyan, bizi
Sonuçta tabii ki devlet de el uzatıyor ancak bizler hiçbir şekilde tanımayan, şu an hür bir şekilde
de şahsi çabalarımızla vatanına hizmet veren yaşamamızı sağlayan, vatanın selameti için
kurumlara destek olursak bu milletin sırtı yere canını veren Şehitlerimizin yakınları ile bu uğurda
gelmez diye düşünüyorum. Vakfın çalışmalarını yaralanan Gazilerimizin kendileri ve ailelerine
da senelerdir takip ediyorum, dolayısıyla bundan hepimizin ufak da olsa bir desteği olmalı. Onların
sonra da imkânım olursa yine aynı şekilde Şehit ve ismi ebediyen yaşatılmalı. Ben çok mutlu ve
Gazi çocuklarının okutulması için bağış yapmaya huzurluyum. Bu mutluluğu herkesin tatmasını
devam edeceğim. İçerisinde bulunduğumuz isterim.
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Şehit Mehmetçik Ferhat UÇAK’ın Kızı
Zeynep UÇAK ile Söyleşi

Zeynep ve Mehmetçik Vakfı Basın ve Tanıtım Uzm. Elif ÖNÇLER

Zeynep UÇAK ve Annesinin Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğünü Ziyareti

Zeynep UÇAK, 1996 doğumlu. Sabancı Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü
mezunu ve şu an Savunma Teknolojileri alanında hizmet veren bir şirkette genç
bir mühendis. Babası Ferhat UÇAK, Zeynep henüz bebekken vatani görevi
sırasında Hakkâri’de Şehit olmuş. Annesi ile birlikte Genel Müdürlüğümüzü
ziyaret eden ve “Bizler Şehit çocukları olarak daha sağlam durmalı, daha
bilinçli ve duyarlı bireyler olmalıyız.” diyen Zeynep’le, gelecek hedeflerinden,
Vakfımızla tanışma hikayesine kadar gururla okuyacağınızı düşündüğümüz bir
söyleşi gerçekleştirdik.
Zeynep’çiğim, bize kendinden bahseder misin?
Ben Zeynep UÇAK. 1996 Ankara doğumluyum.
İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okuduktan
sonra 2014 yılında Sabancı Üniversitesi
Mühendislik Fakültesini kazandım ve 2019’da
Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden
mezun oldum. Yaklaşık bir senedir İstanbul’da
Savunma Teknolojileri üzerine hizmet veren
bir şirkette algoritma konusunda çalışıyorum.
Annem ev hanımı, bir de erkek kardeşim var, ismi
Ferhat, Yargıtay’da memur olarak görev yapıyor.
Babam ise 1996 yılında Hakkâri’de Şehit olmuş.
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Maalesef babamı hatırlamıyorum bile. Annemden
duyduklarımla tanımaya çalışıyorum.
Annenden de kısaca dinleyelim. Sebahat Hanım,
bir Şehit eşi olarak kendinizden bahseder
misiniz?
Ben 1975 doğumluyum. Eşim vefat ettiğinde üç
senelik evliydim. Yaşım çok küçüktü, oğlum daha
kırk günlüktü. Olup bitenleri algılayıp sindirmek
çok zordu o yaşlarda ancak Allah sabrını ve
gücünü veriyor. Eşim Şehit olduktan sonra Vakıfla
tanıştım. Sağ olsunlar o süreçte çok destek oldular

bize. Sonrasında da iletişimimiz hiç kopmadı.
Ben de kendimi çocuklarıma adadım. Babam ve
annem de bu süreçte çok büyük destekçimdi. Çok
şükür, evlatlarım da hep yüzümü güldürdü, Allah
benim evlatlarıma da herkesin evladına da hayırlı
ömür versin inşallah.

hayatımızdaki önemini daha çok hissettim.
Öğrenim desteği bizler için büyük önem taşıyor
ancak Vakıf manevi olarak da hep yanımızda.
Özellikle iş başvuru sürecinde sağ olsunlar,
komutanlarımız, Vakıf personeli sürekli yerleştim
mi, bir ihtiyacım var mı diye arayıp sordular. Lise
dönemimde ise Vakfın düzenlediği kültür gezisine
Zeynep’çiğim tekrar sana dönelim. Bir Şehit katıldım. Gezide yaşadığım deneyimler o kadar
çocuğu olmanın yansımalarını bizimle paylaşır güzeldi ki, geziye katıldığım çoğu arkadaşımla
mısın?
hala görüşürüm.
Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; bizler
Şehit çocukları olarak daha sağlam durmalı,
daha bilinçli ve duyarlı bireyler olmalıyız. Şehit
çocuğu olmanın getirdiği hassasiyeti bir kenara
bırakıp ailemize de destek olmalıyız. Bu ülkenin
kahramanı ve gururu bizim babalarımız. Bizler ise
onların isimlerini taşıyan evlatları olarak bu bilinçle
hareket etmeliyiz. Şehit çocuğu olmanın bizlere
yüklediği sorumluluk çerçevesinde herhangi bir
konuda karar vermeden ve uygulamaya geçmeden
önce hata yapmamak adına hep babamızı ve
ailemizi düşünüyoruz. Hayatım boyunca hep bu
düşünceyle ilerledim ve bir şeyleri başardıysam
da temelinde bu düşünce yatıyor.

Peki, biraz da gezide yaşadığın deneyimden,
seninle aynı kaderi paylaşan arkadaşlarınla olan
ilişkinden bahsedelim.

Geziye katıldığımda Lise 2’nci sınıftaydım. Hatta
kardeşimle birlikte katıldık geziye. Öncesinde
Vakıftan bize ulaştılar, gezi hakkında bilgi verdiler
ve bizi davet ettiler. Kalabalık bir gruptuk. İlk
etapta elbette herkes birbirine yabancıydı ancak
dediğiniz gibi aynı kaderi paylaşıyor olmak ve
ortak değerler insanları birleştiriyor. Dolayısıyla o
kaynaşma süreci çok kısa sürdü. Gezide gittiğimiz
illerden biri Çanakkale’ydi. Oradaki Şehitlikleri
gezdik, kamp yaptık, çok duygusal anlar yaşadık.
Başımızdaki Vakıf Temsilcilerimiz bize babamız
Mehmetçik Vakfıyla nasıl tanıştın?
gibi, Vakıf personeli kardeşleri gibi davrandı.
Orada Beyza diye bir arkadaşla tanıştım. O zaman
Vakıf zaten hep hayatımızdaydı. Küçükken de Tıp okuyordu, fakülteye yeni girmişti ve bana
adını hep duyuyordum ancak bilinçlendikçe örnek olmuştu. Çalışma sisteminden, nasıl sınava
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Mehmetçik Gençlerinin
Kaleminden Vakfımız
Ben Şehit kızı Av. Kübra ELİAĞIR. Babam Şehit olduğunda, bir
buçuk yaşındaki kızını, kocaman bir aileye emanet edip gitmiş
bu dünyadan. Ben kendimi, dünyayı bilmezken, Mehmetçik Vakfı
beni çoktan bulmuş ve bağrına basmış.
İlkokuldan üniversiteye ve hatta yüksek lisans eğitimime
kadar elimi hiç bırakmayan, maddi ve manevi desteğini tüm
samimiyetiyle üzerimde hissettiren Mehmetçik Vakfı aileme
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Zeynep ve Annesi Sebahat Hanım

hazırlandığından konuşmuştuk uzun uzun. Kendisi
şimdi genç bir hekim, ona da kolaylıklar diliyorum
özellikle şu pandemi döneminde. Kısacası kültür
gezisi bizlere yalnız olmadığımızı, bizler gibi
ortak acılara ve yaşanmışlıklara sahip birçok
kardeşimizin olduğunu gösterirken bir taraftan da
birbirimize örnek olmamıza, aramızda kardeşten
öte bağlar kurmamıza vesile oluyor. İnanın,
hepimizin gözlerinde babalarımızla duyduğumuz
gururu görürsünüz.
Biraz da gelecekle ilgili hedeflerinden bahseder
misin?
Öncelikle her daim bilinçli, hayırlı ve çevresine
duyarlı bir vatandaş olmak, aileme destek olmak
istiyorum. Bununla birlikte kariyer anlamında
kendimi geliştirmek istiyorum. Daha sonra ise
bizimle aynı süreçten geçen ailelere yardımcı
olmak, bizim gibi öğrencilere burs imkânı
sağlamak istiyorum. Bir de insan bir nebze de
olsa aldıklarının karşılığını vermek istiyor sanırım.
Örneğin, bu Vakıf bana hep destek oldu ben de
Vakıf için bir şeyler yapmak istiyorum. Bazı şeylerin
hakkını yerde bırakmamak gerekiyor. Elbette
hayat her zaman planladığımız gibi gitmiyor
ancak umuyorum planlarımızı gerçekleştirebiliriz.
Son olarak Mehmetçik Vakfı Dergisi aracılığıyla
okurlarımıza, Şehit ve Gazi çocuklarına neler
söylemek istersin?
İnsanlar genel olarak yardım ederken hep doğru
yere gidip gitmediğini sorguluyor. Hatta birçok
insan sırf bu yüzden belki yardım bile etmiyor
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ancak Mehmetçik Vakfı için şunu söyleyebilirim
ki, yardımlar hep doğru yere gidiyor ve doğru
kullanılıyor. Kendimden örnek vereyim, hiçbir
zaman Vakıf desteğini üzerimden çekmedi.
Maddi manevi her zaman yanımda oldu. Hatta
şöyle bir örnek vereyim, okul döneminde
eğitim yardımımızın devam etmesi için öğrenci
belgelerimizi göndermemiz gerekir. Bazen son
güne bırakırdık bu işi, Vakıf da son gün bile
arardı bizi, Vakfın sağladığı imkânlardan mahrum
kalmamamız, eğitimimize her şekilde devam
etmemiz için adeta zorluyor bizleri. Kısacası,
burada, bu vatanın kahraman evlatlarının evlatları
var. Herkes içi rahat bir şekilde Vakfa destek
olabilir. Ayrıca benimle aynı kaderi paylaşan
kardeşlerime demek isterim ki, öncelikle ne
yaşarsanız yaşayın güçlü olun, bundan önce ise
iyi bir karaktere, iyi bir yüreğe sahip olun. Zaten
iyi bir insansanız doğru yolda, kalbinizin size
gösterdiği yolda ilerliyorsunuz. Eğitim çok önemli.
Okuyabildiğiniz kadar okuyun. Eğitim insana bir
vizyon, vizyonun yanında farkındalık kazandırıyor.
Farkındalık sahibi insanlarsa, genel olarak kendini
geliştiren ve ne yapacağını bilen insanlar oluyor.
Bizler bunu ne kadar becerebiliyoruz bilemiyorum
tabi ama en azından bu yolda ilerlemeye gayret
gösteriyoruz. Ayrıca hedeflerindeki yollarında
ilerlerken
yanındakileri
unutmamalarını
diliyorum. Son olarak ise şunu söylemek isterim;
annem benim hayattaki en büyük destekçim,
eğitim sürecimde, her konuda hep arkamdaydı,
kararlarıma hep saygı duydu, annem benim en
büyük idolümdür. Anneciğime her şey için sonsuz
teşekkür ediyorum.

Kübra ELİAĞIR
24 yaşında. Babası Şehit. İstanbul
Ticaret
Üniversitesi
Hukuk
Fakültesi Mezunu, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kamu Hukuku Yüksek
Lisans Programı Öğrencisi ve
Avukat.

Eğitimim boyunca hiç aksatmadan sundukları maddi destek
sayesinde daha rahat bir eğitim süreci geçirdim. Çatısı altında
Şehit çocukları olarak bizleri buluşturup güzel arkadaşlıklar
edinmemize vesile olan Mehmetçik Vakfı, yalnız olmadığımızı
ve daima arkamızda olduklarını hissettirdiler. Hatta
Vakfın düzenlediği bir organizasyon sayesinde tanıştığım,
yaşadıklarımızı paylaşınca, kaderlerimiz nerdeyse birebir
aynı diyeceğim kadar benzer bir Şehit çocuğu arkadaşımla
aynı yurtta aynı odayı paylaştım. Bu duygudaşlığın ne demek
olduğunu ancak yaşayan anlar. Ne mutlu bana ki; bu güzel
ailenin bir parçasıyım.
Bizlere babalarımızın yokluğunu hissettirmemeye çalışan ve
bir parçası olmaktan onur duyduğum Mehmetçik Vakfı aileme,
bizleri sarıp sarmalayan tüm değerli bağışçılarımıza tekrar
teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.
Ben Şehit kızı Neslihan TORUN. Mehmetçik Vakfının varlığını
okula başladığım ilk günden itibaren hissetmiş ancak tanışma
imkânı bulamamıştım. Eğitim hayatımın her aşamasında manevi
desteğini ve varlığını hissettiğim ikinci ailem TSK Mehmetçik
Vakfı ile gerçek anlamda tanışma fırsatını son düzenlenen kültür
gezisinde buldum.

Neslihan TORUN
26 yaşında. Babası Şehit. Hasan
Kalyoncu
Üniversitesi
Sağlık
Bilimleri Yüksek Okulu Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans
ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Yükseklisans Programı mezunu.
Uzman Fizyoterapist.

Biz Mehmetçik çocukları için en ince ayrıntısına kadar düşünülüp
hazırlanan kültür gezileri sayesinde, ülkemizin kültür miraslarını
daha yakından görme imkânına eriştik. Bu gezide tanışma fırsatı
bulduğumuz Türkiye’nin dört bir yanından gelen kardeşlerimizle
beraber gülüp, beraber eğlendik ve yalnız olmadığımızı hissettik.
Mehmetçik Vakfı gibi varlığını her zaman hissettiren, çatısı yüce
Türk Bayrağımız olan, kocaman değerli bir ailenin üyesi olmak
gurur veriyor.
Biz Mehmetçik çocuklarının yanında olan ve varlıklarını
hissettiren değerli Vakıf personeli ve kıymetli bağışçılarımıza
teşekkürü bir borç biliyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum.
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Değerli ailem Mehmetçik Vakfı,

Mehmetçik Vakfıyla tanışmamız, babacığımın askerlik görevi
esnasında elim bir trafik kazası sonucu vefat etmesi sebebiyle
gerçekleşmiş. Babasızlığın yürekte açtığı o dinmez yarayı
ilkokula başladığım gün babalarıyla okula gelen arkadaşlarım
sayesinde derinden hissetmiştim. Hepsinin sırtında arabalı
çantalar, içlerinde rengârenk kalemler olan kalem kutuları vardı
ve bunu babam aldı diye seviniyorlardı. Aynı düzeyde kalem
kutusu ve kalemler bende de vardı. Annem okul alışverişi
yaparken aldıklarımızın parasının babamın komutanları
tarafından gönderildiğini söylüyordu o zamanlar.

Ailem diyerek söze başlamak istiyorum. Aile, kesinlikle bu Vakıf
için altı boş bir kelime değil. Gerçek, kocaman, sevgi dolu bir
aile… Mehmetçik çocuklarından tırnağına zarar gelenler olsa
oturup hüngür hüngür ağlayacak, bizim için var olan değerli
Vakıf çalışanlarımızın olduğu kocaman bir aile.
2001 yılında babam askerlik görevini yaparken vefat etmiş. Bir
yanım yarım kaldıktan sonra yanımda olduğunu hissettiren bir
Vakıfla tanıştım. Mehmetçik Vakfı...

Betül KANGA
24 yaşında. Babası vefat. Dokuz
Eylül Üniversitesi, Okul Öncesi
Öğretmenliği Bölümü, 3’ünci sınıf
öğrencisi. Aynı zamanda Anadolu
Üniversitesi
Kamu
Yönetimi
Bölümü 3’üncü sınıfta da eğitimine
devam ediyor.

Vakıf, hem maddi, hem manevi desteğini her açıdan hissetmemizi
sağlıyor. Aldığımız öğrenim yardımları, pandemi dönemi
nedeniyle bu sene gerçekleştirilemeyen ama bundan önce her
sene gerçekleştirilen Kültür Gezileri ve kendimizi kocaman bir
ailenin parçası hissettiren derin ilgi ve sevgileri ile her daim
yanımızdalar.
Öğrenim hayatım boyunca sadece burs aldığım bir kurum
olarak uzaktan tanıdığım Mehmetçik Vakfını, gerçek anlamda
2017 yılında tanıdım. Yaptığı ulvi görevlerin yanı sıra, Şehit
olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erlerin,
Gazilerin çocuklarını bir araya toplama, kaynaştırma amacı da
güdüyor Vakıf. Bu amaçla da Kültür Gezileri düzenleniyor. 1214 gün süren bu geziler, kesinlikle sıradan geziler gibi olmuyor.
Öncelikle geziye katılan herkes aynı yerden yara almış, büyüme
ve yaşama tarzları bile aşağı yukarı aynı olan öğrencilerle dolu
oluyor. Gezide hem birbirimizle kaynaşmamız, hem Vakfı yapılan
toplantılarla daha iyi tanımamız, hem ülkemizin tarihi ve kültürel
değerlerini daha yakından görmemiz, öğrenmemiz sağlanıyor.
Her geziye gözlerimizin içi gülerek gelip gezi sonunda bu güzel
ortamdan ayrılacağımız için hüzün içinde dönüyoruz evlerimize.
Kültür gezilerinin dışında, Eylül ayında değerli bağışçımız Zeki
MÜREN’in ölüm yıldönümü kapsamında Bodrum’da düzenlenen
Zeki MÜREN Anma konserlerinde de bulundum. Bodrum’da
Kültür gezilerinden ziyade daha küçük bir grup oluyoruz, daha
kısa sürüyor ama o ortamda da Vakıf çalışanlarımızla daha yakın
olma şansı yakalıyoruz.
Vakıf çalışanlarımızla her yerde mutlu ve güven içinde oldum.
Bizi, bizden daha çok düşünen birilerinin var olduğunu bilmek
insana mutluluk, güven veriyor.
Bizim için çoğu zaman gecesini gündüzüne katarak çalışan,
gönüllerinden sevgilerinin hiç eksilmediği, kocaman yürekli
tüm Vakıf çalışanlarına, yüreklerimize de sevgilerini ilmek ilmek
işleyen, gönül köprüsü kurarak kocaman bir aile olduğumuzu
hissettiren bir Vakıf olduğu için Vakfımıza ve tüm değerli
bağışçılarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.
Hep var olun!
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Adnan KIZILTEPE
23 yaşında, babası vefat. Kırklareli
Üniverstesi, İktisadi ve
İdari
Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü 2’nci sınıf
öğrencisi.

Liseye geçtiğimde, hâlihazırda burs aldığımın bilincine varmış ve
kendi cebimden tasarruf etme imkânı bulmuştum, bu bir erkek
çocuğu için büyümenin göstergesi. Arkadaşlarımla geziyordum,
il dışına rahatlıkla çıktığım zamanlar olmuştu, birlikte yemek
yemeye gittiğimiz zaman cebimde hep harçlığım oluyordu. Bitti
bitiyor derken liseyi de hoş anılarla kapattım sanıyordum, ta
ki mezuniyet gününü yaşayana kadar. Vakfın İstanbul Avrupa
Yakası Temsilciliği mezun olacağım bilgisine ulaşmış ve o mutlu
günümde beni yalnız bırakmamıştı.
Takım elbisemi giymiş, berbere gitmiş ve oradan okula geçmiştim.
Annemle abimin törenin başında geleceğini biliyordum. Törenin
başlamasına yarım saat kala Vakıf Temsilcisi Gürkan Komutanım
arayıp, “Biz okulun kapısındayız, çık dışarı karşıla bizi.” deyince
şaşkınlıkla birlikte tarifsiz bir mutluluk kapladı içimi. Her insan
mutlu gününde yanında ailesini görmek ister, ben de haliyle
bunu istiyordum. Herkesin ailesiyle geldiği törene Mehmetçik
Vakfı ailem olarak katılmış ve hiç unutamayacağım bir mutluluk
yaşatmıştı.
Lisans hayatıma Trakya bölgesinin şirin bir şehrinde başladığımda,
hocaların istediği tüm kitapları ve okuduğum bölüm gereği sahip
olmam gereken birkaç takım elbiseyi alabilmenin, gönlümce
gezip dolaşabilmemin rahatlığını, Vakfın bana sağlamış olduğu
burslara borçluyum.
Vakfın 2009 senesinden beri devam ettirdiği “Kültür Gezisi”
programından bahsetmeden olmaz. Bu programa katılarak,
iki hafta boyunca birçok şehir gezip onlarca arkadaş edindim.
Anadolu tabiriyle “Yediğin içtiğin senin olsun ne gördün anlat?”
diye sorsalar ilk gün çekinerek tanıştığın insanla can ciğer kardeş
olmanın, aynı kaderi, aynı acıyı kederi paylaşmanın verdiği o
kuvvetli manevi bağı anlatırım. Türkiye’nin neresine gidersem
gideyim o şehirde Vakıftan burs alan, sofrasına oturabileceğim,
çayını içip muhabbet edebileceğim bir kader arkadaşım var.
İlkokuldan bu yana kesintisiz sağlanan bursun yanında, hangi
Temsilciliğe gidersem gideyim, dışarıdan evime dönmüş gibi
gördüğüm samimiyetin ev sahibi ve ülkemizin her yanına
dağılmış olan büyük bir aile Mehmetçik Vakfı.
Bize yoksunluğumuzu hissettirmeyen dünyalar iyisi Vakıf
görevlileri ve gönlü güzel bağışçılarımız; iyi ki varsınız.
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Gurur Tablomuz

Gurur Tablomuz
Burcu GÜNEY, İstanbul Ticaret Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Yüksek
Lisans Programı.

Gizem GÜREL, Gebze Teknik Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama
Yüksek Lisans Programı.

Canan FİLİZ, Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Rehberliği
Yüksek Lisans Programı.

Gizem KOÇ, ULB Brüksel Hür Üniversitesi,
Psikoloji ve Eğitim Bilimleri Bölümü.

Ceylan KESEN, İstanbul Üniversitesi, AÖF
Çocuk Gelişimi Bölümü.

Gülay ÖZLEŞEN, Nevşehir Hacı Bektaş
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü,
Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı.

Cihat BULUT,
Cumhuriyet
Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölümü.

Hasan BİR, Anadolu Üniversitesi, İktisat
Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü.

Çağatay Erhan KÜSKÜ, Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO, Elektronik
ve Otomasyon Bölümü.

Hasan ENLİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kurumsal
Yönetim ve Liderlik Yüksek Lisans Programı.

Ebru ŞAHİN, İstanbul Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Para, Sermaye Piyasaları ve
Finansal Kurumsal Yüksek Lisans Programı.

2020 yılı YKS ve ALES sonrası üniversitelere
kaydı gerçekleşen Mehmetçik çocuklarımız

Mehmetçik Vakfı ailesinin birer ferdi olan Şehit ve Gazi Mehmetçik çocuklarımız, özverili
çalışmaları sayesinde aldıkları başarılı sonuçlarla üniversite kayıtlarını tamamlamışlardır.
Kendilerine bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileriz.

Ahmet Yasin AKGÜRE, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya
Bölümü.

Arda İBİDAN, İstanbul Gelişim Üniversitesi,
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor
Yöneticiliği Bölümü.

Ali Hasret BİLGİN, Minnesota St. Cloud State
Üniversitesi, Fen Bilimleri Fakültesi, Biyoloik
Bilimler Yüksek Lisans Programı.

Ayşenur ARSLAN, Toros Üniversitesi, MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü.
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Eser ERYILMAZ, Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji
Bölümü.
Faruk ÖNCÜ, Selçuk Üniversitesi, Ziraat
Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Yüksek Lisans
Programı.
Furkan ERDAL, Manisa Celal Bayar Üniversitesi,
Akhisar Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve
Enerji Bölümü.
Furkan DEMİREL, Anadolu Üniversitesi, AÖF
Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı
Bölümü.
Gamze YILDIZ, İstanbul Aydın Üniversitesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı.

Hasan KARACA, Pamukkale Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği
Bölümü Yüksek Lisans Programı.
Hasan YILDIRIM, İnönü Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Programı.
Hasret Yasemin BAYRAK, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi,
Sağlık
Bilimleri
Enstitüsü,
Hemşirelik Bölümü Yüksek Lisans Programı.
Kader KARADUMAN, İnönü Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Bölümü
Yüksek Lisans Programı.
Kadir Mete İLA, Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi
İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Havacılık
Yönetimi Bölümü.
Kahraman Mustafa ŞİMŞEK, Antalya Bilim
Üniversitesi, Özel Hukuk Yüksek Lisans
Programı.
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Gurur Tablomuz
Kübra ELİAĞIR, İstanbul Ticaret Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku
Yüksek Lisans Programı.

Resul KOCABAŞ,
Kütahya
Dumlupınar
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri
Mühendisliği Yüksek Lisans Programı.

Mehmet Ali KILIÇ, Bursa Uludağ Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik
Mühendisliği Bölümü.

Rümeysa AKALIN, İstanbul Kent Üniversitesi,
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü.

Melike KÜÇÜKŞENER, Başkent Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölümü.

Samet YAVUZ, Harran Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Meslek Yüksek Okulu Görsel İşitsel
Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü.

Mine EROĞLU, Atatürk Üniversitesi, AÖF
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü.
Murat
YENİAY,
Atatürk
Üniversitesi,
Açıköğretim Fakültesi, Yerel Yönetimler
Bölümü.

Selma AKGÜL, Karatay Üniversitesi, Hukuk
Fakültesi, Hukuk Bölümü.
Serhat KÖKLÜ, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği
Bölümü.

Mustafa AKOĞLU, Uludağ Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Yüksek
Lisans Programı.

Sıla ESEN, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

Mustafa Yasir KUM, Koç Üniversitesi, İnsani
Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji
Bölümü.

Sultan ADIYAMAN, Yıldız Teknik Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı.

Nazlı ÖZDEMİR, Kırklareli Üniversitesi, Sağlık
Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Bölümü.

Şeker Yağmur TALAY, Anadolu Üniversitesi
AÖF Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü.

Öykü ANNAÇ, Munzur Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Acil Yardım ve Afet
Yönetimi Bölümü.
Özlem KILIÇTÜRK, Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset
Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans
Programı.
Ramazan ERDEM, Anadolu Üniversitesi, AÖF,
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü.

68

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2020

Şehit Mehmetçik Savaş KAYA’nın Kızı
Sevcan KAYA’ya Vakfımızdan Şilt Takdimi

Şevval KAPLAN, Kastamonu Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü.
Şeymanur AKGÜN, İstanbul Aydın Üniversitesi,
Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Hizmetler
Bölümü.
Vedat KARAGÖZ, Anadolu Üniversitesi, İktisat
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü.
Zehra BAHSİ, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar
Üniversitesi,
Sağlık
Bilimleri
Fakültesi,
Hemşirelik Bölümü.

1998 yılında Yüksekova/Hakkâri’de Şehit olan Savaş KAYA'nın kızı Sevcan KAYA
ile dergimizin 40’ıncı sayısında bir söyleşi gerçekleştirmiştik. 1997 doğumlu
olan Sevcan, Vakfımızdan aldığı öğrenim desteği ile Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünde okumaktadır. 9’uncu sınıfta
konusu insan ve çevre olan resmiyle New York / ABD Oswego Üniversitesinde
Juri Özel Ödülü, 11’inci sınıfta yine konusu insan ve çevre olan resmiyle Oswego
Üniversitesinde 3’üncülük ödülü almıştır.
Şehit ve Gazi Mehmetçik
Çocukları temalı bir resim
yapan ve bu değerli resmi bir
ferdi olduğu Mehmetçik Vakfına
hediye eden Sevcan, 18 Ağustos
2020 tarihinde annesi Sevda
KAYA ile İstanbul Anadolu
Yakası Temsilciğimizi ziyaret
etmiştir.

Ziyaretleri için Sevcan’a ve
Sevda Hanım’a tekrar teşekkür
ediyor, Mehmetçik Vakfı ailesi
olarak Sevcan’ın ve tüm Şehit/
Gazi evlatlarımızın başarılarının
devamını diliyoruz.

Ziyaret
esnasında
duygu
dolu anlar yaşanırken Genel
Müdürümüz
E.Tuğg.
Engin
DURAK tarafından Vakfımızın
hazırlamış olduğu takdirname
kendisine
sunulmuştur.
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ZAFER BAYRAMIMIZ
KUTLU OLSUN
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Şehitlerimizin Şahitlerine...
Erhan ALTUNOK
Öğ.Alb.
MSB Harbiye Askeri Müzesi Ve Kültür Sitesi Komutan V.

23 Ağustos 1921'de Başkomutan Gazi Mustafa
Kemal Paşa komutasındaki kahraman ordumuz,
dünyanın en uzun ve en kanlı muhaberelerinden
biri olan, Sakarya Meydan Muhaberesi'nde, işgalci
düşmanı durdurdu ve ona tarihinin en büyük
yenilgisini yaşattı.
"Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır, o
satıh bütün vatandır!" diyenler Sakarya'da haklı bir
zafere kanlarıyla imza attılar.
Bu zafer sonrası Büyük Millet Meclisimiz,
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya 19 Eylül günü
"Mareşal" rütbesi ile "Gazi" unvanını verdi.
19 Eylül, tüm Gazilerimizin, en büyük Gazi, Mustafa
Kemal ATATÜRK'le kucaklaştığı gün kabul edilir.
Birileri var birileri,
Toprağı vatan eden birileri var.
Belki hiç anlatmasalar da,
Onların da birer hikâyeleri var.
Yürekleri burkan,
Gönül tellerini sızlatan,
Ama her zaman,
Gurur dolu hikâyeler.
Meskenleri tabiattır onların,
Kırlar, ovalar, dağlardır.
Kardeş bilirler silah arkadaşlarını,
Bir dertleri varsa, o da vatandır.
Halden anlamayanlar sorarlar;
"Sen mi kurtaracaksın vatanı?"
"Evet..." diyecektir kahraman.
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"Sen, ben ya da o, ne fark eder,
Biz kurtaracağız," diyecektir.
İşte o kahramanlara; Gazi denir.
Gazi, gaza edendir,
Gazi, haysiyettir, şereftir.
Umuttur yüreklere Gazi,
Hem devlet hem millettir.
Ay yıldız ve hilaldir Gazi,
Minarede mübarek ezandır.
Bu toprağın öz evladı,
Bu milletin istiklal sevdası,
Kanla nakşolan imzasıdır Gazi.
Yaşayan bir Şehittir o,
Şehidin şahididir Gazi.
Çünkü Gazi olur mu hiç,
Göze alamayan şehadeti!

Şehidin gölgesidir Gazi,
Şehit nurlanır, Gazi onurlanır.
Şehit secde eder mübarek toprağa,
Gazi ondan feyz alır.
İşte bu yüzden her Gazi
kahramandır.
Vurulur, al kanlara bulanır,
Havada uçuşur eller kollar,
Çekilir can usul usul damarından.
Şehadeti göze almış bir kere,
Dönmez gazi inandığı yoldan.

Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, iç güvenlik
harekâtlarımızın tamamında, aziz milletine ve
cennet vatanına fedakârca hizmet eden bütün
Gazilerimizin, ülkemizin dört bir yanında, Fırat
Kalkanı Harekâtı’nda, 15 Temmuz'da ve tüm sınır
ötesi harekâtlarda kahramanca mücadele eden
asker, polis, jandarma, güvenlik korucusu ya da sivil
tüm yiğitlerin şeref günüdür 19 Eylül.
Biz kahramanlık yapmayı vazife bilen ama yaptığı
kahramanlıkla övünmekten ar duyan gani gönüllü
bir milletiz. O sessiz kahramanların, yüreğine, diline,
vefakâr bir millet olarak biz kefiliz, biz talibiz. Çünkü
kahramanlarını unutan bir millet bağrından yeni
kahramanlar çıkaramaz!

Vatan için, devlet için, millet için, bayrak için
demokrasimiz için elini kolunu bacağını vermekten
asla çekinmeyendir Gazi.
Üzerinde yaşadığımız toprağı vatan yapan, bizi biz
yapan, bizi millet yapan kahramandır Gazi.
Bir gün ziyaretimize bir Gazimiz geldi. Bir kolu yoktu,
“Zor oluyordur yiğidim.” dedim, “Üzülmüyorsun
değil mi?”, “Neden üzüleyim ki komutanım.” dedi.
“Bu olmayan kolumun yerine yarın ahirette Rabbim
bana kanat takacak, neden üzüleyim ki, keşke
şehadet de nasip olsaydı.”
Mutlu Yarbay'ım var. O da bir Gazi, bir ayağı yok.
Benim de öğrencim. Bacağındaki metalle vatan
hizmetine devam ediyor. Niceleri gibi… Aynı yerde
çalışıyoruz. Geçenlerde dedim ki, Mutlu kardeşim,
yine etrafımız düşman kaynıyor, ihtiyaç hâsıl olursa
ne yaparsın?
Baktı gözlerime, dedi ki: “Komutanım belki
koşamam sizin gibi ama en azından yürürüm kâfirin
üzerine. Hem attığımı da vururum, üçünü beşini
sererim yere evvelallah.”
Başta ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK ve Kahraman Silah Arkadaşları olmak
üzere,
ülkemizin
bağımsızlığı,
vatanımızın
bölünmez bütünlüğü ve Yüce Türk Milleti’nin bekası
uğruna verilen tüm mücadelelerde Gazilik onuruna
erişen bütün kahramanlarımızı bir kez daha can-ı
gönülden yâd ediyoruz.
Haklarını bizlere helal etsinler, Allah onlardan razı
olsun...

Arı sebeptir, bal netice,
Bulut sebeptir, yağmur netice,
Gazi ve Şehitler sebeptir, Vatan netice.
Toprağı Vatan yapanlara arz- ı selam olsun...
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O'nun Ardından...
Öğ.Yb. Kasım Mehmet TEKE
Anıtkabir Komutanlığı Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi Komutanı
Türk Kurtuluş Savaşının Başkomutanı, Çağdaş
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz
önder, eşsiz kahraman ve Türk devrimlerinin
mimarı, büyük devlet adamı, yıkılmakta
olan bir imparatorluğun küllerinden bir ülke
yaratmak, bir ülkeyi işgallerden kurtarmak
için; ezilmiş, çaresiz, yoksul bir halktan hem
ulus, hem de ordu yaratmak ve sonra o ulusun
çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkartılması
çabasıyla geçen bir yaşam… Sadece Türk
Milleti için değil, tüm dünya devletleri için
örnek bir lider…

Evet…
Kendi hayatını ulusunun yaşamı ile birleştiren ve
gerçekleştirdiği devrimler ile Türk ulusunu çağa
taşıyacak temelleri atan Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat
09.05’te hayata gözlerini yumdu.
Ama Kendisinin de söylediği gibi;
“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik
geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu
“ben” kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil,
bizdir! O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni
hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir
topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum.
Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri
şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz,
hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı
olması gereken Mustafa Kemal odur!” 1

82 yıl önce ATA’nın fani vücudu aramızdan ayrıldı.
Ama onun fikirleri her daim yolumuzu aydınlatmakta
ve aydınlatmaya devam etmektedir.
ATATÜRK’ün vefatından sonra dönemin basınında
(14, 16 ve 27 Kasım 1938 tarihli) yer alan 3 köşe
yazısını sizler ile paylaşmak istedik. Bu köşe yazıları,
"İki Sus Emri", "Son Gülüşü" ve "O Ölmez."
İKİ SUS EMRİ

ATATÜRK’ü tedavi için Fransa’dan gelmiş olan
Profesör FİSENJE hastalığının tedavi usulünü
göstermek üzere bir kitap yazmış, bu kitabın
tercümesi ATATÜRK’e verilmiştir. ATATÜRK’ün beş,
altı ay evvel başından sonuna kadar dikkatle okuduğu
bu kitapta hastalığının mahiyeti ve evsafı gayet açık
olarak gösteriliyordu. Hastalığının vahamet devrine
Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken dâhil olduğunu gösteren âraz dudağın çatlayarak
bizler, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün vefatının kan fışkırması ve burun kanaması olduğu bu arada
82’nci yıldönümünde, O’nu saygı ve minnetle anıyoruz. bildiriliyordu. Bir gün ATATÜRK yanında bazı
1
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arkadaşları bulunduğu halde konuşurken birdenbire
dudağının iç tarafından – ağızdan tükürük saçılır
gibi kan sıçramıştır. Büyük Önder bunun üzerine
sağ eli ile derhal mendilini çıkarıp dudağından kanı
silmiş, aynı zamanda yanında o kitabı okumuş olan
diğer bir zata sol elinin şehadet parmağını ağzına
götürmek suretiyle:

ATATÜRK, bu defa hastalık devresinde ölüm
dakikasına kadar kendini ziyaret edenler, muhterem
ailesi efradına ve hatta doktorlara karşı asla
hayattan ümitsizlik eseri göstermemiştir. Bunun
sebebi hastalığın vahametini bilmediğinden değildi.
Çanakkale harbi esnasında olduğu gibi kendisini canı
gibi seven milletine keder vermekten çekinmesiydi.
ATATÜRK’ün geçen Eylül ayı içinde kendi el yazısıyla
bir mazruf halinde ailesine ait hususî bir vasiyet
hazırlamış ve bu vasiyeti İstanbul noterlerinden
birine –ölümünden sonra açılmak üzere- vermiş
bulunması o tarihte hastalığının vahametini anlamış
olduğunu gösterir.
ATATÜRK, devlet ve millet işlerine dair hiçbir
vasiyette bulunmamıştır. Kendisinden sonra kimin
Cumhur Reisi olacağı hakkındaki ima ve işarette
bulunacağını tahmin edenler bulunmuş ise de bunu
yapmamıştır. Yalnız bir gün yanına girip çıkmağa
mezun olan salahiyetli bir zata şöyle demiştir.
- Şayet ölecek olursam memlekete ait söyleyecek
hiçbir şeyim yoktur. Zira mevcut Cumhuriyet
kanunları bu işleri temine kâfidir.”2

Savarona Yatında, 1 Haziran 1938
-Susunuz. Sakın bu kan damlasının hastalığa ait
bir vahamet alâmeti olduğundan bahsetmeyiniz.”
Manasına gelen bir işaret yapmıştır.
ATATÜRK, Umumî Harp esnasında Çanakkale’yi
müdafaa ederken Conkbayırı’nda göğsüne bir
düşman kurşunu isabet etmişti. O sırada yanında
da merhum Kütahya Mebusu Nuri bulunuyordu.
Kurşunun göğsüne isabet ettiğini hisseden Bay Nuri
kendisine:
- Kemal Bey, vuruldunuz! deyince, Çanakkale
kahramanı derhal bu defa olduğu gibi parmağını
dudağına götürerek:
- SUS! demişti.

Ege Vapuru, 27 Kasım 1930
SON GÜLÜŞÜ
ATATÜRK, son zamanlarında geçirdiği büyük
buhrandan bir hafta evvel bir rüya görmüş.
Sabahleyin bunu daima başucundan ayrılmayan
Salih BOZOK’a hikâye etmiş:

“Salih, ben bu gece rüyada kendimi ölmüş gördüm.”
Bu işaretle vurulduğunu kumandası altındaki askerin demiş.
duymaması lâzım geldiğini anlatmıştı. Bereket
versin, o zaman göğsüne isabet eden kurşun sol ATATÜRK'ün bu sözüne eski yaveri ve sadık arkadaşı
cebindeki altın saate tesadüf ettiği için içeriye şu cevabı vermiş:
geçerek bedenine işlememişti.
2

Kurun; 16 Teşrinisani (Kasım) 1938, s.1

“Aman, ATATÜRK… Bu türlü rüyaların ne ehemmiyeti
olabilir? Ben de şimdiye kadar birçok defalar kendimi
asılmış görmüşümdür!”
Salih BOZOK’un bu cevabı ATATÜRK’ün hoşuna
gitmiş ve aziz Önder hastalığın ıstırabı içinde
olmakla beraber gülmüştür.
Ve ihtimal ki bu, son gülüşü olmuştur.3
“O ÖLMEZ…”

bulutlar koşmaktan, yerde ağaçlar sallanmaktan;
rüzgâr, ufuklardan ufuklara seğirtmekten sıkılmazlar
“Siyah muşamba perdeyi açıp pencereden dışarı mıydı? O harikayı yaratan tabiat, kendi şaheserini
bakınca, güneşin, o sabah da her zamanki gibi ufkun kendi mi yıkacaktı? Yerine bir eşini daha vücuda
pembe kucağında nazlı bir ihtişamla yükseldiğini getiremeyeceğini bile bile...
gördü ve derin bir nefes aldı.
Hayır, bu kadar azametli bir iş, tabiatın çerçevesine
Günlerden beri, bütün yüreklere çöken acı endişeyi, sığmazdı. Hastalık ne kadar ilerlese; fen, kendini ne
gitgide artan bir kuvvetle paylaşıyor, her gün biraz kadar âciz görse; tabiat ne kadar insafsız davransa,
daha kırılan cesaretine, her saat biraz daha azalan O, bütün bu kemirici kuvvetlerin, bu miskin aczin, bu
ümidine, etraftan kuvvet ve metanet arıyordu. hain darbenin tesirlerini, hiçe sayacak bir kudretti.
Gönüllerde yer eden tasa, dillere kadar yükselmek
cesaretini gösteremiyor, yükselse bile, sinsi bir iki O gün dışarıda işi olmadığı halde, her sabahki gibi
dolaşmadan sonra, yerini, yoktan yaratılan teselli alelâcele giyindi, hazırlandı. Bir an evvel sokağa
sözlerinin şifalı tesirine bırakmağa mecbur oluyordu. fırlamak, kafasının içinde, zehirli bir yılan gibi sinsi
Her sabah, mahmurlukları giderilmeden gazetelerin kıvrıntılarla sürünen endişeyi, sokaktaki çehrelerden
üstüne eğilen gözler, endişeli yüreklere serpecek mana, tanıdık ağızlardan teselli arayarak gidermek
teselli zerreleri aramak için harfleri didik didik ediyor, istiyordu. Vapura binip, uzak, yakın bir iskeleye kadar
sanki satırlarının aralarına sıkışmış, belki unutulmuş gidecek, tekrar dönecek, biraz hava alacak, biraz
kalmış manalar araştırıyordu. Kafalar yorgun, sinirler avunacaktı. Oğlu, beş yaşındaki Turgut’u da beraber
gergin, gözler dalgındı.
götürmeyi düşündü. O yanında olursa, durmadan
konuşur, çocukça suallerde, kendisini meşgul eder,
En büyük teselli membaını tabiatta bulmuştu. gamını düşünmesine meydan bırakmazdı.
Yaratıcı tabiat, kendisi kadar yaratıcı bir başka
vücudun sönmesi karşısında, mutlaka, amma Baba oğul, el ele çıktılar. Sokaklar her günkü gibi
mutlaka dehşete kapılır, hareketten kalırdı. İman kalabalıktı. Güneş, nasıl her zamanki gibi yükselmiş,
kadar kuvvetli bir kanaatle inanıyordu ki, eğer bütün dünya her zamanki gibi aydınlanmışsa, insanlar
bir memleketi vurmağa hazırlanan felâket bir gün da her zamanki gibi giyinmişler, işlerine güçlerine
gelir tahakkuk ederse, o gün kâinatta bir ihtilâl gitmek için sokağa dökülmüşlerdi. Hayat, tabiî
kopacak, semalar kararacak, yıldızlar parlamayacak, seyrine devam ediyordu. Tabiatta bir fevkalâdelik
akan suların cereyanı duracak, her şey susacaktı. yoktu.
Hele, bir Ağustos sabahı, dağların arkasından Çanlarını öttürerek, tekerleklerini gıcırdatarak giden
yeryüzünün tek kudretli hâkimi hâlâ kendisi olduğu şu tramvaylar, korna çalarak olanca hız ile geçen
zehabi ile pür gurur ve azamet yükselen şu güneş... şu otomobiller; yürüyen, koşan, duran, dükkânlara
Işıklarının ilk dokunduğu tepede, daha yaratıcı, daha girip çıkan şu kalabalık, bütün bu hareketler, hayatın
ısıtıcı, daha kudretli bir başka güneşin, kendisinden ifadesiydi.
evvel tulü ettiğini ve cihan mukadderatına, takip
edeceği yolu işaret etmekle meşgul olduğunu Köprüden, bir vapura bindiler. Hava, endişe
görüp sinen şu güneş... O gurup ederken, tanyerini kasırgasının üşüttüğü yüreklere bir nebze hararet
aydınlatmağa utanmaz mıydı? Denizler ve gökler, vermek istercesine ılıktı. Güverteye çıktılar. Küçük
içinde bin bir mana okunan bakışları ile fezalar ve Turgut, beş yaşının bütün masum tecessüsü ile
ummanlar kadar derin mavilikleri ile kâh dalgalar babasına durmadan sual soruyor. Gözünün ilk defa
gibi coşkun, kâh ufuklar gibi sakin hüviyetlerde, tesadüf ettiği her yabancı manzarayı öğrenmek
kendilerinden bir parça olan o gözlerin sönmesine istiyor, onu bin türlü mevzu etrafında dolaştırıyordu.
karşı isyan etmezler miydi? Varlığı hareket demek Vapura binerken alıp ilk sahifesine göz gezdirdiği
olan o, bir daha kımıldamamak üzere yatarken, gökte gazeteyi cebinden çıkardı. Okumağa yeltendi. O ilk
3
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sahifedeki raporun kulakları uğuldatan manalarla
dolu sözlerini bir kere daha gözden geçirdi. Ötedeki
sahifeleri çevirdi, okuyamadı. Gözlerinin gördüğü
satırları anlamağa çalışıyor, fakat elinde, tersine
duran bir sahife yazı tutuyormuş gibi okuduğunu
kavrayamıyordu. Vazgeçti, gazeteyi tekrar cebine
koydu. Vapur hareket etmişti. Limanın kalabalığı
arasından aheste bir ilerleyişle sıyrılıyordu. Suların
köpüklü kaynaşmaları ortasında var kuvveti ile kürek
çekerek geminin civarından uzaklaşmağa çalışan
kayıkçıların faaliyeti; arka arkaya, şamandıralara
bağlı dışarı vapurlarına kömür boşaltan amelenin,
makine canlılığı ile işleyişleri; gelen, giden, yanaşan,
kalkan şirket vapurlarının düdük sesleri; mavnalar,
römorkörler, pürtelâş oradan oraya koşuşan
motorlar, limanı dolduran bütün bu canlılık, onun
doğan güneşten aldığı teselliyi kuvvetlendiren hayat teselliye, her şeye rağmen bir türlü inanamayan bu
ifadeleriydi.
insanların yüzünde, hafif, pek hafif bir ümit aydınlığı
dolaştı. Fakat, işte tam bu esnada bir şey oldu;
Bir derin nefes daha aldı. Güvertedeki yolcuların asırların imtidadınca görülmemiş ve görülmeyecek,
yüzlerine baktı. Her çehre, karşısında, bir ayna heybetli bir şey oldu! Vapur, o sırada, büyük bir
gibiydi, Onlarda kendini, yüreğinin gamını saklamağa geminin yanından geçiyordu. Gönderde büyük
yeltenen kendi çehre çizgilerini gördü. Onlar da, bir Türk bayrağı, asil ve vakur dalgalanıyordu. Bu
o yolcular da, müteselli gibi, inanmış, güvenmiş, dalgalanış, birdenbire durdu; sonsuz ufukları, altında
ümitlenmiş gibiydiler.
barındırmak için yaratılmış bu geniş kanat can
evinden vurulmuş gibi birden söndü, sarktı; sonra,
Düşünen kafaları, işleyen uzuvları, gören gözleri, yavaş yavaş, şahikalardan zemine süzülen bir kartal
bütün muhitin kımıldanışlarına, canlılık gösterişlerine azameti ile indi, indi, gönderin yarısına kadar geldi,
inanmak istiyor, inanıyor, mukadder olan bir felâket durdu. Dalgalanmıyor, çırpınmıyor, damarlarında bir
karşısında bulunmadıkları zehabını yaratıyordu.
damla kan, adalelerinde bir zerre tüvan kalmamış
efsanevî bir ilâh heybeti ile hareketsiz duruyordu.
Güvertedeki başlar, bir tek kumandaya itaat eder gibi
hep beraber, bir tek noktaya dönmüştü. Gözler, yarı ATATÜRK’ün, bütün ihtişamı ile yükselttiği hilâl,
şeffaf bir sis arasından güçlükle seçilen Dolmabahçe ATATÜRK’ün ruhu huzurunda bütün ihtişamı ile
sarayına bakıyordu. Sarayın üzerinde dalgalanan rükua varmıştı. Gözler, mendillerin beyazlığı arkasına
bayrağın her zamanki yerinde durduğunu görmek, sığındı; göğüslerden derin hıçkırıklar yükseldi. O
bütün bu gözlerin ve bu kafaların yegâne hedefiydi. zaman, küçük Turgut, yanı başında bir ses işitti.
Fakat bayrak görünmüyordu. En büyük adamın, Başını çevirdi; babası, günlerden beri zapt ettiği
pencereleri yurdun istikbaline açık duran sarayında, gözyaşları içinde, hıçkırıklarla boğuluyordu. Etrafına
yurda nigehbanlık ettiğini gösteren alev bayrak, o bakındı, bir şey göremedi. Tekrar ona döndü ve
sabah, Boğazı tüllendiren hafif pusunun dumanlı sordu:
rengine karışmış, belki de heyecanlı çırpınışını
gözlerden gizlemek için, sise bürünmüştü.
Baba, neye ağlıyorsun?
Bakan gözler, bayrağı göremediler. Başlar, büyük bir
inkisari hayalle başka tarafa çevrildi, göz pınarlarında
nemli kımıldanışlar oldu. Gene ayni gözler, orada
bulamadıkları teselliyi, gemi gönderlerinde, şimdi
yavaş yavaş uzaklaşan şehrin şurasında, burasında
göze çarpan bayraklarda aradılar ve buldular.

1881 - 193

O, bu küçük kalpten belki bir teselli bulmak ümidi
ile:
ATATÜRK öldü oğlum, dedi.

Küçük Turgut babasının yüzüne, hayret ve biraz
da merhamet dolu nazarlarla baktı, sonra onu
Bayraklar, ebediyetlere kadar bu topraklardan bu omzundan çekerek başını ağzı hizasına kadar
semalara renklerini gönderecek olan bayraklar, yaklaştırdı, kulağına eğildi:
yerli yerindeydi. Güvertede, birden, sanki kalplere
ferah veren bir hava esti. Muhiti dolduran hayat Ağlama, baba, dedi. Herkes bize bakıyor. İşitirlerse,
eserlerine, tabiatın güler yüzüne, kalplerinin verdiği sana gülerler, ATATÜRK hiç ölür mü babacığım?”4
4

Hamdi Varoğlu; Cumhuriyet, 14 İkinciteşrin (Kasım) 1938, s.4.
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Bir Millet, İki Devlet
İbrahim YILDIRIM
Dr.E.Kur.Alb.

Millet; aynı topraklar üzerinde yaşayan,
aralarında dil, tarih, ülkü, duygu, kültür, gelenek
ve görenek birlikteliği olan, kaderde, tasada
ve sevinçte bir ve beraber olan insanların
oluşturduğu topluluk diye tanımlanmaktadır.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin
(SSCB) dağılmasından sonra bugün, Birleşmiş
Milletler çatısı altında altı bağımsız Türk
devletinin bayrağı dalgalanmaktadır. Bunlar
Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan,
Türkmenistan ve Kırgızistan’dır. Bağımsızlığı
Türkiye hariç uluslararası toplumca resmen
tanınmamış olsa da dolaylı yollarla tanınmış
olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de bu sayıya eklersek,
bugün bağımsız 7 Türk Devleti’nden söz
edebiliriz. Kıbrıslı Türkler, genç Cumhuriyetin dış
politikasında her zaman öncelikli bir yere sahip
olmuştur ve bu konum halen devam etmektedir.
Burada en büyük duamız, yükselen KKTC
bayrağının sonsuza kadar dalgalanmasıdır.
Bağımsızlığına kavuştuktan sonra bu devletleri

tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuş ve her
alanda bu ülkelerle olan ilişkilerini geliştirmiştir.
Birbirlerinin iç işlerine karışmama, karşılıklı saygı,
dostluk ve kardeşlik temelinde ilişkilerimiz gün
geçtikçe gelişmeye devam etmektedir.
Büyük devlet adamımız ATATÜRK, 1925 yılında
Bursa’da yaptığı konuşmada özetle, Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin de tıpkı
Avusturya Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu
gibi dağılacağını, onun yönetimi altında dil, tarih
ve kök itibari ile bir olduğumuz Türki Devletlerin
bir gün mutlaka bağımsızlığına kavuşacağını, bu
yüzden, bağımsızlık gününe kadar bu devletlerle,
tarih, dil ve kültür bağlarını sıkı tutmak gerektiğini
söylemiştir. Maalesef bu devletler bağımsızlığına
kavuştuğu zaman bu duruma yeteri kadar hazır
olunmadığı ortaya çıkmıştır. Şurası bir gerçek ki,
kaybedilen zamanı kapatmak için çok çalışmamız
gerekmektedir.
SSCB döneminde Türk devletlerinde boy adları
devlet ve millet adı yerine kullanılmak suretiyle
bu toplulukların Türk oldukları unutturulmaya
çalışılmıştır. 2000-2005 yılları arasında Kara Harp
Okulu’nda öğretim üyeliğim esnasında, kardeş
devletlerden gelen öğrencilere her zaman “Azeri
değil Azerbaycanlı Türk, Kırgız değil, Kırgızistanlı
Türk” olduklarını, bunun bu şekilde kullanılması
gerektiğini söylemişimdir. Çok şükür hala bu

konuda yanlış kullanım olsa da epeyce mesafe
aldığımızı söyleyebilirim. Türk Cumhuriyetleri
içerisinde bize coğrafi ve kültürel olarak en yakın
olan devlet Azerbaycan Cumhuriyeti’dir. Merhum
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in “Biz bir millet,
iki devletiz.” sözü, iki ülke ilişkilerinde bugüne

ülkesi ve milletinden uzak Afganistan, Sibirya
gibi cephelerde kullanıldığını söylemişlerdi.
Sovyetlerin bu politikasının menfi etkileri Türk
Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazandıktan
sonra da devam etmiştir.

kadar yol gösterici olmuştur ve olmaya da
devam edecektir. Azerbaycan, maalesef Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde millet
benliğinden uzaklaştırılmaya, ülke halkına milli
ve manevi değerleri unutturulmaya çalışılmıştır.
Azerbaycan’da milli kimliğinin şuurunda ve
bağımsızlık ülküsüne önderlik yapabilecek
vasıflarda insan yetişmemesi için her türlü tedbir
alınmıştır. Örneğin, Sovyetlerin “Büyük Vatan
Muharebesi” adını verdiği İkinci Dünya Savaşı
(1939-1945) esnasında Türk Devletleri’nden gelen
birlikler, cephelerin en zor yerlerinde kullanılmışlar
ve yüz binlerce Türk gencinin ölmesine yahut
sakat kalmasına neden olmuşlardır.

Azerbaycan 1991’deki bağımsızlık ilanından kısa
bir süre sonra (1993) siyasi bir kaosa sahne olmuş
ve bir taraftan 1988'den beri Ermenistan ile
Karabağ savaşını sürdürürken diğer taraftan askeri
darbe girişimlerine maruz kalmıştır. Azerbaycan
nihayet Haydar Aliyev liderliğinde siyasi istikrara
kavuşmuşsa da Ermenistan ile girdiği savaştan
1994’te ülke topraklarının yüzde yirmisini ve
Karabağ’ı kaybederek çıkmıştır. Bu savaş, Rus
askeri desteğini arkasına alan Ermenilerin sivilleri
hedef alarak gerçekleştirdiği savaş suçları ile
tarihe geçmiştir. Özellikle Hocalı’da yapılan
katliam hala hafızalardadır.

Bu, savaşın sonucunda Azerbaycanlı Türkler
Dağlık Karabağ’dan büyük oranda göç verdiler.
Karabağ’da Ermenilerin kontrolünde tanınmayan
bir özerk cumhuriyet kuruldu. (Özerkliğin
nedeni, burada Ermeni nüfusun Azerbaycanlı
Türk nüfustan daha kalabalık olmasıdır. İşgalden
sonra Azerbaycanlı Türk nüfus göç ettiği için şu
anda bölgede yalnızca Ermeniler yaşamaktadır.
Antlaşmadan sonra, Türk nüfus geri dönecek
ve artık bölgenin özerkliği büyük bir olasılıkla
2001 yılında Azerbaycan Harp Okulu’nda görev kaldırılacaktır.) Savaşın en önemli sonucu ise
yaparken oradaki subaylar SSCB döneminde Karabağ koridorunun kaybedilmesi ile Azerbaycan
kendilerinden yalnız piyade ve yardımcı sınıf ile Nahcivan arasında 1920'den beri kopuk olan
(Levazım, Ulaştırma) subaylar yetiştirildiğini, coğrafi bağlantının yeniden kurulması ihtimalinin
teknik branşlarda ve kurmay subayın çok az veya kalmamış olmasıdır.
hiç yetiştirilmediğini, yetiştirilenlerin de kendi
80

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2020

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2020

81

Neyse ki yaklaşık 26 sene sonra Ermenilerin
Karabağ temas hattına 27 Eylül 2020 sabahı
yaptığı saldırılar, Azerbaycan için kayıplarını
telafi etmek adına bir fırsat sağladı. Azerbaycan,
28 Eylül’de sınır hattı boyunca savaş ilan etti.
Dağlık Karabağ’da 44 gün süren askeri harekâtın
sonunda Azerbaycan rayonlarından Füzuli,
Cebrayıl, Zengilan, Kubatlı ve Kelbecer’in tamamı
ile Laçin’in %5’i; Karabağ rayonlarından Şuşa’nın
ve Hocavend’in yarısı, Hocalı’nın %20’si ve
Terter’in %10’u kurtarıldı. 9 Kasım 2020 tarihinde
Putin’in arabuluculuğuyla Rusya – Azerbaycan –
Ermenistan arasında yapılan antlaşmayla kalıcı
ateşkes sağlandı. Antlaşmaya göre Ermenistan;
Kelbecer’i 15 Kasım’a, Ağdam’ı 20 Kasım’a,
Laçin’i 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a devredecek.
Ermenistan’ı Karabağ’a bağlayan ve Laçin’den
geçen yol, Rusya denetiminde olacak. Ancak
Ermenilerin Hankendi’ye giderken Şuşa’dan
geçmemeleri için yeni bir yol yapılacak. İran
sınırına yakın bir yerde Nahcivan’ı Zengilan’a
bağlayan bir yol yapılarak Türkiye ile Azerbaycan
arasında karayolu bağlantısı kurulacak. Bu yol da
Rusya denetiminde olacak. Her iki yoldan da silah
cephane nakli yapılamayacak.
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında
varılan bu ateşkes antlaşması gereği açılacak
olan Nahcivan koridoru, bölgesel dengeler ve
Türkiye – Orta Asya ilişkileri, Türk dünyasının
bütünlüğü açısından büyük önem arz etmektedir.
Türkiye’yi Türk Cumhuriyetleri ile birbirine
bağlayan tek toprak parçası olan Nahcivan
üzerinden bu koridorun açılmasıyla Orta Asya’dan
Türkiye’ye ulaşım imkanı açılarak Türk dünyasının
bütünleşmesinin önü açılmış olacaktır. Ekonomi ve
turizm alanlarındaki ilişkiler bakımından da yeni
bir devrim niteliğinde olan Nahcivan koridorunun
açılması,
Bakü – Tiflis – Kars güzergâhına
güçlü destek oluşturarak tarihi ipek yolunun
canlanmasına katkı sağlayacaktır.
Harekâtın 44 gün gibi kısa bir sürede
başarıyla neticelendirilip Ermenilerin bozguna
uğratılmasında Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği
desteğin önemli bir katkısı olduğu muhakkaktır.
Bu katkı, Türkiye’nin sahada oyun kurucu ve
sonuç belirleyici önemli bir aktör olduğunu da
ortaya koymuştur. Türkiye, Azerbaycan’a verdiği
destekle ABD seçimleri ve pandemi krizini fırsata
çevirip kendi derdine düşen Batı’yı da devre
dışı bırakmıştır. Bu destekle aynı zamanda ABD,
Fransa ve Rusya’dan oluşan Minsk Grubu gibi
büyük bir gücü etkisiz hale getirmiştir.
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Türkiye ve Azerbaycan Güney Kafkasya’yı
arka bahçesi olarak gören Rusya gibi bir gücü
antlaşmaya razı ederek büyük bir başarıya imza
atmıştır. Rusya’nın ikna edilmesinde Ermenistan
başbakanı Paşinyan’ın Batı yanlısı politikaları da
etkili olmuştur. Putin bu antlaşmayla Ermenistan’a
Kafkaslarda asıl patronun Rusya olduğunu
yeniden hatırlatmıştır. Türkiye’nin, soğuk savaş
dönemindeki gücüne adım adım yaklaşmakta olan
Rusya’yı, Libya’da, Suriye’de karşıt pozisyonlarda
yer almasına rağmen Azerbaycan-Ermenistan
anlaşmasına ikna etmesinde Ankara diplomasisinin
büyük bir başarısı söz konusudur. Özellikle anlaşma
sonucunda Nahcivan koridorunun açılacak olması
Türk dünyasına bölge ülkeleri nazarında psikolojik
üstünlük kazandırmıştır.

Sonuç olarak, Karabağ’ın işgalden kurtarılma
süreci Türk Dünyasındaki dayanışma ve iş birliğine
örnek olmuştur. Dağlık Karabağ topraklarının
önemli kısmı azat edilerek tekrar Azerbaycan
Cumhuriyeti’ne dönmüştür. Bu, büyük bir
kazanımdır. Nitekim Türk dünyasının haritada da
birleşmesine vesile olacaktır. Nahcivan, 13 Ekim
1921 tarihli Kars Antlaşması ile özerk cumhuriyet
ilan edilmiş ve bu suretle Azerbaycan ile Nahcivan
kara bağlantısı coğrafi olarak koparılmıştır.
Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, bölgenin
kaderini belirleyen Kars anlaşmasını imzalayacak
Türk heyetine Ankara’da şu sözleri söylemiştir:
"Nahcivan Türk kapısıdır. Bu hususu nazar-ı
itibara alarak elinizden geleni yapınız." Böylece,
ATATÜRK’ün vizyonu, yüzyıl sonra daha da net
olarak anlaşılmaktadır. Nahcivan’a koridorun
açılması sadece Azerbaycan’dan Türkiye’ye
uzanan bir koridorun açılması bakımından değil,
Türk Dünyası’nın birbiriyle, bu yolla coğrafi olarak
tekrar birleşmesi bakımından da önemlidir.

Kapalı Maraş’ın Açılması: Kıbrıs’ta
Barışçı ve Uzlaşmacı Değişim
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN
Yeditepe Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Giriş
1974 öncesi Akdeniz’in ve adanın ekonomik
ve turizm olarak en gelişmiş şehri olma
özelliğini taşıyan Maraş, 13 Ağustos 1974’te
İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir. Kıbrıs
Sorunu‘nun çözümüne ilişkin Birleşmiş Milletler’in
arabuluculuk girişimlerine rağmen; Rum kesiminin
uzlaşmazlığı esas alan statükocu yaklaşımları
nedeni ile bu mümkün olmamıştır. Maraş, 1980 ve
1990'lı yıllarda defalarca masaya getirilmiş, ancak
Rum kesiminin karşı çıkması sebebiyle neticeye
kavuşturulmamıştır.
Bu sonu gelmeyen kördüğümü kesmeyi, Kıbrıs
Türklerine uygulanan ambargoları, yapılan
haksızlıklara
nihayet
vermeyi
hedefleyen
Başbakan TATAR, KKTC’nin edindiği kapasiteyle,
Kapalı Maraş’ı açıp ekonomiye kazandırılabilecek
bir noktada olduklarına inandıklarını ve
“Büyük ölçüde vakıf malı olan toprakları
tekrardan ülkemize kavuşturmak hepimizin
milli bir görevidir” görüşünü öne sürmüştür.
TATAR, Maraş’ın ekonomiye kazandırılabilecek
yönünde sürdürülen 2019’da başlatılan açılım
planlamalarının,
‘’Uluslararası hukuka ters
düşmeyecek’’
bir
model
oluşturulmasının
gerçekleşeceği müjdesini vermiştir.
Müzakere süreçleri içerisinde Rum tarafının ortak
devlet idaresini Türk toplumu ile paylaşmak
istememesi, Ada’nın siyasal yönetiminin bölgenin
tek hâkim sıfatı ile hareket etmesi, esasen gelinen
kilitlenmedeki temel unsur olarak şekillenmiştir.
Bu bağlamda, Maraş’ın açılması KKTC’nin
uluslararası hukukta sonuçlar doğuracak bir
devlet tasarrufuna gittiğinin göstergesidir.
Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğal kaynaklar
hususunda Rum kesiminin, bölgenin tek hâkimi
olarak hareket etmesi ve bu kaynakları ‘Milli çıkar’

olarak değerlendirmesi ve Kuzey Türk kesimini bu
süreçten dışlaması bu süreci hazırlayan bir diğer
önemli etkendir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın Maraş
adımı ‘Ilımlı politikasını’ değiştirdiğinin ve kalıcı
bölünmenin ilan edildiğinin göstergesidir.
46 yıl sonra iskâna açılan Maraş’taki törenlere
iştirak eden Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip
ERDOĞAN, ‘’Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek
durumundayız. Bugünkü attığımız adım ve
süratle yapılan çalışmalarla Maraş için yeni
bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri
bellidir. Gerçek sahiplerine kavuşacağı günü
beklemektedir. Maraş kendi asıl sahiplerine
kavuşmuştur." değerlendirmesinde bulunmuştur.
Kıbrıs uyuşmazlığının bir mihenk taşı olarak
tanımlanan Maraş’ın açılması, çözümsüzlüğün
arkasında ortaya koyulan dayatmalara karşı
esasen; Kıbrıs meselesinde önemli bir değişimin,
farklı bir yaklaşım döneminin başlangıcındaki
kritik hamle olarak nitelendirilebilir. Bu çerçevede,
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin TATAR ise, "Bize
yakışan doğru bir adımdı. Buradaki mal ve mülk
sahipleri gelebilirler. Kendilerine iade edebiliriz.
Bu şekilde burası açılacaktır. Bizim yolumuz barış,
güvenlik yoludur" demiştir.1
Bu tarihi açıklamalar ışığında meseleye yeniden
dönecek olursak, kanaatimizce, Maraş’ın açılması
KKTC’nin siyasi ve ekonomik hayatında, önemli
bir değişimin başlangıcıdır. Ada’da uyuşmazlık,
çatışma ve gerginlik seçeneği yerine, barışçı ve
uzlaşmacı zemine dayalı bir iş birliği modelini
öne alan bir yaklaşımla, Maraş sakinleri ve mülk
sahiplerini hukukun üstünlüğü ve hakkaniyete
dayalı esaslar üzerinde atılacak adımlar; Kıbrıs
meselesinin çözümü konusunda çok önemli bir
yolu da açabileceği varsayılmaktadır.

KKTC'de tarihi ziyaret. Cumhurbaşkanı ERDOĞAN 46 yıl sonra açılan Maraş'ta’’, Hürriyet, 15 Kasım 2020, www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-kktcde-tarihi-ziyaretcumhurbaskani-erdogan-46-yil-sonra-acilan-marasta-41663208.
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Doğu Akdeniz’de Siyasal Gelişmeler Ve Enerji Keşfedilen yeni hidrokarbon kaynaklarıyla birlikte,
Projeleri'nin Kilit Ada Kıbrıs’a Etkileri
Arap Baharı Suriye ve Libya iç savaşları ile başlayan
yeni istikrarsızlıklar ve Akdeniz’de Kıbrıs adasının
Maraş’ın açılmasının önemi, enerji denklemi ve açıklarında bulunan yeni enerji kaynaklarının keşfi;
siyasal değişimin doğru analiz edilmesini gerekli kıyıdaş devletlerin enerji politikalarında farklı
kılmaktadır. Meseleye bu tespitten hareketle uyuşmazlıkları ve uluslararası hukuk prensipleri
yakından bakıldığında, Kıbrıs Adası, stratejik çerçevesinde çözüme kavuşturulamamıştır. İkinci
konumu nedeniyle daima küresel güç merkezlerinin değişim olarak, Kıbrıs Adası; askeri deniz üsleri
ilgi odağında olmuştur. Ancak, Soğuk Savaş’ın elde etmek, silahlanma faaliyetleri için pazar elde
sona ermesi, Arap Baharı ile bölgede yerinden edebilmek enerji kaynaklarından pay alabilmek
oynayan taşlar ve en önemlisi teknolojideki yeni maksadı ile hareket eden ABD, Rusya, AB ve Çin’in
gelişmelere bağlı olarak, enerji politikalarında çıkarlarının çatıştığı bölge olarak, uluslararası
yeni bir sürece girmiştir. İsrail ve Mısır’ın deniz paylaşım ve rekabet sorunlarının hareketlendiği,
yetki alanlarında yeni gaz rezervlerinin ortaya kritik bir jeopolitik sürüklenme içine girmiştir.
çıkmasının hemen ardından, Kıbrıs; süratli bir
şekilde uluslararası enerji şirketleri ile Rus gazının
tekelinden uzaklaşmak isteyen Avrupa Birliği’nin
öncelikli gündemi haline gelmiştir. Esasen, Doğu
Akdeniz diğer adıyla Levant Havzası (Levant
Bölgesi); Türkiye, Mısır, İsrail, Filistin, Lübnan,
Suriye, KKTC ve GKRY’nin ortak deniz alanlarını
paylaştığı kıyı bölgesi olarak tanımlanmakta olup
siyasi ve ekonomik olarak Akdeniz coğrafyasının
en kritik noktalarından biri olmuştur.
Türkiye - KKTC'nin ruhsatlı arama sahaları
Akdeniz’de Kıbrıs’ı çevreleyen alanda, dört önemli
enerji sahası ortaya çıkmıştır. Bunlar: ‘‘Afrodit:
Kıbrıs Adası’nın güneyindeki saha, Leviathan:
Kıbrıs Adası ile İsrail arasında (Afrodit’in
güneydoğusunda) kalan saha, Nil: Kıbrıs Adası ile
Mısır arasında kalan saha, Herodot: Kıbrıs
Adası ile Girit Adası’nın güneydoğusunda kalan
sahadır’’. Keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen bu
hidrokarbon kaynakları ile Doğu Akdeniz, küresel
enerji haritasında yeni bir kırılma noktası olmuştur.
TPAO’nun Ruhsatlı Arama Parselleri
2 Ocak 2020 tarihinde Yunanistan, İsrail ve GKRY
arasında “EastMed” şeklinde isimlendirilen Doğu
Nitekim Doğu Akdeniz’de 2008 senesinden Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı’nın inşası için 6
bu yana yapılan enerji keşif çalışmaları, önemli milyar dolar tutarında bir anlaşma yapılmıştır.
miktarda petrol ve doğalgazın keşfedilmesi
ile sonuçlanmıştır. Bu keşifler sayesinde, Doğu Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki aktif politikaları,
Akdeniz, potansiyel açıdan mühim bir enerji Türkiye’yi devre dışı bırakan girişimlerin
transferi merkezine dönüşmüştür. Bölgede yeni ivmelenmesi ile sonuçlanmıştır. 20. yüzyılda
keşfedilen petrol rezervleri ve doğalgaz yatakları, enerji kaynaklarının uluslararası sistemde güç
bu enerji kaynaklarının paylaşımının yanında deniz mücadelelerini belirlemesi ile Doğu Akdeniz’in
alanlarının paylaşımını da gündeme getirmiştir. dolasıyla Kıbrıs’ın da önemi mevcut sistem
Bu durum karşısında Doğu Akdeniz’e kıyıdaş içerisinde bir hayli artmıştır. Özellikle küresel
ülkeler arasında yaşanan deniz alanlarına ilişkin güçlerin enerji kaynakları için Ortadoğu’yu cazibe
anlaşmazlıklar, bölgede tansiyonun yükselmesine merkezi olarak görmeleri ve Doğu Akdeniz’in
neden olmuştur.
jeopolitik anlamda Ortadoğu coğrafyasının
kontrolü noktasında kilit rol oynaması, dolaylı
84

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2020

yönden Kıbrıs adasının da önemini büyük bir
ölçüde etkilemiştir.2 Öte yandan, dikkat edilmesi
gereken bir diğer hayati unsur; Kıbrıs’ın aynı
zamanda, Orta Asya ve Kafkaslar’daki enerji
kaynaklarının uluslararası pazarlara ulaştırılması
noktasında, İskenderun Liman’ını denetleyebilme
imkânına sahip olan, bu güzergâhtaki deniz
ticaretinin düğüm noktasıdır.
Türkiye ve KKTC Kıta Sahanlığı
Akdeniz, Avrupa ve Ortadoğu’yu etkileyebilmesi
sebebiyle, küresel ve bölgesel güçlerin kontrol
altında bulundurmak istediği ada, bu özellikleri
sayesinde hem küresel hem de bölgesel jeopolitik
ve jeoekonomik dengeleri etkileyebilen stratejik
bir nokta olmuştur. GKRY’nin uluslararası hukuk
kurallarını hiçe sayarak Kıbrıs açıklarında deniz
alanlarını ihlal etmesine karşılık, 21 Eylül 2011
tarihinde New York’ta KKTC ile Türkiye arasında
‘‘Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’’
imzalanmıştır. Bu izne istinaden, Piri Reis
araştırma gemisi, ilgili ruhsat alanında 23 Eylül
2011’de faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca Türkiye
ile Shell şirketi arasında da Antalya, Mersin ve
İskenderun Körfezi civarında ve Türkiye’nin kıta
sahanlığı dâhilinde petrol ve doğalgaz aramasına
dair anlaşma 23 Kasım 2011’de imzalanmıştır.
Türkiye tarafından GKRY’nin uluslararası hukuka
aykırı olarak MEB ilanına karşılık olarak da, BM’ye
18 Mart 2019 tarihinde gönderilen mektupta,
Akdeniz kıta sahanlığını 28 derece batı meridyeni
ile 32 derece, 16 dakika, 18 saniye doğu meridyeni
arasındaki bölge olarak tanımlamıştır.3

Türkiye’nin tam destek verdiği bu öneri, Kıbrıs
Türkleri’nin ve Rumları’nın, Ada’nın eşit ortakları
olarak, eşit haklara sahip oldukları hidrokarbon
kaynakları konusunda, gelir paylaşımı dâhil iş birliği
yapmalarını ve bu kaynaklardan eşzamanlı olarak
birlikte yararlanmalarını öngörmektedir. Ancak,
Rumlar bu yapıcı öneriyi, 2011 ve 2012’de olduğu
gibi reddetmiştir. GKRY hidrokarbon konusunu,
Kıbrıs Türkleriyle paylaşması ve birlikte karar
alması gereken bir unsur olarak görmemektedir.
Türk tarafı bugüne kadar Ada’nın etrafındaki
hidrokarbon kaynaklarının “Barış ve istikrar”
unsuru haline gelmesi için çaba göstermiştir. Bu
önerinin hayata geçirilmesi, bölgesel barış, istikrar
ve iş birliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve
Kıbrıs meselesinin çözümü için de uygun bir zemin
yaratacaktır. Bununla birlikte, Kıbrıs Türklerinin
hakları garanti altına alınmadığı sürece, Türkiye
Petrolleri, KKTC makamlarının kendisine verdiği
ruhsat sahalarındaki sondaj ve sismik araştırma
faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecektir.4

TPAO’nun Arama ve Sondaj Faaliyetleri

Ada’nın ortak zenginlikleri üzerinde herhangi bir
karar alınırken, Kıbrıs Türklerinin de bu kararların
alındığı mekanizmalara dâhil edilmeleri gerektiği
açıktır. Nitekim KKTC 13 Temmuz 2019 tarihinde
son derece isabetli ve zamanlı bir öneri yapmıştır.

Kıbrıs Adası civarında keşfedilen yeni enerji
sahalarının işletilmesinde, uluslararası hukuka
aykırı yöntemler benimseyen GKRY’nin girişimleri,
bölgesel enerji denkleminde çatışmaların ana
sebebi olmuştur. GKRY’nin, KKTC ve Türkiye’yi
saf dışı tutarak kıyıdaş devletlerle yaptığı MEB
anlaşmalarında iki ülkeye ait deniz yetki alanlarını
ihlal etmesi Ankara Hükümeti ve Rum Yönetimi
arasında gerginliğe sebebiyet vermiştir. Ankara
Hükümeti yapılan anlaşmaların uluslararası
hukuk kurallarına aykırı olduğunu ve yapılan
anlaşmaları kabul etmediğini bir nota ile BM
üyelerine duyururken, GKRY ile MEB anlaşmaları
yapan Mısır ve Lübnan’a notalar vererek, Kıbrıs
konusunun Türkiye için hassas olduğunu sert bir
tavırla dile getirmiştir.5

Gürkan Kumbaroğlu: “Türkiye, Doğu Akdeniz’de kendisine partnerler bulmalı”, Sanayici, 9 Kasım 2019.
İhan Sağsen (2019), “Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz”, Euronews, 23.05.2019, : https://tr.euronews.com/2019/05/23/gorus-yeni-bir-kriz-ve-mucadele-alandogu-akdeniz.
4
Doğu Akdeniz denkleminde stratejik adım: Türkiye - Libya mutabakatı’’, Dünya Bülteni, 19 Ekim 2020.
5
Umut Kedikli, Önder Çalağan: ‘’ Enerji Alanında Bir Rekabet Sahası Olarak Doğu Akdeniz’in Önemi”, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/770057.
2
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Yunanistan ve GKRY’nin Kıbrıs’ta Çözümsüzlük
Temeline Kurulu Dış Politikası Ve Maraş
Sorununda Arka Plan

Yunanistan-GKRY MENA Hattı

Yukarıda kısaca özetlendiği üzere, Maraş 1974
yılında gerçekleştirilen ikinci harekât sonrasında,
Türk Ordusu’nun kontrolüne girmiş ve bölge
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK)
kararınca yerleşime ve iskâna kapatılmıştır.
Maraş’ın kullanıma kapatılmasıyla, bölgenin
kimin kontrolünde olacağı, içinde yer alan mal
varlıklarının mülkiyetlerinin kime ait olduğu ve
yeniden yerleşime açılmasına ilişkin tartışmaların
getirdiği çözümsüzlük sarmalı; 1974 yılından
günümüze kadar süregelmiştir.

8 Şubat 2018 tarihinde, GKRY’nin ruhsat verdiği
ihtilaflı alanlardan birine İtalyan ENI şirketine
ait sondaj gemisi girmeye teşebbüs etmiş
ve Türk Deniz Kuvvetleri’nin savaş gemileri
tarafından Kıbrıs’ın güneyinde durdurulmuştur.
Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın
görevini devrettiği 21 Ekim 2018 tarihinde
Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarabileceğini
söylemesi ise, Türk-Yunan gerilimini yükselten
bir durum oluşturmuştur. Bunun sebebi, benzer
tartışmaların 1990’lı yıllarda da gündeme gelmesi
ve 8 Haziran 1995 tarihinde bu durumun Türkiye
tarafından savaş sebebi olarak görüleceğine
dair bildirinin bulunmasıdır. Yunanistan ve GKRY
birlikte hareket ederek Türkiye’nin açık denizlere
erişimini engellemeye çalışmaktadır. 2019 yılının
sonunda Türkiye’nin Libya ile yaptığı mutabakat
Öte yandan, BMGK'nin 1984'te Maraş ile ilgili
da Yunanistan’da rahatsızlık yaratmıştır.6
aldığı 550 sayılı kararda, "Maraş’ın herhangi
8 Ocak 2020 tarihindeki Türk Akımı Doğalgaz bir bölümüne kendi sakini dışındaki insanların
çabalarını
kabul
edilmez
Boru Hattı’nın resmi açılış töreni hasebiyle bir yerleştirilmesi
olarak
niteler
ve
bu
bölgenin
BM
yönetimine
konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip
ERDOĞAN, Doğu Akdeniz’de enerji jeopolitiği devredilmesi çağrısında bulunur." hükmüne yer
kapsamında vuku bulan gelişmelerle ilgili olarak verilmiştir. Ancak, önemle belirtmek gerekir
yaptığı değerlendirmede: ‘’Hedefimiz, ülkemizi ki, BM kararında, aynı zamanda BM Maraş ile
küresel enerji merkezlerinden biri hâline ilgili ‘Bölgenin eski sakinlerine açılabileceği’ ve
getirmektir. Türkiye olarak kesinlikle bölgesel ‘Bölgenin BM kontrolüne verilmesi’ koşullarına
gerilim peşinde değiliz, asla da olmadık. Doğu da ayrıca yer verilmiştir. Gerek 550 sayılı gerekse
Akdeniz’de ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin KKTC’yi yasa dışı kabul eden ve tanınmaması
ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata çağrısında bulunan 1983/541 sayılı BMGK kararları,
geçme şansı yoktur. Akdeniz’deki en uzun kıyı gerekse diğer kararlar esasen siyasi bağlayıcılığı
şeridine sahip Türkiye’nin bu bölgeyle ilgili olmayan tavsiye nitelikli kararlardır. Kararlar
her türlü projede söz söyleme hakkı elbette KKTC’nin bağımsız bir devlet olma niteliğini
elbette ortadan kaldırmayacaktır.
olacaktır.’’ açıklamasına bulunmuştur.

Sina Kısacık, Gamze Helvacıköylü: ‘’ Doğu Akdeniz’deki Enerji Temelli Askeri Güvenlik Gelişmelerinin Türkiye’nin Doğu Akdenizli Komşuları Ve Küresel Güçlerle Olan İlişkilerine
Yansımaları’’, http://politikaakademisi.org/wp-content/uploads/DOGU_AKDENIZDEKI_ENERJI_TEMELLI_ASKERI_G.pdf.7.

6

Maraş Bölgesi ve KKTC

Maraş bölgesi, Akdeniz'in gözde turizm
mekânlarından biri olarak Hollywood yıldızlarının
uğrak yeri olmayı sürdürmüştür. BMGK kararı
uyarınca askeri bölge ilan edilen Maraş, bu
bağlamda, Kıbrıs’ta Türk ve Rum taraflarını ayıran
BM Yeşil Hattın içinde bir tampon bölge olarak
kabul edilmektedir. Ancak uygulamada, BM Barışı
Koruma Kuvvetleri’ne ait bir bina ve Türk Silahlı
Kuvvetleri’ne ait bir orduevi, öğrenci yurdu
kullanıma açık bırakılmıştır. BM şemsiyesi altında
sürdürülen Kıbrıs müzakerelerinde kapsamlı
bir çözümün parçası olarak da görüşülen Maraş
konusu, Rum tarafının uzlaşmaz tavrı sebebiyle
kesin bir çözüme kavuşturulamamıştır. Bilindiği
üzere, Rum tarafı mevcut statükodan istifade
ederek, Ada’nın eşit haklara sahip Kıbrıs Türk
halkının hukuki ve siyasal haklarını yok sayarak,
refah ve yetki paylaşımına istekli hareket
etmemekte ve bu konuda, Avrupa Birliği ve 2004'te yapılan Annan Planı referandumunun Rum
ABD’den herhangi bir baskı hissetmediği gibi, kesimi tarafından kabul görmesi halinde, Maraş
destek görmektedir.
konusuna, Rumların da yararına olacak şekilde
yer verilerek, bölgenin Rum tarafının denetimine
bırakılması öngörülmüştür. Bu çerçevede, Kıbrıs
Türklerinin Annan Planı'na yüzde 64,91 ile "Evet"
demesine rağmen Rumların yüzde 75,83 ile "Hayır"
demesi bu çözüm fırsatını da ortadan kaldırmıştır.
Bir başka ifade ile Annan Planı kabul edilseydi;
Maraş Rum tarafının kontrolüne bırakılacaktı.
Fakat Rumlar bu tarihi planı kabul etmediği için
bu tasarı da gerçekleşmemiş ve buzdolabına
kaldırılmıştır.

Rumlar, uluslararası hukuka, eşitlik ilkesine aykırı
olarak, tüm adanın temsilcisi gibi davranmaktan
asla geri adım atmamışlardır. Ayrıca Kıbrıs
Anayasası’na rağmen, uluslararası toplumun
temsil yetkisini Kıbrıslı Türk toplumunun aleyhine
koz olarak kullanmayı 46 yıldır sürdürmektedirler.
Diğer taraftan “iki kesimlilik”, “siyasi eşitlik”
gibi Kıbrıs müzakereleri için BM’nin ilkesi
haline gelmiş pek çok konuda ciddi sapmalar
yaşanmıştır. Diğer yandan da 1990/649 sayılı
BMGK kararındaki “toplumların siyasi eşitliği”
ilkesi Cenevre Zirvesi’nde korunamamıştır.
Değişen konjonktür bu nedenle Maraş hakkındaki
ilgili uygulamaya konulan yeni kararın mevcut
ekonomik ve siyasal gerçekler bağlamında
yeniden değerlendirilmelidir.
7
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BM müzakereleri esnasında, Rum tarafı ve KKTC
yönetimleri, 1980 ve 1990'lı yıllarda devam
eden karşılıklı görüşmeler esnasında taraflar
defalarca masaya getirilse dahi, Rum yönetimi
ısrarla diyalog ve çözümden kaçmıştır. Nitekim
bu bağlamda 1993'te BM Genel Sekreteri Butros
Gali'nin önerdiği güven artırıcı önlemler paketi
çerçevesinde, Türk tarafı, Lefkoşa Uluslararası
Havaalanı'nın açılması karşılığında, Maraş'ın BM
idaresinde iki tarafın ortak kullanımına açılmasını
kabul etmiş, ancak bu plan Rum kesimince
şiddetle ret edilmiştir. Gerçekten Merhum KKTC
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 2003'te Rum
lider Tasos Papadopulos'a, Kıbrıs'ın her iki tarafına
yönelik ticaret, ulaşım, seyahat ve kültürel ile
sportif aktivitelere uygulanan tüm kısıtlamaların
kaldırılması karşılığında, Maraş'ın Rum kesiminin
kontrolüne verilmesi önerisi de Rum tarafında
karşılık bulmamıştır.

Bölgesel sorunların çözülememesinde bir diğer
faktör AB’nin bölgesel enerji denkleminde
GKRY’ye sağladığı destektir. GKRY’nin AB’ye
üye olmasıyla birlikte attığı her adımda üyelik
statüsünde bulunduğu birliğin ismini kullanarak,
uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerini meşru
gösterme çabası güven ve işbirliğini zora
sokmaktadır. Bunun yanında Türkiye’yi sürekli
olarak AB’ye üyelik sürecinde Kıbrıs sorunu
üzerinden vurarak her fırsatta tavizler koparmaya
çalışan AB, günümüzde de bu tavrını açık ve
örtülü faaliyetler şeklinde uygulamaktadır.
Rumların tüm adayı temsilen AB’ye üye yapılmış
olduğunu ve akabinde adadaki iki ayrı devletin de
facto varlığına rağmen Yunan ve Rum lobilerinin
etkisiyle KKTC’ye uluslararası toplum nezdinde
siyasi ve ekonomik tecrit uygulaması, bu
zorlukların en önemli ekonomik boyutunu teşkil
etmektedir.7

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kapali-maras-46-yilin-ardindan-kademeli-olarak-acildi/1998407.
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2017'de Crans Montana'da yapılan Kıbrıs Konferansı
yine Rum tarafının uzlaşmaz yaklaşımı yüzünden
sonuçsuz kalınca, kapsamlı bir çözüm ihtimalinin
neredeyse imkânsız olduğu gözler önüne
serilmiştir. Zira, "Maraş’ın içinde bulunduğu tüm
teklifleri reddeden Rumlar, bölgenin tamamen
kendilerine verilmesini talep etmektedirler."
Rum lider Anastasiadis, federasyon zemininde
müzakere yürütülmesini anlamsız bulduğunu
Crans Montana zirvesinin bitiminde ifade etmiş;
2018’de de Türklerin yerel yönetimlerdeki
yetkilerinin arttırılacağı ama merkezi devletteki
yönetimde etkisizleştirileceği (Desantralizasyon)
bir müzakere zemini önermiştir. Garantörlük
Anlaşması’nın iptali ve Türk askerinin çekilmesini
görüşmelerin ön şartı yapma isteğinin arkasındaki
niyet Maraş konusunda da geçerli olmuştur.
Müzakereler boyunca aldığı her tavizi kazanım
haline getiren ama verdiği tavizi bir sonraki
görüşmede yeni bir taviz almak için pazarlık
konusu yapan Rum zihniyeti, Kıbrıs Türkünün
çözülmesini kolaylaştırmak istemektedir.

Paşa Vakfı ve Bilal Ağa Vakfı olmak üzere üç
vakfa ait taşınmazlardan oluştuğunu belirtmek
gerekmektedir. Ancak adanın Osmanlı’dan
sömürgeci İngilizlere devri sonrasında bu vakıf
mallarına çeşitli şekillerde el konulmuştur.
Kıbrıs’ın 1878 yılında Osmanlı devletinden
fiilen ayrılması sonucunda, adadaki Müslüman
vakıflarının yönetimi, ülkenin yöneticisi İngiltere
tarafından, kendi çıkarına göre düzenlenip,
20.yy başlarından itibaren yozlaştırılmıştır. Bu
bakımdan, farklı çıkarların bir ortak bileşkesini
bulmak, herhalde çok kolay bir iş değildir. Ne var
ki Kıbrıs Sorunu’nun bugün içinde bulunduğu
koşullarda, iki ana unsur olarak Türk tarafı, elinde
bulundurduğu toprak oranında; Rum/Yunan tarafı
ise devleti ele geçirip, uluslararası hukuku kendi
çıkarlarına göre yönlendirebilme noktalarında,
güçlüdürler.10

Yukarıda kısaca tarihsel kronoloji bağlamında
özetlenen yarım yüzyıllık tıkanıklık, Türkiye
ve KKTC için son noktasına gelmiştir. Doğu
Akdeniz’de Türkiye’nin ve KKTC’nin adil bir şekilde
yer almadığı hiçbir denklemin barış ve istikrar
üretemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Sn.
ERDOĞAN, “Diplomasi oyunlarına tahammülümüz
kalmamıştır. Sismik ve sondaj faaliyetlerimize
devam edeceğiz.” açıklamasında bulunmuştur.8
Cumhurbaşkanı Sn. ERDOĞAN, KKTC'yi daha da
güçlendirecek çalışmaları, büyük çaplı projeleri
hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek
2015 yılında KKTC'nin içme suyu sorununu
çözdüklerini, Su Temin Projesi'nin tarımsal
sulama kısmının çalışmalarının da devam ettiğini
açıkladı. Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, şimdi de
denizin altından doğal gaz hattı çalışması ve yine
deniz altından kabloyla elektrik enerjisi getirme
çalışmalarının sürdüğü müjdesini vermiştir.9
Maraş’ın Açılma Kararının Hukuki Esasları ve
KKTC’nin Çözüm Hamlesi
Yaklaşık 4 bin 500 dönümlük bir bölge olan
Maraş’ın açılmasının önünde hukuki bir engel
olup olmadığı sorusuna cevap vermeden önce,
bölgenin büyük bir kısmının esasında Osmanlı
döneminde Lala Mustafa Paşa Vakfı, Abdullah

KKTC’nin tüm uzlaşı çabalarına Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi’nin (GKRY) kayıtsız kalması ve
çözümsüzlüğü çözüme tercih etmesi hem de
son dönemde Doğu Akdeniz’de Türk tarafının
haklarının GKRY ve Yunanistan tarafından hiçe
sayılarak bölgedeki hidrokarbon kaynaklarından
tek taraflı yararlanılmak istenmesi, KKTC ve Türkiye
açısından bardağı taşıran son damlalar olmuştur.
Bu nedenle 2019 Haziran ayında toplanan KKTC
Bakanlar Kurulu, 1974 yılından beri kapalı olan
bölgenin açılması yönünde karar almış ve bunu
takiben kısa süre içerisinde uzman bir heyeti
envanter çalışmaları için görevlendirmiştir. Konu
hakkında açıklamada bulunan dönemin Başbakanı
Ersin Tatar, muhtemel çözümde egemen eşitlik
temelinde iki devlet öngördüklerini belirterek,
“Büyük ölçüde vakıf malı olan toprakları
tekrardan ülkemize kavuşturmak hepimizin milli
bir görevidir.”11 uyarısında bulunmuştur.

’Tahammülümüz Artık Kalmamıştır’’, Milliyet, 16 Kasım 2020, www.milliyet.com.tr/Siyaset/Tahammulumuz-Artik-Kalmamistir-6355538.
https://www.Trthaber.Com/Haber/Gundem/Cumhurbaskani-Erdogandan-Kapali-Maras-Mesaji-Yeni-Bir-Donem-Baslayacak-531074.Html
10
Nazım Beratlı: ‘’ KIBRIS’TA MÜSLÜMAN EVKAFI’NIN SÖMÜRGE DÖNEMİNDEKİ YÖNETİMİ’’,
11
Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı yuvarlak masa toplantısı yapıldı’’, KKTC Enformasyon Dairesi, 17 Şubat 2020, https://pio.mfa.gov.ct.tr/hukukisiyasi-ve-ekonomik-yonleri-ile-kapali-maras-acilimi-baslikli-yuvarlak-masa-toplantisi-yapildi/.
8

9
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Maraş’ın İngiliz dönemindeki kayıp tapu
belgelerinin bulunması, Maraş’ın statüsünü
aslında uzun zaman önce tartışmaya açmıştı.
İngiliz Sömürge Yönetimi’nin 1907’de (12/1907
sayılı “Taşınmaz Mal Tescil ve Değerlendirme
Yasası/29.madde”), o güne dek yürürlükte olan
Osmanlı tapu sicillerini kaldırarak yeni bir sicil
düzenlemişti; bu sicile birçok vakıf mülkü dâhil
edilmedi. Maraş’ın Vakıf malı olduğu biliniyordu
ancak bunun İngiliz tapu sicilinde gösterilip
gösterilmediği ile Rumlara yapılan devirlerin 1944
yasası kapsamında olup olmadığı bilinmiyordu.
Önceden İngiliz Yönetiminde olan Tapu Sicilleri,
1960-63 döneminde ise Rumların elindeydi,
1992’de terk edilmiş bir otelin bodrum katında
tapular bulundu. Lala Mustafa Paşa mazbut;
Abdullah Paşa Vakfı ise mülhak vakıf olarak tapuya
işlenmişti. Mazbut ve mülhak vakıf türündeki
vakıflarsa zaten hiçbir zaman 14/1944 sayılı
Yasa’nın kapsamında tutulmamıştı. İki husus var:
Birincisi, bu iki vakıf, İngiliz tapu sisteminde de
tapuda kayıtlıydı ve ikincisi; vakıf türleri itibariyle
zaman aşımı yoluyla 14/1944 yasasına göre 10
yıl kullanana devredilen vakıflardan değillerdi.
Bu çerçevede mülkün bulunduğu yer mahkemesi
olan Magusa Kaza Mahkemesi, tapu belgelerini
inceleyerek 28 Ocak 2002’de Lala Mustafa Paşa
Vakfına ait mülk davasını, 27 Aralık 2005’te
de Abdullah Paşa Vakfına ait mülk davasını
neticelendirip gasp edilen malların bu Vakıflara
ait olduğuna ilişkin tespit kararı aldı.12 Alınan bu
kararlar, tapu devir işlemlerinin geçersizliğini
vurgulamaktadır.
Bölgedeki vakıf malları hukuki statüleri gereği
devredilemez ve satılamaz nitelikte olduğu için,
bunlara el konulması hukuka aykırı bir durumdur.
Bu nedenle, Türk tarafı iddia edilenin aksine,
Maraş’ın Rum toprağı olmadığını ve hem 1974
öncesinde hem de 1974 sonrasında bölgenin
gerçek sahibinin Türkler olduğunu savunmakla
birlikte, bölgedeki eski mülk sahiplerinin haklarını
koruma altına almaya çalışmaktadır. İngiliz idaresi
döneminde hukuka aykırı bir şekilde bu araziler
Rumların ve kilisenin üzerine geçirilmiştir. Aslında
Rumlara ve kiliseye mülkiyet hakkı değil kullanım
hakkı verilmiştir. Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Metin FEYZİOĞLU, “Kıbrıs sorununu çözecek olan
Maraş açılımıdır, bu bir koçbaşıdır.” açıklamasında
bulunarak, "Kıbrıs’ın Türkiye için bir milli dava
olduğunu, bu suretle elde edilecek uluslararası

ekonomik ticari kazanımlarının yanı sıra,
Türkiye’ye sıfır gümrükle ürün satışının, üçüncü
ülkelerle direkt ticaret yollarının aranacağını"
ifade etmiştir.
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN açılış töreninde yaptığı
konuşmada Kıbrıslı Türklere destek mesajları
vererek, "Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı
demokratik düzen ve iki ayrı devlet vardır. Egemen
eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere
edilmesi gerekiyor" demiştir. Doğu Akdeniz'deki
hidrokarbon kaynaklarına ilişkin olarak da "Doğu
Akdeniz'de Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı
hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu
Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız."
diyen ERDOĞAN, "Hakkaniyetle" ve "Diplomasi
temelinde" çözümünün öncelikli tercihimiz
olduğunu vurgulamıştır.
1976-77 yıllarında Maraş bölgesinin kuzeyinde
kalan bazı sınırlı bölgeler iskâna açılarak önce
güneyden göçmen olan Kıbrıslı Türkler, sonrasında
da Türkiyeli göçmenler yerleştirildi.13
1974'te Türkiye'nin müdahalesinden sonra
Ada'nın kuzeyinden güneye yaklaşık 120 bin Rum,
güneyinden kuzeye de yaklaşık 65 bin Kıbrıslı Türk
geçti. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin
denetim sürecine bireysel başvuru hakkını
1987'de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
(AİHM) zorunlu yargı yetkisini de 1990'da kabul
ettikten sonra, Kıbrıslı Rumlar Türkiye aleyhine
AİHM'e bireysel başvuru yapmaya başlamıştır.
Ada'nın kuzeyinde kurulan Türk yönetimine geçen
Girne'de iki katlı bir binası olan Titina Loizidou,
AİHM'e giderek Türkiye'ye karşı dava açan ilk
Kıbrıslı Rum oldu. AİHM, 1996'da Türkiye'nin
"işgalci güç olduğu gerekçesiyle her türlü hak
ihlâlinden sorumlu olduğuna" hükmetti ve 1998'de
de Türkiye'nin Loizidou'ya tazminat ödemesine
karar verdi. Bunun üzerine Kuzey Kıbrıs'ta 2005
yılında Taşınmaz Mal Yasası oluşturuldu. Yasa
kapsamında 2006'da Taşınmaz Mal Komisyonu
devreye girdi. AİHM'in yasal kabul ettiği Taşınmaz
Mal Komisyonu (TMK) bu konuda başvurulacak
iç hukuk merci olarak kabul edildi ve TMK'dan
önce AİHM'e giden Kıbrıslı Rumların başvuruları
"İç hukuk yolları tüketilmediği" gerekçesiyle geri
çevrildi.14

12
http://www.evkaf.org/site/dokuman/SUNUM-AL%C4%B0CATAL.pdf, KTFD Anayasasının 96. maddesi ve KKTC Anayasasının 131. maddesi de Ahkam ül Evkafın yürürlükte olduğunu
belirtir.
13
KKTC Maraş Bölgesi 46 Yıl Aradan Sonra Açılıyor’’, Ray Haber, 8 Ekim 2020,
14
TMK'ya başvuranların üç seçeneği var:
Kıbrıslı Rumlar, kuzeyde bıraktıkları taşınmazları için kamulaştırılmış olması halinde tazminat alabiliyor; güneyde taşınmazlarını bırakan Kıbrıslı Türklerin eş maddi değerdeki
mülkleriyle takas yapılabiliyor ya da iade sağlanıyor.
Bugüne kadar TMK'ya başvuran ve tazminat talep edenlere toplam 180 milyon sterlinden fazla tazminat ödendi. Beş kişi evinin iadesini istedi ve bunlardan ikisi kuzeye geçerek
nüfusun çoğunluğunun Kıbrıslı Türklerden oluştuğu köylerde, eski evinde yeniden yaşamaya başladı. Ece Göksedef: ‘’ Maraş: 46 yıldır kapalı olan şehrin bir kısmının açılması ne
anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak?’’, BBC Türkçe , 9 Ekim 2020, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54486939
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Kapalı Maraş bölgesi ise, buradaki mülkler
kamulaştırılmadığı ya da iskâna açılmadığı için hep
farklı bir statüde kaldı. TMK kurulmadan önce Kapalı
Maraş bölgesinde mülkü olan Myra Xenides-Arestis
isimli Kıbrıslı Rum, AİHM'e başvurmuştu. XenidesArestis, Kapalı Maraş bölgesindeki taşınmaz malının
hâlâ yasal sahibiydi. Hukuki kamulaştırma veya
istimlâk söz konusu olmadığı için kamulaştırma
tazminatı talep etmedi, bunun yerine mülkiyetine
erişiminin ve kullanımının engellendiği döneme
dair kira bedeli istedi. Başvuruyu 2005'te karara
bağlayan AİHM ise, Ada'nın kuzeyinde yeni
yasalaşan ve iç hukuk mekanizması oluşturması
öngörülen Taşınmaz Mal Yasası'na atıfta bulunarak
"Maddi-manevi tazminat hususunda hüküm verme
aşamasına gelinmediğini" belirterek tazminat
hükmünü erteledi. Maraş hakkında, yaklaşık 340
müracaat mevcut olup, davacı statüsünde olanların
hukuken iade, takas ya da tazminat talep etme
hakları mevcut bulunmaktadır. Ancak, Maraş’ın askeri
statüsü dikkate alınarak, mülk sahiplerine; TMK
gelen taleplere tazminat teklif yolunu önermiştir.
BMGK 1984 yılında 550 numaralı kararıyla,
Maraş’ın herhangi bir bölümüne, kendi sakini
dışındaki insanların yerleştirilmesi çabalarının
kabul edilemeyeceğini açıklamış ve bölgenin BM
yönetimine devredilmesi için çağrıda bulunmuştur.
Fakat yukarıda ifade edildiği gibi, öncelikle Maraş’ın
büyük bir kısmının Osmanlı döneminden kalan
vakıf taşınmazlarından oluştuğu düşünüldüğünde,
daha da önemlisi bir senelik envanter çalışması
sonrasında bölgenin büyük oranda 1974’ten önceki
asıl sakinlerine veya varislerine iade edilecek olması,
BM kararları ile herhangi bir tezat oluşturmuyor.
Zira KKTC hükümeti, yapılan kapsamlı envanter
çalışmaları neticesinde, bölgeyi esasen 1974 öncesi
sakinlerine teslim ederek açmaya çalışıyor. Bir başka
önemli husus ise Maraş’ın 8 Ekim’de kullanıma açılan
kısmının kamusal alanlar ve sahil şeridinden oluşuyor
olmasıdır. Son verilere göre, Kuzey Kıbrıs’ta mülkü
kalmış Rumların mağduriyetlerini takas, tazminat
veya iade yoluyla gidermekle yükümlü TMK’ya
bugüne kadar 6 bin 754 başvuruda bulunuldu.
Bunlardan bin 213 (1213) tanesi "Dostane çözüm",
33’ü ise duruşma yoluyla karara bağlandı. Komisyon
şu ana kadar çözümlenen dosyalarda başvuranlar
için, mallarının bedeli olarak, yaklaşık 350 milyon
Euro tazminata hükmetti. Ayrıca 3 başvuru için iade,
2 başvuru için takas ve tazminat, 7 başvuru için de
iade ve tazminat kararı verdi.15

Cumhurbaşkanı
TATAR,
Rumları
Maraş’taki
mülkleriyle ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu’na
(TMK) başvuruda bulunmaya çağırdı. Bu çağrı
Türk tarafının iki devletli çözümü kolaylaştırmaya
dönük adımları artık atmaya başlayacağı şeklinde
okunabilir. Cumhurbaşkanının “Maraş’ta atılan
adımın amacı yeni mağduriyetler yaratmak
değil mevcut mağduriyetlerin giderilmesi” bu
konuda yeni bir açılımı ifade etmektedir. Nitekim
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN da Maraş'ın açılmasının
birçok yeri rahatsız edeceğini ifade ederek "Bugüne
kadar hep Kıbrıs’taki Türkler sabretti, biz sabrettik
ama bu sabrın karşılığını alamadık. Ada'daki Kıbrıs
Türkleri'nin beş asırlık varlığını kaldırmaya yönelik
bir dönemde bu gelişmenin olması anlamlıdır"
şeklinde konuştu.16
Kuzey Kıbrıs'ta "Kapalı Maraş" bölgesi 46 yılın
ardından yeniden halka açılırken Yunanistan
Türkiye'nin kararından dönmesini istedi. Yunan
hükümeti, aksi takdirde konuyu AB liderler zirvesine
taşıyacaklarını açıkladı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos
Anastasiades, yaptığı açıklamada, "Verilen kararın
tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini
ve kabul edilemez olduğunu" söyledi. Yunanistan
Dışişleri Bakanlığı da Maraş'ın açılmasını BM
Güvenlik Konseyi kararlarının "Büyük bir ihlali" olarak
değerlendirdi.17 Avrupa Birliği (AB) üyeleri adına bir
açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek
Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Türkiye destekli
Kuzey Kıbrıs'ın Kapalı Maraş'ı sivil kullanıma açmasını
"Ciddi bir endişe" olarak değerlendirdiğini söyledi.18
Türk Dışişleri Bakanlığı, BMGK açıklamasına yönelik
yazılı bir açıklama yaparak "Bölgenin statüsünde bir
değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kararın
BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu
iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." görüşünü öne
sürmüştür. 19
Maraş’ın açılması öncelikle şehrin askeri bölge
olmaktan çıkması, sivil hayatın başlaması anlamına
gelir. İkinci olarak bir anlaşma ya da güven arttırıcı
önlem kapsamında Maraş’ın Rum Yönetimi’ne
verilmeyeceği anlamına gelir. Üçüncü olarak BM
Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararı aleyhine ama AİHM
yaklaşımına uygun ve Maraş’taki mülk sahipleri
yararına hareket edildiği anlamına gelir. Dördüncü
olarak ise KKTC’nin Rum Yönetimi’nin beklenti ve
itirazlarından tamamen bağımsız hareket ettiği
anlamına gelir. Bu da Maraş’ın geleceği konusundaki
tasarruflarda KKTC’nin karar verici olduğu; devlet
kararlılığı gösterildiği anlamına gelir.20

Ankara Rum davalar zinciri ile karşı karşıya’’, DW, 17 Kasım 2020, https://www.dw.com/tr/ankara-rum-davalar-zinciri-ile-kar%C5%9F%C4%B1-kar%C5%9F%C4%B1ya/a-55626088.
Kapalı Maraş 46 yıl sonra açılıyor, DW, https://www.dw.com/tr/kapal%C4%B1-mara%C5%9F-46-y%C4%B1l-sonra-a%C3%A7%C4%B1l%C4%B1yor/a-55179089
17
Yunanistan’dan Türkiye’ye ‘’Maraş’’ tehdidi, DW, https://www.dw.com/tr/yunanistandan-t%C3%BCrkiyeye-mara%C5%9F-tehdidi/a-55202165
18
AB’den Maraş tepkisi: Ciddi endişe duyuyoruz, DW, https://www.dw.com/tr/abden-mara%C5%9F-tepkisi-ciddi-endi%C5%9Fe-duyuyoruz/a-55253412
19
Ece Göksedef: ‘’ Maraş: 46 yıldır kapalı olan şehrin bir kısmının açılması ne anlama geliyor? Bundan sonra ne olacak?’’, BBC Türkçe Haber, 9 Ekim 2020, https://www.bbc.com/turkce/
haberler-dunya-54486939.
20
Gözde Kılıç Yaşın: ‘’Maraş’ın Türk Yönetiminde Açılmasının Kıbrıs Sorununa Etkisi’’, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 9 Aralık 2019, https://www.21yyte.org/tr/merkezler/bolgeselarastirma-merkezleri/balkanlar-ve-kibris-arastirmalari-merkezi/maras-in-turk-yonetiminde-acilmasi-nin-kibris-sorununa-etkisi
15
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SONUÇ
Türkiye, Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve
istikrardan yanadır. Akdeniz’de en uzun kıyı
şeridine sahip olan Türkiye, tarihi ve jeo-politik
konumu açısından bölgenin istikrarı ve güvenliği
için anahtar konumdadır. Bu çerçevede, bölgede
Türkiye’yi dışlamaya yönelik ortaklık ve iş birliği
arayışları başarısız olmaya mahkûmdur. Maraş’ın
eski Rum sahiplerinin geri dönüşlerinde kendi
devletlerinden göreceği olası baskıları ve
diğer olumsuz kötü niyetli girişimleri minimize
etmek maksadı ile ortaya konacak yeni model
kapsamında, Maraş bir “Serbest iş birliği bölgesi”
haline getirilebilir. 2010’lu yılların başında Kıbrıs
Rum Kesiminde yaşanan ekonomik krizin de
etkisiyle binlerce Rum, hükümetlerinin itirazlarına
rağmen TMK’ya başvurmuştur.
Kanaatimizce, bu denli farklı çıkar grupları ve
aktörlerin yer aldığı kompleks bir sorunun barışçı
ve adilane bir “Çözüm modeli” konseptinin
ihdası, müşterek ortak dengenin tesisi ile
mümkün olabilecektir. KKTC’deki seçim sürecinin
sonuçlanması ile BM Genel Sekreteri’nin
Kıbrıs’ta iki toplumun temsilcileri ile garantör

ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin
katılımıyla beşli bir konferans çağrısı yapması
bekleniyor. Özellikle, Lübnan’da Beyrut patlaması
sonrasındaki gelişmeler dikkate alındığında,
rasyonel bir diplomasi ve işbirliği anlayışı ile
bölge turizm, stratejik olarak Akdeniz’de açılan
bir lojistik noktası olarak yat limanı işletmeciliği,
hatta sinema sektörlerinde cazibe merkezi
haline getirilebilir. Maraş modelindeki başarılı
ticari, ekonomik yönetim, aynı zamanda Kıbrıs
uzlaşmasında yeni diplomatik uzlaşı platformu
teşkil edeceği gibi, Doğu Akdeniz Enerji barışını ve
uzlaşmasında yabancı petrol ve gaz şirketlerinin
yatırım üssü haline getirilebilir.
Bu noktada, yapılacak yeni imar planlamalarında,
yabancı sermayenin bölgeye yatırım yapmasında
güven unsurunu teminat altına alacak garantiler
verilebilir. Maraş sakinlerinin dahil edildiği yeni
bir süreç, Türkiye ve KKTC’yi uzun zamandır hiç
olmadığı kadar güçlendirecek ve karşı karşıya
kaldığı uluslararası toplum ve BM Güvenlik
Konseyi’nin agresif kararlarının tüm argümanlarını
etkisiz hale getirebilecektir.

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
KASIM 2020

91

Şehit Mehmetçiklerin
Babalarına
Babalar Günü Yardımı

TSK Mehmetçik Vakfı Vekâleten Kurban
Bağışı Faaliyetleri

Kadirşinas bağışçılarımız bu yıl da
“Vekâleten Kurban Bağışı döneminde”
Mehmetçik’le birlikteydi.
2020 yılı Vekâleten Kurban Temin ve
Kesim Faaliyeti kapsamında 83.695
hisse kurban (Bir hisse: 1.260 TL) kesimi
gerçekleştirilmiştir.
TSK Mehmetçik Vakfı Yönetim Kurulu tarafından
Şehit olan erbaş ve erlerin eş, anne ve babalarına,
anneler ve babalar gününde ödeme yapılması
ve ilk ödemenin de 2017 yılından itibaren
uygulanması kararı alınmıştır.
Bu kapsamda, 2020 yılında 3.807 Şehit annesine
8.375.400,00 TL ve 442 Şehit eşine 972.400,00
TL olmak üzere toplamda 9.347.800,00 TL ödeme
yapılmış, konu ile ilgili habere dergimizin 41’inci
sayısında yer verilmiştir.
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2020 yılı babalar gününde ise 2.755 Şehit
babasına, 6.061.000,00 TL ödeme yapılmıştır.
Mehmetçik Vakfı olarak hayata geçirdiğimiz
“Anneler Günü ve Babalar Günü Yardımı” ile
vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve ulusumuzun
güvenliği uğruna, canlarını hiçe sayan aziz
Şehitlerimizin anne, baba ve eşlerine destek
olmaya, anneler ve babalar gününü kutlamaya,
sevinçlerini paylaşmaya, her anlarında yanlarında
olmaya devam edeceğiz.

Ayrıca, 2020 yılı Kurban dönemi süresince
(01.07.2020-31.07.2020 tarihleri arasında)
7.870 bağışçımız tarafından 5.705.535
TL menkul bağışta bulunulmuştur. Aynı
dönemde Vakfımıza 2.207 SMS bağışı
(20.207 TL) yapılmıştır.
Vekâleten kurban bağışlarınızı, 1995
yılından beri kabul edip kesim faaliyetlerini
güveninize uygun şekilde gerçekleştiren
Mehmetçik Vakfı, bu yıl da 1 Temmuz 2020
tarihi itibarıyla bağışlarınızı kabul etmeye
başlamış ve 31 Temmuz 2020 tarihinde
bağış kabulünü sona erdirmiştir.

Kurban Bayramı’ndan bir ay önce, korona virüsüne karşı alınan
önlemler kapsamında, kurban bağışlarına yönelik çalışmaya
başlayan ve kesim faaliyeti tamamlanıncaya kadar kurban
koordinasyon merkezinde görevine devam eden Vakıf personelimiz.
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Kesim bölgesi içerisinde yer alan şehit yakınları ile malul gazi ve
engelli Mehmetçik ailelerine taze et dağıtımı gerçekleştirilirken...

Kurban Bayramının ilk gününden, 3’üncü günün sonuna kadar her kesimhanede
Genel Müdürlük tarafından görevlendirilen ve en az beş kişiden oluşan Vakıf personeli,
kontrol görevini yerine getirmektedir.
Mehmetçik Vakfının vekâleten kurban kesim
hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım
ve
Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğünün 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 hekim, noter ve din görevlilerinin
denetimi ve gözetimi altında, kesim merkezlerinin
kapasitelerine göre, Kurban Bayramı’nın ilk üç
gününde dini vecibelere uygun olarak yapılmıştır.
Kesilen kurbanlıkların 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 dağıtılmıştır.
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Etlerin dağıtılamayan bölümü ise Diyanet
İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun;
“Söz konusu etlerin kısmen veya tamamen et
olarak yurt içi ve yurt dışındaki Müslümanlara
ulaştırılması imkânının sağlanamaması halinde
–deri ve bağırsaklar gibi- bunların da rayiç
bedelle satılarak bedelinin Vakıf maksadına
uygun olarak sarf edilmesi caiz görülmektedir.”
görüşüne uygun olarak değerlendirilmektedir.
Dağıtılamayan etler, kâr amacı gütmeden
ihale 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 Vakfına vekâleten kurban bağışları;
Vakfın anlaşmalı olduğu banka şubelerinden
veya bu bankaların internet bankacılığından
yararlanılarak, bunun dışında Ankara’da Vakıf

Genel Müdürlüğü ile Vakfın Adana, Bursa, Erzurum,
İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir ve
Samsun’daki temsilcilikleri, şirketleri (Mehmetçik
Vakfı Turizm, Petrol, İnşaat, Sağlık, Gıda Tic.
Ltd.Ş, Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hiz.
Ltd.Ş, Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe Gayrimenkul
Yönetimi Tic.Ltd.Ş, TSK Mehmetçik Vakfı Güngören
Park AVM İşletmeciliği Ltd.Ş ) vasıtasıyla makbuz
karşılığı nakit ya da kredi kartıyla veya Vakıf
internet sitesi (www.mehmetcik. org.tr) üzerinden
online bağış sistemi kullanılarak 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 gerçekleştirebilmektedirler.

CD’sinin ulaştırılabilmesi için bağış işlemleri
sırasında kimlik, adres, cep ve ev telefon bilgileri
ile vatandaşlık numarasının tam ve doğru olarak
istenmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığının yukarıda bahsi
geçen tebliğinde özetle; “Kurban ibadetinin
yerine getirilmesi için kurban temin edilmesi ve
kurbanın kesilerek kanının akıtılması gerektiği”
belirtilmektedir. Dolayısı ile Mehmetçik Vakfına
yapılan her kurban bağışı için kesim yapılmaktadır.
Mehmetçik Vakfı; vatandaşlarımızın kendi irade ve
arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını
kabul etmekte, başka kişi, kurum veya kuruluşlara
Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı
toplama yetkisi verilmemektedir.

Mehmetçik Vakfının ilan edilen bu koşullarını kabul
edip yukarıdaki başvuru yollarından herhangi
biriyle Mehmetçik Vakfına, kurban bağışında
bulunan değerli bağışçılarımız, kurbanlıklarının
kesimi için Mehmetçik Vakfını 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

Konserve kurban kavurması
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“SANAT GÜNEŞİMİZ” ZEKİ MÜREN
VEFATININ 24’ÜNCÜ YILINDA
BODRUM’DA ve BURSA’DA ANILDI…

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim
Vakfının her yıl düzenlediği, 2019 senesi itibariyle
Bodrum Belediyesinin ev sahipliğini üstlendiği Sanat
Güneşimiz Zeki MÜREN’i anma etkinliği programı,
24 Eylül 2020 tarihinde tüm dünyayı sarsan Korona
salgını sebebiyle kısıtlı olarak gerçekleştirildi. Her
sene sanatçının ölüm yıl dönümü olan 24 Eylül’de,
Bodrum’da Zeki MÜREN’in müze olarak kullanılan
evinde gündüz halka açık mevlit okutulurken,
akşam Antik Tiyatro veya Bodrum Kalesi’nde
konser etkinliği düzenlenmektedir. Bursa’da ise
sanatçının mezarı başında dualar eşliğinde anma
töreni gerçekleştirilirken, Bursa Emir Sultan
Camii’nde sanatçı için mevlit okutulmakta, güzel
sanatlar lisesinde anma programı icra edilmektedir.

Bu sene ise, Korona salgını sebebiyle halk sağlığını
riske atmamak maksadıyla Bodrum’da konser
organizasyonu yapılmadı. Zeki MÜREN Sanat
Müzesi’nde ise halka kapalı olarak Belediye ve
Vakıfların web siteleri ile sosyal medya hesaplarında
paylaşılan link üzerinden canlı yayımlanan mevlit
okutuldu.
Bursa’da, sanatçı Emir Sultan Mezarlığında bulunan
kabri başında TSKMEV ve TEV Temsilcilerinin
katılımıyla dualar eşliğinde anıldı.
Ayrıca Sanat Güneşimizin anısına TRT Müzik
TV kanalında ve TRT Nağme radyo kanalında
programlar yayınlandı.

Değerli Bağışçımız, Sanat Güneşimiz Merhum Zeki MÜREN
Tüm mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik
Vakfı ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayan Sanat
Güneşimiz Zeki MÜREN, vefatının 24’üncü yılında
çok sevdiği Bodrum’da ve kabrinin bulunduğu
Bursa’da anıldı. Diğer senelerden farklı olarak bu
sene tüm dünyanın gündeminde olan Korona salgını
sebebiyle halkın sağlığını riske atmamak maksadıyla
Bodrum’da halka açık konser organizasyonu
VAKFI DERGİSİ
yapılmadı.
Müren Sanat Müzesi’nde ise her sene
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halka açık olarak okutulan mevlit, bu sene halka
kapalı olarak, Bodrum Belediyesi, TSK Mehmetçik
Vakfı ve Türk Eğitim Vakfının web sitelerinden
ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan link
üzerinden canlı olarak yayımlandı. Sanatçı,
Bursa’daki Emir Sultan Mezarlığı’nda bulunan kabri
başında ise dualar eşliğinde anıldı. Ayrıca TRT Müzik
TV kanalı ile TRT Nağme Radyo kanalında sanatçının
anısına programlar yayınlandı.

Bursa Emir Sultan Mezarlığı'nda merhum sanatçımızın kabri başında dualar eşliğinde anma…
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Yüreğimize Dokunanlar

Şehit J.Onb. Osman KIŞÇI

Şehit P.Çvş. Mehmet AĞGEDİK

8 Eylül 1998 tarihinde İlçe J.K.lığı, Silvan
/ Diyarbakır’da Şehit olan J.Onb. Osman
KIŞÇI’nın annesi Ummuhan Hanım ve babası
İbrahim Bey, Bozüyük / Bilecik’te yaşıyor.
“Şehidimizin mezarı köyümüzde, biz de hafta
sonları bir aksilik olmazsa ona gidiyoruz,
dualar ediyoruz. İnşallah şefaatine nail oluruz.
Bizim evladımızın da, tüm Şehitlerimizin de
ruhu şad olsun.” diyor.

19 Ekim 2011 tarihinde Kavuşak Köyü, Çukurca
/ Hakkâri’de Şehit olan P.Çvş. Mehmet
AĞGEDİK’in annesi Fatma Hanım ve babası
Bekir Bey, Olgunlar Mahallesi, Elazığ’da
yaşıyor. “Allah askerimize, milletimize zeval
vermesin. Onlar sayesinde devletimiz ayakta,
bizlerde huzur içinde yaşıyoruz.” diyerek
duygularını ifade ediyor.

Şehit P. Er Süleyman GÜLEÇ

Şehit J. Er Vahit ELMAS

3 Eylül 2012 tarihinde Gökçeli Köyü, Çanakçı
Mezrası, Adaklı / Bingöl’de Şehit olan P. Er
Süleyman GÜLEÇ’in annesi Canan Hanım ve
babası Halil Bey, İznik / Bursa’da yaşıyor.
“O gitti, biz kaldık. İlk başlarda insan, hiç
yaşanmaz kısa zamanda biz de tükeniriz
zannediyor ama şimdi onun vasıtasıyla
girdiğimiz işte çalışıyor, onun sayesinde
aldığımız evde yaşıyoruz” diyor baba Halil
Bey.

26 Ağustos 1994 tarihinde Yayladere /
Bingöl’de Şehit olan J. Er Vahit ELMAS’ın
annesi Sultan Hanım ve babası Ali Bey,
Akpınar Köyü Bozüyük / Bilecik’te yaşıyor.
Erzurum’dan geldikleri köylerinde kurdukları
yeni hayatlarında Şehidimizin hatıraları ve
gururuyla yaşıyor.

Mehmetçik Vakfı Şehit / Malul Yakınları İrtibat Müdürlüğü tarafından, Harbiye Askeri Müze ve Kültür
Sitesi Komutanlığında 15 günde bir icra edilen, “Türkiye Şehitlerini Anıyor” etkinliğine yönelik faaliyetler
kapsamında terör şehidi ailelerimiz, gazilerimiz ve Vakıf bağışçıları da ziyaret edilmektedir. Yapılan
ziyaretler sırasında her bir ailenin yüreğimize dokunan hikâyelerini bu sayımızda da kısaca sizlerle de
paylaşmak istedik.
Şehit J. Er Ramazan YİĞİT

Şehit P.Onb. İkram CİRİT

9 Temmuz 1999 tarihinde Yeşiltaş Köyü,
Yüksekova / Hakkâri’de Şehit olan J. Er Ramazan
YİĞİT’in annesi Faden Hanım ve babası Ali Bey,
Keçiborlu / Isparta’ya bağlı Kozluca Köyü’nde
yaşıyor. Şehidimizin ailesi, “Benim oğlum
komando olmak isteyerek gitti askere, ben bu
vatan için can vermek istiyorum, ŞEHİTLER
ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ derdi hep” diyor,
Şehidimizin mezarında dua ederken...

21 Nisan 2007 tarihinde Safalan Tepe Bölgesi,
Genç / Bingöl’de Şehit olan P.Onb. İkram
CİRİT’in annesi Döndü Hanım ve babası Âdem
Bey, Kıravdan kırsal mahallesi Eskişehir’de
yaşıyor. ‘‘Devletimiz sağ olsun, önemli günlerde
bizi hiç yalnız bırakmıyor’’ diyerek söze giriyor
Âdem Bey. Sıra Şehidimize gelince “Kendinden
küçük bir erkek bir de kız kardeşi vardı, ben
okuyamadım onları okutacağım, meslek sahibi
olacaklar derdi. Sağ olsun okuttu!” diyor.

Şehit P. Er Hasan Hüseyin OĞUZ

Şehit P. Er İzzet DEMİRCAN

16 Eylül 2011 tarihinde Albayrak, Başkale
/ Van’da Şehit olan P. Er Hasan Hüseyin
OĞUZ’un annesi Emine Hanım ve Babası
Mehmet Bey, Hocaköy, Ulus / Bartın’da
yaşıyor. “Biz demiyoruz ki bu niye bizim
başımıza geldi. Ama hatırlanmak, sizlerin
ziyareti, askerimizin, polisimizin ziyaretleri,
bir ihtiyacınız var mı diye sormaları bizi çok
mutlu ediyor,” diyor Mehmet Bey. “Sahipsiz
olmadığımızı biliyoruz, zaten bu ziyaretler
de bize daha çok güven veriyor.” diye söze
devam ediyor Emine Hanım.
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29
Ağustos
1996
tarihinde
1/1’inci
Mknz.P.Tb.K.lığı, Şırnak’ta Şehit olan P. Er
İzzet DEMİRCAN’ın annesi Nezahat Hanım ve
babası Şükrü Bey, Çaycuma/ Zonguldak’ta
yaşıyor. “Böyle sizlerin gelmesi bize
Şehidimizin unutulmadığını, hep hatırlarda
olduğunu hissettiriyor. Bu duygu mutluluk
ve gurur veriyor bizlere. Geçen de beraber
askerlik yaptığı 25 arkadaşı Türkiye’nin
çeşitli yerlerinden bir araya toplanmışlar ve
bizi ziyarete geldiler. O kadar mutlu olduk, o
kadar gururlandık ki bu duyguları ifade etmek
imkânsız.” diyerek anlatıyor yaşadıklarını.
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Şehit J. Er Mehmet Emrah UZUNAY

9 Ağustos 1995 tarihinde Tak.J.Snr.A.K.lığı,
Çukurca / Hakkari’de Şehit olan J. Er Mehmet
Emrah UZUNAY’ın annesi Yaşar Hanım ve
babası Seyfi Bey, Devrek / Zonguldak’ta
yaşıyor.
Geçen
yıllara
rağmen
Şehit
evlatlarının hatırasını yaşamak ve yaşatmak
için ne gerekiyorsa yapmaya hazır durumdalar.
Şehitlerin geride bıraktıkları için yapılanları
takip ediyor, yapılanlardan mutluk duyduklarını
ifade ediyor.

Şehit J. Er Şehabettin ARSLAN

11
Haziran
1994
tarihinde
Mezarlık
Mevkii,1.J.Snr.Tb.K.lığı, Çaldıran / Van’da
Şehit olan J. Er Şehabettin ARSLAN’ın
annesi Mecbure Hanım ve babası Nurettin
Bey, Sapanca / Sakarya’da yaşıyor. Büyük
bir gurur ve vakarla yaklaşıyorlar oğullarının
şehadetine. “Vatan bizim en önemli ve
en çok savunmamız gereken yer. Vatanı
olmayanların hallerini görüyoruz sağımızda,
solumuzda. O nedenle vatan müdafaasında
Şehit olmaya layık gördü Allah. Bundan büyük
gurur olur mu? Her gün dua ediyoruz, buna
layık olduğumuza şükrediyoruz, vatanımızın
ilelebet daim olmasını diliyoruz.” diyor Şehit
babamız.
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Şehit J. Er Veysel PEKAKÇA

31 Mart 1995 tarihinde Irak Kuzeyi
Bölgesindeki operasyonda Şehit olan J. Er
Veysel PEKAKÇA’nın annesi Ümmühan Hanım,
eşinin vefatından sonra Kale / Denizli’nin
dağlık kırsal mahallesi Demriciler’de tek
başına yaşıyor. “Koca Ankara’dan gelip bu
ormanın içinde beni buluyorsanız, Şehidimi
unutmamışsınız demek. Daha ne isteyim,
hatırlanmak, ne yapıyorsun, iyi misin diye
sormanız bile bana yeter.” diyor.

VEFA ZİYARETLERİMİZ

3 Temmuz 2020 tarihinde, Şehit Ali İhsan MERCAN’ın babası 24 Eylül 2020 tarihinde, Şehit Mehmet GÖK’ün babası Ahmet
Şaban MERCAN, İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğimiz tarafından GÖK, Erzurum Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.
ziyaret edilmiştir.

27 Temmuz 2020 tarihinde, Şehit Mustafa DAĞLI’nın babası Ali
DAĞLI, Adana Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

15 Ekim 2020 tarihinde, Malul Gazi Sancaktar AKÇA, Samsun
Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

21 Ağustos 2020 tarihinde, Şehit Hüseyin KOŞAR’ın annesi Sebahat
KOŞAR ve babası Mehmet KOŞAR, İzmir Temsilciliğimiz tarafından
ziyaret edilmiştir.

Şehit Selman ÖZAY’ın annesi Kadriye ÖZAY ve babası Rahim
ÖZAY, Şehit / Malul Yakınları ve İrtibat Müdürlüğümüz tarafından
ziyaret edilmiştir.

Şehit J. Er Abdulkerim ERDOĞAN

8 Eylül 1998 tarihinde İlçe J.K.lığı, Bahçesaray
/ Van’da Şehit olan J. Er Abdulkerim
ERDOĞAN’ın annesi Yadigâr Hanım ve babası
Gıyasettin Bey, İnegöl / Bursa’da yaşıyor. Şehit
oğullarından sonra bir oğullarını da trafik
kazasında kaybetmenin hüznüyle yaşıyor
ailemiz. Ama hiç metanetlerini kaybetmeden
dualarla yaşatıyorlar evlatlarının hatıralarını.

9 Eylül 2020 tarihinde, Gazi Cemil ŞENOĞLU, İstanbul Anadolu
Yakası Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.
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Ankara Asker Alma Bölge Başkanı Alb.
Sn. Bülent SİPER, 31 Ağustos 2020
tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürü E.Tuğg.
Sn. Kemal KORKMAZ, 2 Eylül 2020
tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

TSK Elele Vakfı Genel Müdürü E.Tümg.
Sn. Taci KURUL, 4 Eylül 2020 tarihinde
Vakfımızı ziyaret etmiştir.

Mehmetçik Vakfı Ailesinin bir üyesi olan
Şehit oğlu Atğm. Ramazan ŞAŞGIN, 29
Eylül 2020 tarihinde Vakfımızı ziyaret
etmiştir.

Başkent Üniversitesi Tıp Eğitimi Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof.Tbp.E.Tüma.Sn.
Hayati BİLGİÇ, 1 Ekim 2020 tarihinde
Vakfımızı ziyaret etmiştir.

TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü
E.Tümg. Sn. Sadık PİYADE, 12 Ekim 2020
tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

Türkiye Harp Malulu Gaziler-Şehit Dul
ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Sn.
Mustafa IŞIK, 7 Eylül 2020 tarihinde
Vakfımızı ziyaret etmiştir.

Havelsan Yönetim Kurulu Üyesi E.Alb. Sn.
Yüksel AKSÖZ, 9 Eylül 2020 tarihinde
Vakfımızı ziyaret etmiştir.

Güzel Enerji AŞ Genel Müdürü Sn.
Yüksel YILMAZ, 16 Eylül 2020 tarihinde
Vakfımızı ziyaret etmiştir.

TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü
E.Kur.Alb. Sn. Mustafa DÜNDAR, 13 Ekim
2020 tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Genel
Müdürü Sn. İsmail ALTINTAŞ ve Tedarik
Genel Müdür Yardımcısı Tuğg.Sn. Adem
ÇAKIR, 14 Ekim 2020 tarihinde Vakfımızı
ziyaret etmiştir.

Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şube
Müdürü Sn. Orkun CİVELEK, 16 Ekim
2020 tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

E.Tuğg. Sn. Lokman EKİNCİ, 17 Eylül 2020
tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

E.Tümg. Sn. Veli YILDIRIM, 17 Eylül 2020
tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

Mehmetçik Limitet Şirketi Müdürü
E.Tuğa. Sn. Osman KAYALAR, 23 Eylül
2020 tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Sn. Bahri
KESİCİ, 20 Ekim 2020 tarihinde Vakfımızı
ziyaret etmiştir.

MSB Asal Genel Müdürü Tuğg. Sn.
Mehmet Yasin KALIN, 20 Ekim 2020
tarihinde Vakfımızı ziyaret etmiştir.

ASPİLSAN Genel Müdürü E. Tuğg. Sn.
Ferhat ÖZSOY 26 Ekim 2020 tarihinde
Vakfımızı ziyaret etmiştir.
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TSKMEV Tedarik Müdürlüğü görev süresi dolan E.Alb. Sn. Cihat
YİĞİTBAŞI’ya, dönemin Vakıf Genel Müdürü E.Tümg.Sn. Yaşar BAL
tarafından, 17 Nisan 2020 tarihinde, hizmet anısı ve plaketi takdim
edilmiştir.

TSKMEV Samsun Temsilciliği görev süresi dolan E.Alb.Sn. Bülent
UZUN’a, TSKMEV Samsun Temsilcimiz tarafından, 1 Temmuz 2020
tarihinde, hizmet anısı ve plaketi takdim edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan Sn. Güner EKİZ adına altın TSK Elele Vakfı Genel Müdürü E.Tümg.Sn. Taci KURUL, TSKMEV
plaket ve beratı, İstanbul Anadolu Yakası Temsilciliğimiz tarafından, Genel Müdürümüz E.Tuğg.Sn. Engin DURAK tarafından, 11 Ağustos
24 Temmuz 2020 tarihinde bağışçımızın eşi Sn. Aytaç EKİZ'e 2020 tarihinde, ziyaret edilmiştir.
takdim edilmiştir.

TSKMEV İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliği görev süresi dolan
E.Alb.Sn. Gürkan GÜLÇİN’e, TSKMEV İstanbul Anadolu Yakası
Temsilcimiz tarafından, 8 Mayıs 2020 tarihinde, hizmet anısı ve
plaketi takdim edilmiştir.

TSKMEV İnsan Kaynakları Müdürlüğü görev süresi dolan E.Kur.Alb.
Sn. Ali İhsan BİRLİKBAŞ’a, dönemin Vakıf Genel Müdürü E.Tümg.
Sn. Yaşar BAL tarafından, 13 Temmuz 2020 tarihinde, hizmet anısı
ve plaketi takdim edilmiştir.

TSKMEV Genel Müdürlüğü görev süresi dolan E.Tümg.Sn. Yaşar TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürü E.Tuğg.Sn. Kemal KORKMAZ,
BAL’a, TSKMEV Genel Müdürümüz E.Tuğg.Sn. Engin DURAK TSKMEV Genel Müdürümüz E.Tuğg.Sn. Engin DURAK tarafından,
tarafından, 4 Ağustos 2020 tarihinde, hizmet anısı ve plaketi 13 Ağustos 2020 tarihinde, ziyaret edilmiştir.
takdim edilmiştir.

TSKMEV İzmir Temsilciliği görev süresi dolan E.Kur.Alb.Sn. Ahmet
TUNCER’e, TSKMEV İzmir Temsilcimiz tarafından, 15 Haziran 2020
tarihinde, hizmet anısı ve plaketi takdim edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan TOGEM-DER adına Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Saadet GÜLBARAN ve Yönetim Kurulu Asil
Üyesi Sn. Reyyan ERDOĞAN'a, plaket ve beratı, İstanbul Anadolu
Yakası Temsilciliğimiz tarafından, 17 Temmuz 2020 tarihinde,
takdim edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan Sn. Hasan YILMAZ’a, bronz
plaket ve beratı 7 Ağustos 2020 tarihinde, Samsun Temsilciliğimiz
tarafından takdim edilmiştir.

Vakfımıza gayrimenkul bağışında bulunan Sn. Serdar Tolga
ARAS’a, altın plaket ve beratı, TSKMEV Genel Müdürümüz E.Tuğg.
Sn. Engin DURAK tarafından, 20 Ağustos 2020 tarihinde takdim
edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan Sn. Nejdet ALTAMAY’a,
teşekkür mektubu 17 Haziran 2020 tarihinde, Erzurum
Temsilciliğimiz tarafından takdim edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan Fibrobeton Yapı Elemanları
San.İnş. ve Tic.A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dündar
YETİŞNER'e, İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğimiz tarafından 20
Temmuz 2020 tarihinde, şilt ve beratı takdim edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan Sn. Mediha ÖZKAN’a, gümüş
plaket ve beratı 8 Ağustos 2020 tarihinde, İstanbul Anadolu Yakası
Temsilciliğimiz tarafından takdim edilmiştir.

1’inci Ordu Komutanı Org.Sn. Musa AVSEVER, TSKMEV Genel
Müdürümüz E.Tuğg.Sn. Engin DURAK tarafından, 24 Ağustos
2020 tarihinde, ziyaret edilmiştir.
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Vakfımıza menkul bağışında bulunan Sn. Saffet KIRBAŞ'a, bronz
plaket ve beratı, İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğimiz tarafından,
25 Ağustos 2020 tarihinde, takdim edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan Watson Güzellik ve Bakım
Ürünleri A.Ş. adına Watson Türkiye Genel Müdürü Sn. Mete
YURDDAŞ’a, bronz plaket ve beratı, İstanbul Anadolu Yakası
Temsilciliğimiz tarafından, 9 Eylül 2020 tarihinde takdim edilmiştir.

SB Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Baştabibi Doç.Dr.Sn. Engin KOYUNCU, TSKMEV Genel
Müdürümüz E.Tuğg.Sn. Engin DURAK tarafından, 24 Eylül 2020
tarihinde, ziyaret edilmiştir.

Bağışçımız Nurcan ÖZEN'in Çanakkale Gelibolu'daki iki taşınmazını
vasiyetle bağışlamasına vesile olması sebebiyle, E.Alb. Sn.
Süleyman TAŞ'a, TSKMEV teşekkür mektubu İstanbul Anadolu
Yakası Temsilciliğimiz tarafından, 10 Ekim 2020 tarihinde takdim
edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan Sultan Et ve Gıda Ürünleri
Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa BILIKÇI’ya, bronz plaket ve
beratı 31 Ağustos 2020 tarihinde, Vakıf Genel Müdürümüz E.Tuğg.
Sn. Engin DURAK tarafından takdim edilmiştir.

Merhum Mehmet GÜRBÜZER ve ailesi adına, Vakfımıza yapılan
menkul bağışına istinaden hazırlanan bronz plaket ve beratı,
bağışçılarımızın akrabası Sn. Bayram YEŞİL'e, Adana Temsilciliğimiz
tarafından, 14 Eylül 2020 tarihinde takdim edilmiştir.

Bağışçımız Aysel GÜLBOY, 30 Eylül 2020 tarihinde İzmir
Temsilciliğimiz tarafından, ziyaret edilmiştir.

Bağışçımız Dursun ÖZDEMİR BOZGEYİK, 14 Ekim 2020 tarihinde
Adana Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili E.Tuğg.Sn. Sadık
PİYADE, TSKMEV Genel Müdürümüz E.Tuğg.Sn. Engin DURAK
tarafından, 3 Eylül 2020 tarihinde, ziyaret edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan Poelsan Plastik San. ve Tic.A.Ş
adına Yönetim Kurulu üyesi Yeliz DAĞDELEN GÜR’e ve şirket
üyelerine, TSKMEV Teşekkür Mektubu, Samsun Temsilciliğimiz
tarafından, 16 Eylül 2020 tarihinde takdim edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışta bulunan Hasan İSSİ’ye, bronz plaket ve
beratı, 2 Ekim 2020 tarihinde İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğimiz
tarafından takdim edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan, Fatsa Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi adına Okul Müdürü Feray EREN ve el sanatları
teknolojisi öğretmeni Cennet DURAK'a, TSKMEV teşekkür belgesi,
Samsun Temsilciliğimiz tarafından, 14 Ekim 2020 tarihinde takdim
edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan Sn. Nevzat Erol DODANLI'ya,
bronz plaket ve beratı, İstanbul Anadolu Yakası Temsilciliğimiz
tarafından, 8 Eylül 2020 tarihinde, takdim edilmiştir.

MSB Gaziler Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Müdürü P.Alb.Sn. Ümit
ÇELİK, TSKMEV Genel Müdürümüz E.Tuğg.Sn. Engin DURAK
tarafından, 24 Eylül 2020 tarihinde, ziyaret edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan Ahmet Ahter CAN’ın TSKMEV
teşekkür mektubu, Covid-19 önlemleri nedeniyle, Seyhan Huzurevi
Yönetimine gönderilmiş ve Huzur Evi Yönetimi tarafından, 9 Ekim
2020 tarihinde, kendisine takdim edilmiştir.

Vakfımıza menkul bağışında bulunan Zeliha EFE'ye, gümüş plaket
ve beratı, Adana Temsilciliğimiz tarafından 20 Ekim 2020 tarihinde
takdim edilmiştir.
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Teşekkürler İstanbul Başakşehir
Futbol Kulübü…
2019-2020 Sezonu Türkiye Süper
Lig Şampiyonu İstanbul Başakşehir
Futbol Kulübü, 12 Mart 2020
tarihinde Danimarka temsilcisi FC
Kopenhag ile İstanbul’da oynadığı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu
maçından elde ettiği tüm geliri
Vakfımıza bağışladı.

TSKMEV Genel Müdürlüğünde 24 yıl hizmet vererek emekli olan Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğg.Sn. İbrahim KOYUER,
Sn. Üçler BUDAKLI’ya, TSKMEV Genel Müdürümüz E.Tuğg.Sn. TSKMEV Genel Müdürümüz E.Tuğg.Sn. Engin DURAK tarafından,
Engin DURAK tarafından, 26 Ekim 2020 tarihinde, hizmet anısı ve 3 Kasım 2020 tarihinde ziyaret edilmiştir.
plaketi takdim edilmiştir.

Vakfımıza, menkul bağışında bulunan Sn. Asım YÜCEL ve eşi Sn. Adana 6'ncı Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan
Servet YÜCEL’e, gümüş plaket ve beratı, Samsun Temsilciliğimiz Yardımcısı Tuğg.Sn. Mustafa Cüneyt ARIKAN, TSKMEV Genel
tarafından, 27 Ekim 2020 tarihinde takdim edilmiştir.
Müdürümüz E.Tuğg.Sn. Engin DURAK tarafından, 3 Kasım 2020
tarihinde, ziyaret edilmiştir.

"Sana bir şiirim var!" adlı şiir kitabının gelirini Vakfımıza bağışlayan Vakfımıza menkul bağışında bulunan Sn. Nafia KELEŞ'e, şilt ve
Dr.Sn. Yusuf AKÇA'ya, yapmış olduğu menkul bağışa istinaden şilt beratı, Adana Temsilciliğimiz tarafından, 5 Kasım 2020 tarihinde
ve beratı, İstanbul Anadolu Yakası Temsilciliğimiz tarafından, 30 takdim edilmiştir.
Ekim 2020 tarihinde takdim edilmiştir.

Avrupa’da 5 takım ile yola çıktığımız 2019-2020
sezonunda, Şubat ayı sonu itibariyle yoluna devam
eden tek temsilcimiz İstanbul Başakşehir Futbol
Kulübü olmuştu. Hem prestij, hem de ülke puanı
açısından oldukça önemli olan bu karşılaşma öncesinde
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sn. Göksel
GÜMÜŞDAĞ, tüm Süper Lig kulüplerine “BİRLİK ve
BERABERLİK” çağrısında bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. Nihat
ÖZDEMİR ile birlikte 17 Süper Lig Kulübünü maça davet
eden GÜMÜŞDAĞ, “Kenetlendiğimizi göstermeliyiz.
Herkesi maça davette bulunuyorum. Hangi takımı
tutarsanız tutun, takımımızın formasıyla ve Türk
Bayrağıyla gelin. Bu karşılaşmanın âdete bir milli maç
havasında oynanmasını diliyoruz. Gelir Mehmetçik
Vakfına bağışlanacak” açıklamasında bulunmuştu.
Tribünlere 17 bin Türk Bayrağı bırakan Başakşehir
yönetiminin çağrısı yanıt buldu ve Fatih Terim Stadına
taraftarlar adeta akın etti. Oldukça coşkulu bir
atmosferde oynanan mücadeleyi İstanbul Başakşehir
Futbol Kulübü 1-0 kazandı.

Merhume Ülgen DEREKÖY adına Vakfımıza menkul bağışında Vakfımıza menkul bağışında bulunan Sn. İbrahim AKILLIOĞLU'na,
bulunan Prof.Dr.Sn. Fevzi Sefa DEREKÖY ve Sn. Ahmet Hamdi teşekkür mektubu, Adana Temsilciliğimiz tarafından, 5 Kasım
DEREKÖY'e, altın plaket ve beratı, Genel Müdürümüz E.Tuğg.Sn. 2020 tarihinde takdim edilmiştir.
Engin DURAK tarafından, 30 Ekim 2020 tarihinde takdim edilmiştir.
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TSK MEHMETÇİK VAKFININ
YAPTIĞI YARDIMLAR

TSK Mehmetçik Vakfı’nın amacı; Silahlı Kuvvetler'de yaptığı vatan hizmeti esnasında şehit olan veya askerlik
görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erlerin yakınları ile malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin
kendilerine ve çocuklarına belirlenen esaslara göre ve yardım planı dâhilinde ekonomik ve sosyal destek
sağlamaktır.
TSK Mehmetçik Vakfı, 01 Ocak 1982 tarihinden itibaren hak sahibi olan erbaş ve erler ile yakınlarına yardımda
bulunmaktadır. Vakfın yaptığı yardımlar aşağıda sunulmuştur.
1. Bir Defaya Mahsus Yapılan Yardımlar
Ölüm Yardımı: Şehit olan veya askerlik görevi
esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erlerin
medeni durumları dikkate alınarak hak sahiplerine
yapılmaktadır.
Maluliyet Yardımı: Malul Gazi ve Engelli erbaş ve
erlere maluliyet dereceleri esas alınmak suretiyle
kendilerine yapılmaktadır.
Malul Gazi ve Engelli Ölüm Yardımı: Bakım yardımı
almakta olan malul Gazi ve Engelli Mehmetçiklerin
vefatı halinde hak sahiplerine ödenmektedir.

- Koşulsuz olarak on sekiz yaşını tamamlayana
kadar,
- Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını
tamamlayana kadar,
- Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara
yirmi beş yaşını tamamlayana kadar,
- Lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören
çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar,
- Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri,
başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları
devlet hastanelerinin sağlık kurumu raporu ile
belgelenen hasta ve engelli çocuklara hastalık ve
engellilik durumları devam ettiği sürece yardım
yapılmaktadır.

Çocuk Ölüm Yardımı: Bakım ve öğrenim yardımı Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ayrıca
almakta olan Mehmetçik çocuklarının vefatı halinde kırtasiye masraflarını ve varsa harç bedellerini de
velisine/vasisine ödenmektedir.
TSK Mehmetçik Vakfı üstlenmektedir.
Doğum Yardımı: Şehit olan veya askerlik görevi
esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erin vefat
tarihinde; sürekli bakım yardımına hak kazanan
Gazi ve Engelli erbaş ve erin ise Malul veya Engelli
olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) tarihinde
eşi hamile ise doğum yaptığında doğan çocuğa
ödenmektedir.
2. Sürekli veya Belli Bir Süre Dâhilinde Yapılan
Yardımlar

Anneler ve Babalar Günü Yardımı: Şehit erbaş
ve erlerin; anne, babaları ile resmi nikâhlı, çocuk
sahibi eşlerine, her yıl anneler ve babalar gününde
yapılmaktadır.
3. Sosyal Destek Faaliyetleri
Ayvalık'taki TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun
Rehabilitasyon Merkezi Komutanlığı'ndan yararlanan
şehit yakınları ve malul gazi Mehmetçiklerin
kendilerinin ve yakınlarının ulaşım ve yemek ücreti
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından karşılanmaktadır.

Malul Gazi ve Engelli Bakım Yardımı: Maluliyet
yardımını hak eden malul Gazi ve Engelli
Mehmetçiklere yapılan ve tutarı her yıl maluliyet TSK Mehmetçik Vakfı 01 Ocak 1982’den 31 Ekim
derecelerine göre tespit edilen yardımdır.
2020 tarihine kadar geçen sürede 52.758 kişiye
toplam 1.087.285.341,48 TL yardım yapmıştır. Aylık
Bakım ve Öğrenim Yardımı: Bakım ve öğrenim olarak ise ortalama 14.500.000,00 TL amaca yönelik
yardımına hak kazanan Mehmetçik çocuklarına;
yardım yapılmaktadır.
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01 OCAK 1982 - 31 EKİM 2020 TARİHLERİ
ARASINDA TSKMEV TARAFINDAN YARDIM
YAPILAN KİŞİ SAYILARI

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
2020 Yılı 01 Temmuz – 31 Aralık Dönemi

1. Ölüm Yardımı

1. Ölüm Yardımı
Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve er toplamı

74.000,00 TL

17.207

74.000,00 TL

4.519
2.148
Askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve er toplamı

10.540

66.600,00 TL
3’üncü derece

59.200,00 TL

4’üncü derece

51.800,00 TL
44.400,00 TL

10.217
3.284

6’ncı derece

6.933

3. Bakım Yardımı1

37.000,00 TL
2.100,00 TL

234
4. Doğum Yardımı
Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinde, malul gazi ve
engelli erbaş ve erin olay tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında yardım yapılan çocukların toplamı

257

2.000,00 TL
3’üncü derece

1.800,00 TL

4’üncü derece

1.700,00 TL

5. Çocuk Ölüm Yardımı

1.400,00 TL
37

6’ncı derece

6. Bakım Yardımı

1.250,00 TL
2

8.323
Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erler ile malul gazi ve engelli
erbaş ve erlerin bakım ve öğrenim yardımı yapılan çocukların toplamı

750,00 TL
950,00 TL

3.667
3

255

1.100,00 TL
1.100,00 TL

97
297
29
Yardımı durdurulan çocuk sayısı

0
2.989

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

4.304

Babalar Günü yardımı (Baba sayısı)

2.755
5.757
52.758
8.606
7.928
678

NOT : Bugüne kadar toplam 1.087.285.341,48 TL yardım yapılmış, aylık olarak ise ortalama 14.500.000,00 TL amaca yönelik
yardım yapılmaktadır. (Bu yardımlara KKK.lığı TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Reh. Mrk. K.lığı ödemesi dahildir.)
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15.000,00 TL
6. Doğum

Yardımı4

7.500,00 TL

7. Çocuk Ölüm Yardımı5

7.500,00 TL
6

2.200,00 TL

AÇIKLAMALAR:
1)
2) Bakım ve öğrenim yardımı; şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden Mehmetçiklerin çocukları
ile bakım yardımı alan Mehmetçiklerin sakatlanma tarihinden önce doğan çocuklarına yapılmaktadır.
3)
4) Doğum yardımı; Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erin vefat tarihinde; bakım
yardımı alanların ise malul olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) durumunda olay tarihinde; hastalık durumunda ise
askerliğe elverişli değildir kararlı rapor tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında ödenir.
5)
6) Şehit erbaş ve erlerin; anne, babaları ile resmi nikahlı çocuk sahibi eşlerine, her yıl anneler ve babalar gününde
yapılmaktadır.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI TARAFINDAN
KENDİLERİNE VE YAKINLARINA YARDIM
YAPILANLARIN LİSTESİ

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
2021 Yılı 01 Ocak – 30 Haziran Dönemi

1. Ölüm Yardımı

01.05.2020 - 31.10.2020

100.000,00 TL
80.000,00 TL
72.000,00 TL

3’üncü derece

64.000,00 TL

4’üncü derece

56.000,00 TL
48.000,00 TL

6’ncı derece
3. Bakım

40.000,00 TL

Yardımı1
4.000,00 TL
3.500,00 TL

3’üncü derece

2.200,00 TL

4’üncü derece

2.100,00 TL
1.600,00 TL

6’ncı derece

1.400,00 TL
2

850,00 TL
1.050,00 TL
3

1.350,00 TL
1.350,00 TL

20.000,00 TL
6. Doğum

Yardımı4

10.000,00 TL

7. Çocuk Ölüm Yardımı5

10.000,00 TL
6

2.500,00 TL

AÇIKLAMALAR:
1)
2) Bakım ve öğrenim yardımı; şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden Mehmetçiklerin çocukları
ile bakım yardımı alan Mehmetçiklerin sakatlanma tarihinden önce doğan çocuklarına yapılmaktadır.
3)
4) Doğum yardımı; Şehit olan veya askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erin vefat tarihinde; bakım
yardımı alanların ise malul olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) durumunda olay tarihinde; hastalık durumunda ise
askerliğe elverişli değildir kararlı rapor tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında ödenir.
5)
6) Şehit erbaş ve erlerin; anne, babaları ile resmi nikahlı çocuk sahibi eşlerine, her yıl anneler ve babalar gününde
yapılmaktadır.
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ÖLÜM YARDIMI

MALULİYET YARDIMI

ABDULLAH ÇAM
AHMET TÜRELİ
ALAETTİN ÇELİK
ALİ İHSAN ESERSİN
ALİ OSMAN ÜNAL
BEDREDDİN AKALIN
BURAK KAYA
CANER MAYENDAĞI
CESİM CENGİZ
CİHAT ŞENGİL
EREN TAMAM
FIRAT KIZILÇAM
HAKİM DOĞRU
HAMDULLAH YILDIZ
KERİM ARSLAN
KERİM EMRE ÖZGEN
MAHMUT ÖZEN
MEHMET GÜNAY
MUAZ SAMİ ÇETİNKAYA
MUSTAFA ALAMUR
MUSTAFA DAĞLI
NURULLAH ÇELİK
SALİM MEŞE
ŞEHMUZ KARALAR
UĞUR ÇOBAN

ADNAN TATLİ
AHMET DALYAPRAK
AHMET TEZBİÇER
ALİ YAMAN
ALPASLAN KAPLAN
ALPAY DALKILIÇ
ARİF TEK
AVNİ EKER
AYDIN ATLI
BİROL AYDIN
BURAK KAĞAN TOKAT
ÇAĞRI TOK
CELAL ZEDELİ
CEMAL KARAKAYA
DÜNDAR KARAN
DURSUN KANDÖKER
EMRE DENİZ
EMRE KAYAR
EMRE KUDAŞ
ENGİN YAŞAR
ENVER KOÇAK
ERKAN HÜDAVERDİ
EROL URGAN
FERHAT GÜRCAN
GÜRHAN ALTINTAŞ
HACI İBRAHİM ÖZTAŞ
HACİ SAYAR
HAKAN KALELİOĞLU
HASAN ÇİFTCİ
HASAN HÜSEYİN PANCAR
HÜSEYİN FİKRET ELMASKAYA
HÜSEYİN POYRAZ
HÜSEYİN TUNÇBOĞA
İHSAN GÜLDAL
İZZET AYDIN

KADİR ERHAN TUNA
KENAN ARSLAN
MEHMET AKTAŞ
MEHMET ALBAK
MEHMET BİNİCİ
MEHMET ÖZEN
MEMET ÖZBEY
METİN YEŞİLYURT
MUHAMMED HANEFİ UYSAL
MÜJDAT ÖZEN
MUSA ÇALIŞKAN
MUSTAFA KARATAŞ
MUZAFFER ENES ÇİFCİ
NİHAT KİRAZ
NİHAT YİĞİT
OĞUZ ŞİMŞEK
OĞUZHAN DEMİRBAŞ
OYTUĞ GENEL
ÖZGÜR SANKUR
ÖZGÜR YAKUT
RAMAZAN KARAASLAN
RECEP HIZLI
SAİM NAMIK GÜNDÜZ
SERKAN ŞAŞMAZ
SERKAN SUNAY
SEZER İLDEŞ
SONER KAPLAN
TARIK İŞIK
ÜNAL GÖLCÜK
VEDAT YAŞAR
YAKUP İLÇİ
YAŞAR SARAL
YİĞİT ÖZAYCAN
YUSUF CAN KURANER
YUSUF ERTEK
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TSK MEHMETÇİK VAKFININ DESTEK OLDUĞU ŞEHİT
VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ İLE
GAZİ VE ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZİN İLLERE
GÖRE DAĞILIMI
01.01.1982 - 31.10.2020

Edirne
129
48

BAĞIŞÇILARIMIZ

Bartın

Kırklareli
107
45

VEFAT EDEN

77
60

İstanbul

Kastamonu

Sinop

159
267
Zonguldak
87
Samsun
Artvin
Ardahan
52
106
Düzce
63
178
Rize
Trabzon
Ordu
452
108
174
123
Giresun
133
141 Sakarya 99
273
23
42
78
55
172
166
375
285
264
Karabük
152
58
204
Kars
207
Tekirdağ
22
139
160
110
45
160
23
101
86
334
343
291
55
42
322
155
472
134
79
106
28
Çankırı
102
250
167
75
61
30
Yalova
33
149
86
197
Amasya
154
500
67
438
Bolu
32
270
Çorum
Tokat 150
113
45
253
620
165 Bursa
Bayburt
172
329
Erzurum
Çanakkale
97
Gümüşhane
168
132
110 Bilecik
115
150
Kırıkkale 71
Iğdır
56
56
303 Erzincan
Eskişehir
52
331
Balıkesir
Ankara
Sivas 139
148
339
19
170
Ağrı
114
60 Yozgat 205
248
Kütahya
279
159
36
106
148
348
Kırşehir
104
Bingöl
84
419
Muş
156
220
566
60
Nevşehir
Tunceli 360
408
69
Malatya
Manisa
311
117
139
115
193
Kayseri
Afyonkarahisar
Van
39 Bitlis
Elazığ
55
76
209
184
Kahramanmaraş
Uşak
103
Aksaray
123
102
134
Diyarbakır
İzmir
88
46
Konya
44
61
151
315
39
244
35
172
Niğde
232 Batman Siirt
99
97
294
138
134
47
69
277
384
249
304
Aydın
55
Adıyaman
213
293
195
Isparta
144
Şırnak
33
Burdur
Hakkari
Muğla
Gaziantep
Osmaniye
Denizli
Mardin
Karaman
325
Mersin
Antalya
Adana 231
Şanlıurfa
Kilis
371
912

Kocaeli

Muzaffer ERDEM
03/05/2020

Yurdanur ŞENER
08/05/2020

Zeynep GÜVENDİK
20/06/2020

Mümine ACAR
24/07/2020

Lamia KAR
28/08/2020

Hatay

ŞEHİT OLAN VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ: 17.207
GAZİ VEYA ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZ: 10.217
İsmet İÇİNSEL
23/07/2020

ŞEHİT MEHMETÇİKLERİMİZİ KALBİMİZE GÖMDÜK
01.05.2020 - 31.10.2020

P. Er
Mehmet GÜNAY 30.05.2020 - HATAY

Ulş. Er
Samet ÇALDIR 27.07.2020 - MUŞ

Ulş. Er
Kerim ARSLAN 27.07.2020 - KIRIKKALE

Ulş. Er
Mustafa DAĞLI 27.07.2020 - MERSİN

Mahmut AYBEK
21/09/2020

Ebediyete intikal eden yardımsever, Yüce Gönüllü
Bağışçılarımıza Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine
başsağlığı diliyoruz.
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Ulş. Er
Caner MAYENDAĞI 27.07.2020 - SAMSUN

Ulş. Er
Cihat ŞENGİL 26.08.2020 - SAMSUN

Dz. Elk. Er
Volkan SOY 14.10.2020 - KARS
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TSK MEHMETÇİK VAKFINA
BAĞIŞLAR İÇİN HESAP
NUMARALARI

TSK MEHMETÇİK VAKFINA
BAĞIŞ YÖNTEMLERİ
Devlet destekli herhangi bir gelir kaynağı olmayan TSK Mehmetçik Vakfının 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 Vakfının anlaşmalı olduğu
bankaların (Akbank, Denizbank, QNB Finansbank,
Garanti BBVA 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
yapılabildiği gibi bu bankaların internet bankacılığı
“Bağış menüsü” kullanılarak da bağış yapılabilir.
Yapılan bağışlarda işlem ücreti alınmamaktadır.

Gayrimenkul Bağışları;

TSK Mehmetçik Vakfının anlaşmalı olduğu bankaların (Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti BBVA Bankası, Şekerbank,

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

SMS Yoluyla Bağış

ve

TSK Mehmetçik Vakfına 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 Vakfının www.mehmetcik.org.tr
internet sayfası üzerinden kredi kartı ile online
bağış yapılabilmektedir.

Menkul Bağış İşlemlerinde
Edilmesi Gerekenler;

Dikkat

TSK Mehmetçik Vakfına 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 Vakfına 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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•
•
•
•

•

YURT İÇİNDEN BANKALAR ARACILIĞI İLE BAĞIŞ

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.

Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, T. C. Ziraat
Bankası) Türkiye’deki herhangi bir şubesinin 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 Kurumsal Şubesi

Garanti BBVA Bankası Yenişehir Şubesi

BIC/SWIFT Kodu
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için

: TCZBTR2A
: TR130001001745000019825433
: TR560001001745000019825435

Euro hesabı için

: TR020001001745000019825437

BIC/SWIFT Kodu		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için		

Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: TRHBTR2A
: TR750001200945200016001982
: TR410001200945200053001983
: TR51000120094520002P001984

Türkiye Vakıflar Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: TVBATR2A
: TR960001500158007286587386
: TR400001500158048000441268
: TR560001500158048000441271

: AKBKTRIS
: TR040004600646888001001982
: TR750004600646001000001983
: TR250004600646036000001984

BIC/SWIFT Kodu		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için		

: ISBKTRISXXX
: TR950006400000142840001982
: TR300006400000242840001983
: TR030006400000242840001984

Yapı ve Kredi Bankası Ankara Özel Bankacılık Merkezi
BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için)
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: YAPITRISFEX
: TR570006701000000000001982
: TR300006701000000000001983
: TR030006701000000000001984

BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: DENITRIS
: TR850013400000900198200002
: TR340013400000900198200047
: TR130013400000900198200037

QNB Finansbank Kavaklıdere Şubesi

Şekerbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi

Denizbank Balgat Şubesi

Akbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: TGBATRISXXX
: TR960006200041100000001982
: TR690006200041100000001983
: TR420006200041100000001984

: SEKETR2A
: TR230005902350130000001982
: TR930005902350130000001983
: TR660005902350130000001984

BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için 		

: FNNBTRIS
: TR690011100000000000001982
: TR420011100000000000001983
: TR150011100000000000001984

Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi
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.

BIC/SWIFT Kodu 		
TL hesabı için
ABD Dolar hesabı için
Euro hesabı için

: TEBUTRISXXX
: TR540003200015000000001982
: TR270003200015000000001983
: TR970003200015000000001984
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TSK MEHMETÇİK VAKFI
TEMSİLCİLİKLERİ VE ŞİRKETLERİ
TEMSİLCİLİKLER
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ (AVRUPA YAKASI)
Temsilci V.: E.Alb. Ümit YÜCEKAN
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
: Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. No:17 Benson İş Merkezi
Kat:3 D:4 Kadıköy/İSTANBUL
Telefon : 0-216 369 66 22
Faks
: 0-216 369 67 57
E-Posta : istanbultem@mehmetcik.org.tr

İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci
Adres
Telefon
Faks
E-Posta

: E.Alb. Ömer ÜNAL
: Talatpaşa Bulvarı Olgun Apt. No:34/1
Alsancak/İzmir
: 0-232 464 66 66
: 0-232 464 66 66
: izmirtem@mehmetcik.org.tr

ADANA TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci
Adres
Telefon
Faks
E-Posta

: E.Alb. Hüseyin AKIŞ
: Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. Naşal Apt.
No:7 K:1 D:1 Seyhan/Adana
: 0-322 458 76 00
: 0-322 458 76 00
: adanatem@mehmetcik.org.tr

SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ

Temsilci : E.Alb. Hüseyin Rahmi KABAKCI
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. Alp Arslan ERYILMAZ
Adres
: İstasyon Mah. Mustafa Durmaz Pınar
Sok. No:28 Mehmetçik Apt. K:1
Yakutiye/Erzurum
Telefon : 0-442 235 70 60
Faks
: 0-442 235 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.Kur.Alb. Yücel KELEŞ
Adres
: Gençosman Mah. Org.Eşref 			
Bitlis Cad. No:8 Güngören/İstanbul
Telefon
: 0-212 562 05 55
Faks

: 0-212 568 02 22

AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ
Türkiye vatanımız, bereketli toprağımız,
Allah’a şükürler olsun, işte bol bol soframız,
Kışa dönmesin kışa, baharımız, yazımız,
Dalgalansın göklerde ay yıldızlı bayrağımız.

Şehitlerimiz, onurlu kahramanlarımız,
Anaları, anamız, bacıları, bacımız,
Onların acıları, bizim de acılarımız,
Dalgalansın göklerde ay yıldızlı bayrağımız.

Tek vatanımız, bir de şanlı bayrağımız,
Her karışına kan döktü atalarımız,
İşte vatanımız, bölünmez bir bütün
parçamız,
Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağımız.

İlim, irfan sahibi komutanlarımız,
Görevi başında, erimiz, erbaşımız,
Bir gidip de bin gelen kahramanlarımız,
Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağımız.

Şehitler diyarımız, cennet vatanımız,
Binlerce kefensiz yatan atalarımız,
Eksik olmasın onlara dualarımız,
Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağımız.
Aziz atalarımız, şerefli bir adımız,
Onların emaneti, tek dalımız, baş tacımız,
Bizlere bu onuru veren kahramanlarımız,
Dalgalansın göklerde ay yıldızlı bayrağımız.
Malımızdan, canımızdan öte vatanımız,
Vatan için doğurdu bizleri analarımız,
Olsun, feda olsun vatana, bu canımız,
Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağımız.
İstiklal mücadelesi verdi Atalarımız,
Altın harflerle tarihe geçti adımız,
İstiklal marşımız, işte kurtuluş anımız,
Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağımız.
ATATÜRK’ün izinde yürümek andımız,
Dinmeyecek gönüllerde bu sevdamız,
Havada, karada ve onurlu kahramanlarımız,
Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağımız.
Necati HAMAMCI

Bu destanı yazdıran kahramanlarımız,
Meyve verecek dikilen fidanlarımız,
Solmasın bağımız, kopmasın tek bir dalımız,
Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağımız.
Vatanımız, bayrağımız, baş tacımız,
Bu aşk ile yoğruldu ilahi bağrımız,
Asla dinmeyecek gönüllerde bu sevdamız,
Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağımız.
Asya, Avrupa arasında işte vatanımız,
İlimli, irfanlı bir bütün el ele halkımız,
Kültüre bağlı, kültürle başarılı olmamız,
Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağımız.
Kıbrıs da bizim yavru vatanımız,
Zorda kalmasın bir daha halkımız,
Beş parmak dağında duruyor tankımız,
Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağımız.
Der Necati;
Tek arzum, bir daha ağlamasın analarımız,
Dinsin artık dinsin hazin gözyaşlarımız,
Yanmasın bir daha, yanmasın ilahi bağrımız,
Dalgalansın göklerde, ay yıldızlı bayrağımız.
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