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Yeni ve dopdolu bir sayı ile karşınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Bu yıl 101’inci yıldönümünü kutladığımız Çanakkale Zaferinin en
önemli mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Muharebelerindeki
üstün rolünü Genelkurmay ATASE D.Bşk.lığı, Askerî Tarih Ş. Md-Türk
Askerî Tarih Komisyonu Genel Sekreteri Dr. Hv. Öğ. Alb. F. Rezzan Ünalp,
Mehmetçik Vakfı Dergisi için kaleme aldı. Ayrıca 18 Mart Şehitleri Anma
Günü dolayısı ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklere ve geçen yıl başlatılan
“Türkiye Şehitlerini Anıyor” faaliyetlerine de bu kapsamda dergimizde
yer verdik.
Kıymetli okurlarımız, ilerleyen sayfalarda göreceğiniz gibi yeni bir
uygulamaya da bu sayı ile başlıyoruz. Bundan böyle bağışçılarımıza,
gazi ve malul Mehmetçiklerimize, şehit ve gazi çocuklarımıza dergimiz
aracılığı ile seslenmek istiyorum. Çünkü Vakfın Genel Müdürü olarak
hissiyatımı büyük “Mehmetçik Ailesi” ile paylaşmayı çok önemsiyorum.
Bu nedenle ilkini değerli bağışçılarımıza yönelik yazdığım yazının devamı,
gelecek sayılarda kahraman gazilerimize, malul Mehmetçiklerimize ve
kıymetli evlatlarımıza yönelik olacaktır.
Bu sayımızda ayrıca, Koç Üniversitesinde öğrenim gören şehit kızımız
Ebru Şahin ile bağışçılarımızdan Peyman Kavukcuoğlu hanımefendi ile
yaptığımız söyleşilere, yurtdışında yaşayan gurbetçilerimizin Vakfımız
için gerçekleştirdiği organizasyonlara ve spor kulüplerinin Mehmetçik
Vakfına verdiği desteğe kadar pek çok etkinliğe yer ayırdık.
Hiç şüphesiz ki; bu yıl 34’üncü yaşını kutlayan ve geçen süre
içerisinde şehitlerimizin emanetlerine, gazi ve malul Mehmetçiklerimizin
kendilerine ve çocuklarına büyük bir özen ve dikkatle sahip çıkan TSK
Mehmetçik Vakfı, bundan sonra da aynı kararlılıkla görevine devam
edecektir. Vakfın kurulmasında, büyüyüp gelişmesinde ve bugünlere
gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımızı sunmayı bir gönül borcu
olarak görmekteyiz.
Yeni sayımızda buluşmak üzere tüm okurlarımıza TSK Mehmetçik
Vakfı ailesi adına sağlık ve mutluluklar dilerim.

A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU
E. Tümgeneral
Genel Müdür
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SÖYLEŞİ | EBRU ŞAHİN

Ebru Şahin:

“Mehmetçik Vakfı
ikinci ailem”

Hayata cıvıl cıvıl gözlerle bakan bir genç kız o…
Naif duruşuna karşın yaşama en sağlam yerlerinden
tutunmayı bilmiş, akademik kariyerinde Türkiye’nin en iyi
üniversitelerinden birinde öğrenim görmeyi başarmış bir
şehit kızı. Kendisinden bir buçuk yaş küçük kız kardeşi de
ablasının yolundan gidiyor. Şehit Muammer Şahin’in kızı
Ebru Şahin, hayata bakışını, kariyer planlarını ve Mehmetçik
Vakfı hakkındaki düşüncelerini bizlerle paylaştı.
“1995 yılında Sivas’ın Suşehri ilçesinde dünyaya geldim.
Benden bir buçuk yaş küçük kız kardeşim var. Babam,
Muammer Şahin, ben iki yaşındayken 1997 yılında Şırnak’ta
şehit olmuş. Babamın şehit olmasından yaklaşık bir yıl
sonra annem, daha iyi bir eğitim almamız için İstanbul’a
taşınma kararı almış. Çocukluğumuzun neredeyse tamamı
İstanbul’da geçti. Burada büyüdük ve eğitimimizi burada
aldık. Şu an ikimiz de İstanbul’da üniversite eğitimimizi
tamamlıyoruz. Ben Koç Üniversitesinde İşletme Bölümünde
burslu olarak okuyorum. Kardeşim, Merve Şahin ise Doğuş
Üniversitesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde
okuyor.
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Şehit çocuğu olarak büyümenin kelimelerle anlatılacak bir
şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu ancak benim gibi babasız
büyümüş şehit çocukları anlar. Aslında şehit çocuğu olmak iki
zıt duyguyu aynı anda hissetmek belki de... Bir yandan gurur
duyuyorum bir yandan hüzün...

Şehit çocuğu olmak Türk bayrağı dikili bir
mezara “baba” demektir
Ben babamı çok küçük yaşta kaybettim, neredeyse
onunla ilgili hiçbir şey hatırlamıyorum. Babamı resimlerden
ve başkalarının hatıralarından tanıdım. Çoğu şehit çocuğu
aynı şeyi hissediyordur herhalde? Varlığını bilmediğimiz, hiç
tanımadığımız bir kişinin nasıl olur da yokluğu bu kadar acı ve
özlem hissettirir? Normal bir insan için ‘baba’ demek sıradan bir
şeydir, önemi yoktur. Ama bir şehit çocuğu için ‘baba’ demek
geceleri rüyasında görmek için dua ettiği kişidir, bir kereliğine bile
olsa yüzünü görmek, sesini duymak istediğidir. Bir şehit çocuğu
olmak, başında Türk bayrağı dikili bir mezara ‘baba’ demektir.
Herkesin ortak söylediği şey babamın çok dürüst ve saygılı
olması... Bu bana bir kez daha onun kızı olma gururu veriyor.

Hayatım boyunca ona layık bir insan
olmak için çabaladım ve çabalayacağım.

En büyük destekçilerimden biri
Mehmetçik Vakfı…

Kariyer hedefleri…

Mehmetçik Vakfı ile çok küçük
yaşlarımda tanıştım. İlkokuldan itibaren
bize eğitim yardımı yapıyorlar. İlkokul
yıllarında Vakfın sadece ismini biliyordum.
Ta ki Kültür Gezisine katılana kadar…
Lisedeyken beni Kültür Gezisine davet
ettiler. Gezi sayesinde Vakfı somut olarak
tanıdım. Vakıf, benimle aynı kaderi
paylaşan kardeşlerimi tanımama vesile
oldu. Orası benim ikinci ailem diyebilirim.
Gerek Vakıfta çalışan ağabeylerim,
ablalarım gerek Vakıftan yardım alan
arkadaşlarım olsun hepsi benim ailemin
birer üyesi… Vakfın bana en büyük
katkılarından biri yalnız olmadığımı
göstermesidir. En büyük destekçilerimden
biri Mehmetçik Vakfıdır.

Herkes gibi benim de gelecek için
birçok hayalim var. Şu an işletme birinci
sınıf öğrencisiyim. Gelecek yıl psikoloji ile
işletme çift dal yapmak istiyorum. Daha
sonra yurtdışında yüksek lisans yapma
niyetindeyim. Ama en büyük hedefim
dünya çapında tanınmış başarılı bir iş
kadını olmak…
Kardeşim de ben de bir yandan
akademik eğitimizi tamamladık ama
sanattan da hiç uzak kalmadık. Annem
her zaman bizi sanata teşvik etti. Küçük
yaşlarda ben bağlama, kardeşim ise
gitar eğitimi aldı. Kardeşim halen keman
kursuna devam ediyor. Ben sadece
müzikle sınırlı kalmak istemedim, ebru
sanatına başlama kararı aldım. Üç yıldır
ebru sanatıyla ilgileniyorum. Kardeşimle
birlikte ilerleyen yaşlarımızda müzik
okulu açmak istiyoruz. Sadece müzik
değil diğer sanat dallarını da bünyesinde
barındıran sanat okulu diyebiliriz. Her
çocuğun sanatla büyümesi gerektiğine
inanıyorum çünkü. Başarılı olmak için
elbette çalışmamız gerekiyor ancak ders
çalışmak bize sadece akademik başarı
getiriyor. Günümüzde sadece akademik
başarı yeterli olmuyor. Sosyal hayatta da
başarılı olmamız kendimizi ifade etmemiz
gerekiyor. Kendimizi ifade etmenin en
etkili yollarından biri de sanattır bence.

Bilinmesini isterim ki, Vakfa yapılan
bağışlar kesinlikle doğru yerlere ulaşıyor.
Bugüne gelmemde annemin ve Vakfın
çok emeği vardır. Vakıftan gelen yardımlar
sayesinde güzel bir eğitim aldım. Benim
gibi birçok arkadaşım da Vakıf sayesinde
iyi yerlerde eğitim görüyorlar.
Şehit çocuklarına söylemek isterim
ki, bizler bu vatan için canını hiç
düşünmeden feda eden babaların ve tek
başına bizleri bugünlere getiren fedakâr
annelerin çocuklarıyız. Bizim borcumuz
ise onlara layık evlatlar olmaktır. Onlara
layık olmak için çok çalışmalı ve asla
vazgeçmemeliyiz.”
Mehmetçik Vakfı Dergisi
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MAKALE | F. REZZAN ÜNALP

Çanakkale Muharebeleri
ve Mustafa Kemal
F. Rezzan ÜNALP*
Dr.Hv.Öğ.Alb.

Çanakkale Türk milleti için farklı anlamı olan bir savaş, âdeta destansı
bir öykü… Türk halkının duygulu yüreğinden kopup gelen türkülerde,
Mehmet Akif’in mısralarında nesilden nesile aktarılarak yaşanan, hissedilen
bir savaş… Hiçbir devletin, hiçbir ordunun, hiçbir silahın, vatan sevgisinden
daha güçlü olmadığını, olamayacağını öğreten bir savaş. En önemlisi Türk
milletine Mustafa Kemal’i kazandıran bir savaş...
Çanakkale, 20’nci yüzyılın ilk
çeyreğinde yaşanan Birinci Dünya
Harbi’nin onlarca cephesinden biriydi.
1915 yılına gelindiğinde harbin öyle
düşünüldüğü gibi kısa sürede sona
ermeyeceği anlaşılmıştı. Dönemin İngiliz
Savaş Bakanı Kitchener, 2 Ocak 1915’te
Rus Çarı Nikola’dan Kafkasya’daki Rus
ordusunun üzerindeki Türk baskısını
hafifletecek bir şaşırtma harekâtının
yapılmasına ilişkin teklif aldığında Çar’a
Çanakkale Boğazı’nda deniz kuvvetleriyle
bir güç gösterisi yapılmasını tavsiye
etti. Donanma Bakanı Churchill ise bu
projenin Çanakkale Boğazı’nı zorlayacak
daha kapsamlı bir şekle dönüştürülmesini
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* Gnkur. ATASE D. Bşk.lığı, Askerî Tarih Ş.Md-Türk Askerî Tarih Komisyonu Genel Sekreteri.

önermişti. Kazanılacak kesin bir zaferin İngiliz halkını tatmin
edeceğini ve tarafsız devletleri İtilaf Devletlerinin yanında
olmaya ikna edeceğini ileri sürdü. Nitekim İngiliz Savaş
Konseyi Ocak 1915 ortasında Çanakkale’ye bir harekât
yapılması konusunda fikir birliğine vardı.
Bu sırada Türk tarafında Çanakkale Boğazı’nın
savunulmasından sorumlu kara birlikleri Tekirdağ’da bulunan
3’üncü Kolordunun emrinde bulunuyordu. Çanakkale
Boğazı’nın savunmasından asıl Cevat (Çobanlı) Paşa
komutasındaki Müstahkem Mevki Komutanlığı sorumlu idi.
İngiliz Amiral Carden komutasındaki birleşik filo ilk olarak
1914, 3 Kasımında saldırıya geçti. Bu taarruzu müteakiben Türk
tarafında Tekirdağ’daki 3’üncü Kolordu karargâhı Gelibolu’ya
alındı. Bu tarihten 18 Mart’a kadar çeşitli aralıklarla denizden
yapılan bombardımanlarla boğazın giriş kapısı açılmıştı. 1915,
18 Mart sabahı hava aydınlanmaya başladığında birleşik
donanmanın boğaza doğru ilerlediği tespit edildi. Amiral
De Robeck komutasındaki birleşik filonun akşam saatlerine
kadar devam eden saldırısı başarısızlıkla sonuçlandı. Birleşik
filonun üç büyük zırhlısı -Bouvet, Ocean ve İrresistible- Nusret
gemisinin döktüğü mayınlara çarparak battı ve boğazın serin
sularında kayboldular.

komuta eden General Hamilton’un hayali, İngiliz tümeninin
İstanbul’a yerleşmesi idi. Bu evrede Türk tarafında 5’inci Ordu
teşkil edildi. Komutanlığına ise Alman General Liman von
Sanders atandı. Yarımadayı savunacak ordunun karargâhı
ise Gelibolu’da konuşlandı. 3’üncü ve 15’inci Kolordulardan
oluşan orduya, bağımsız süvari tugayı ve 5’nci Tümen direkt
bağlıydı. Bigalı bölgesinde bulunan Kurmay Yarbay Mustafa
Kemal’in emrindeki 19’uncu Piyade Tümeni ise ordu ihtiyatını
teşkil ediyordu.

25 Nisan 1915...
Çıkarma, 25 Nisan sabahı tan yeri ağarmadan önce baskın
şeklinde Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale bölgelerine
yapıldı. Arıburnu bölgesine Anzaklar, Seddülbahir Cephesine

18 Mart Boğaz Muharebesi; İngiliz General Oglander’in
“Pek uygun başlamış olan gün, bu meçhul mayın hattının
olağanüstü ve ortalığı kırıp geçiren başarısı yüzünden tam bir
başarısızlıkla sona erdi. Bu yirmi mayının seferin talihi üzerindeki
etkisi ölçülemez.” sözlerinden anlaşılacağı gibi Nusret’in
döktüğü mayınlar ve bir o kadar Türk topçusunun da insanüstü
çabasıyla kazanılmıştı.
Boğaz’ı yalnız donanma ile geçemeyeceklerini anlayan
İtilaf güçleri bu kez Çanakkale’yi karadan geçmeye karar
verdiler ve Akdeniz Sefer Kuvvetini harekete geçirdiler. Bu
kuvvetlere İngiliz General Ian Hamilton komuta etmekteydi.
Bir İngiliz tümeni, bir Fransız doğu sefer kuvveti ve bir de kısaca
ANZAC (Australia and New Zeland Army Corps) diye anılan
bir Avustralya-Yeni Zelanda kolordusundan oluşan kuvvete
Mehmetçik Vakfı Dergisi
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İngilizler, Kumkale’ye Fransızlar çıkarma yaptı. Anadolu
tarafındaki Kumkale-Yeniköy-Beşige bölgelerinden
yapılan çıkarma bir aldatma niteliği taşıyordu.
25 Nisan günü yapılan çıkarmada her ne
kadar Anzaklar kıyı başında belli bir kesim ele
geçirmişlerse de Türklerin amansız mücadelesi
sonunda büyük kayıplar verdiler. Fransız
kuvvetleri de çıktıkları yerde toprağa çakılıp
kalmışlardı.
Seddülbahir bölgesindeki çıkarma planlandığı
gibi Morto Koyu-Hisarlık Burnu, Ertuğrul Koyu, İkiz
Koyu ve Zığındere olmak üzere beş ayrı noktadan yapıldı. Tüm
bu çıkarma bölgeleri, Sanders’in emri doğrultusunda küçük
birlikler tarafından savunuluyordu. Askerler kendilerinden
kat kat üstün sayıdaki düşmana karşı savaşmak zorunda
idi. 1915 Nisan ayından Temmuz sonuna kadar Seddülbahir
bölgesinde göğüs göğüse süngü hücumları şeklinde cereyan
eden Kirte, Kerevizdere ve Zığındere Muharebelerinde akan
kanlar toprağın rengini değiştirmiş, dereler kırmızı renge
bürünmüştü.
Seddülbahir bölgesinde 21-22 Haziran 1915’te cereyan
eden Birinci Kerevizdere Muharebesi sırasında sağ kolunu
kaybeden Fransız General Gouraud, savaşa ilişkin hayatı
boyunca unutamayacağı bir sahneyi hatıralarında şöyle
anlatıyor:
“Hiç unutmam, muharebe başlamadan önce çevremizdeki
tabiat nefis güzellikteydi. Su çiçekleri, papatyalar, leylaklar bir
gökkuşağı âlemi yaratıyordu. Ve şimdi savaş başlamış, savaş
sahasında dövüş bitmiş, o güzelim tablo kan revan içindeydi.
Yaralı ve ölülerin arasında dolaşıyorduk. Türk ve Fransız askerleri
süngü savaşında ağır zayiat vermişlerdi. Bu sırada gördüğüm bir
hadiseyi ömrüm boyunca hiç unutmayacağım. Yerde bir Fransız
askeri yatıyor. Bir Türk askeri kendi gömleğini yırtmış, onun
yaralarını sarıyor, kanlarını temizliyordu. Tercüman vasıtası ile
bir konuşma yaptık.
‘Bu Fransız yaralanınca yanıma düştü. Cebinden yaşlı bir
kadın resmi çıkardı. Bir şeyler söyledi, anlamadım. Ama herhâlde
annesi olacaktı. Benimse kimsem yok. İstedim ki o kurtulsun,
anasının yanına dönsün.’
Bu asil ve alicenap duygu karşısında hüngür hüngür
ağlamaya başladım. Bu sırada, emir subayım Türk askerinin
yakasını açtı. O anda gördüğüm manzaradan yanaklarımdan
sızan gözyaşlarımın donduğunu hissettim. Çünkü Türk askerinin
göğsünde, bizim askerinkinden çok daha ağır bir süngü yarası
vardı ve bu yaraya bir tutam ot tıkamıştı. Az sonra ikisi de hayata
veda etti.”
Arıburnu farklı değildi. 24/25 Nisan tarihinde gece
tatbikatından yorgun dönen ve dinlenmeye geçmiş olan 27’nci
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Alay, ilk bombardımanla birlikte Alay Komutanı Yarbay
Şefik (Aker) tarafından alarma geçirilmişti. Yarbay
Şefik’e göre kıyıdaki güvenlik perdesi yırtılmadan
ANZAK kuvvetlerini vurmak gerekirdi. Ancak
alay uzun bir yürüyüş yapmak zorundaydı.
ANZAK ilerlemesinin gelişmesine fırsat
vermek istemeyen Yarbay Şefik, KemalyeriMerkeztepe ekseninde taarruza karar verdi.
Bu sırada 19’uncu Tümenin 57’nci Alayının da
Kocaçimen’e yöneldiği kendisine bildirildi.
Savaşın seyrini değiştiren, Conkbayırı’na sarkan
kritik durum karşısında inisiyatif kullanan 19’uncu Tümen
Komutanı Mustafa Kemal’in kararı oldu. Bu karar neydi:
25 Nisan sabahı Kabatepe yönünden denizden gelen
şiddetli bombardıman ve çıkarmalarla ilgili olarak gerek
Maltepe’deki 77’nci Alay ve gerekse 9’uncu Tümenden
alınan raporlar üzerine tümenini alarma geçiren Mustafa
Kemal, süvari bölüğünü keşif için bölgenin kilit noktası
olan Kocaçimen’e yönelterek tehlike halinde sonuna kadar
direnmesini emretti. Conkbayırı kaybedilecek olursa Boğaz’ın
savunulmasının mümkün olamayacağını biliyordu. Saat
07.00’ye kadar bekleyen Mustafa Kemal ordudan hiçbir
emir gelmeyince yaklaşan tehlikeye karşı 57’nci Alayına
Kocaçimen’e “Harekete hazır ol.” emri verdi. Durumu
kolorduya bildiren Mustafa Kemal, saat sekizde 57’nci Alayı
Kocaçimen’e doğru harekete geçirdi. Kendisi de yanındaki
subaylarla hemen Conkbayırı’na çıktı.
Bugünden geriye dönülüp bakıldığında o korkunç
savaşın içinde bir tümen komutanının gerekli askerî hamleyi
yapmış olması, tüm başarısına karşın gerçek manasıyla
anlaşılmayabilir. Burada unutulmaması gereken en önemli
gerçek, Mustafa Kemal’in kumanda ettiği tümenin 5’inci
Ordu’nun ihtiyat kuvveti olmasıdır. Dolayısıyla bulunduğu
mevkii değiştirecek kararı kendi başına alması, askerî kariyeri
bakımından çok büyük bir risktir. Bu açıdan bakıldığında
Mustafa Kemal’in 27’nci Alayın yardımına koşması ve savaşın
kaderini değiştirmesi ayrı bir anlam taşımaktadır.

Bu muharebeyi takip eden günün sabahı 3’üncü Kolordu
Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin (Altay) Arıburnu cephesine
geldiğinde Mustafa Kemal ile Kurmay Başkanı Binbaşı
İzzettin’i (Çalışlar) bir sel yarıntısında ayaklı bir dürbünle
düşman hatlarını gözetlemekteyken bulur. Bir süre konuşurlar.
Yarbay Fahrettin, tümenin ihtiyaçlarını dinleyip not alır ve
ayrılacakları sırada, “Karargâhınız hep burada mı kalacak?
Buranın ismi nedir?” diye sorduğunda, Mustafa Kemal biraz
düşündükten sonra, “Evet burada kalacağız” diye yanıtlar.
“Ama sel yarıntılarının ismi mi olur!” diye devam edince Yarbay
Fahrettin de “Olur olur, mesela Kemalyeri olur.”der. İşte
Conkbayırı’nın güney doğusundaki bu sel yatağının, bugünkü
Kemalyeri adı böylece verilmiş olur.
O tarihlerde Gelibolu Yarımadasının pek çok yerinin adı
konmamıştır. Ama savaş süresince bir anda adlar konulmuş,
bazıları günümüze kadar gelmiş, bazıları unutulup gitmiştir.
Çanakkale gerçekten ilginç bir savaş olmuştur.
Kara muharebelerinin devam ettiği dönemde, 9/10 Mayıs
gecesi ANZAK birlikleri Bombasırtı’na ani olarak taarruza
geçmişti. Gece karanlığında saatlerce süren süngü savaşında
14’üncü Alayın siperlerine bazı ANZAK askerleri girmiş, fakat
bunların büyük kısmı siperlerde yok edilmişti.

bir anda kulak kesildi. Ara sıra duyulan tüfek sesleri de kesilmişti.
Hepimiz büyülenmiş gibi dinliyorduk. O şarkıyı söyleyen kimdi?
Bilmiyorum ve hiçbir zaman da öğrenemeyeceğim kuşkusuz.
Ancak her kim idiyse bilmeliydi ki o acılarla iniltilerle korkularla
dolu savaş alanında, birçoğu yurtlarını bir daha göremeyecek
askerlerin ruhlarından kavrayan, unutamayacakları bir anı
yaratmış, huzur dolu dakikalar yaşatmıştı. İnanın ki yüzlerine
bakılmayacak kadar kir içinde, kaba görünüşlü fakat gerçekte
temiz yürekli o dinleyici kitlesi, hiçbir konserdeki dinleyicilerin
hissedemeyeceği şekilde bu şarkının etkisi altında kalmışlardı.
Gün doğar çarpışmalar gene başlar. Ama ertesi gece, aynı
saatlerde Türk siperlerinin olduğu yerden yine o güzel ses
türküsünü söylemektedir. Artık her gece o sesi dinlemek için
aynı saatte beklemektedirler. Ama bir gün o ses artık kesilir,
belki nöbet değişmiştir, bir şey olmuştur diye ertesi gece gene
aynı siperde türküyü beklerler. Fakat yine ses gelmez. Üçüncü
gün de türkü söylenmeyince bir kâğıda: ‘Bize her gün şarkılar
söyleyen güzel sese ne oldu?’ yazarlar ve metal bir tütün
kutusuna koyup Türk siperlerine fırlatırlar. Birkaç dakika sonra
tütün kutusu İngiliz siperlerine geri düşer. Kutuyu açarlar.
‘Bize her gün şarkılar söyleyen güzel sese ne oldu?’ yazısının altı
çizilmiş ve açık bir İngilizceyle, ‘O güzel sesin sahibini üç gün
önce vurdunuz.’ yazılıdır.”

İşte bu muharebeler sırasında, siperlerin birbirine on adım
kadar yakın olduğu, ölümün de bir o kadar kol gezdiği bir dönemde
Anzak Çavuş J. A. Kidd bir anısını günlüğünde şöyle anlatıyor:
“Vakit gece yarısına yaklaşıyordu. Ay ışığının da olmadığı
zifirî karanlık bir geceydi. Sekiz saat kadar süren bir tahkimat
işinden, durmadan kazma kürek sallamaktan yorgun bir
hâldeydik. Gelibolu’nun bizlere tekin bir yer gibi görünmeyen
o savaş alanı, ölülerden çıkan tahammül edilemez kokularla
daha dehşet verici bir hâldeydi. Gecenin nispeten sessiz bu
saatinde, birden sol ilerimizdeki Türk siperlerinden gelen bir ses
hepimizi şaşırtmıştı. Bu bir şarkıydı (türküydü). Sözleri Türkçe mi
Almanca mıydı fark edemiyorduk. Lakin tahminlerin üstünde
berrak ve güzeldi. Yüreklere işleyen bir sesti. Bölgedeki herkes
Mehmetçik Vakfı Dergisi
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Erzurumlu Mehmet’in içli sesiyle söylediği ve sevdiğine
duyduğu hasretini ortaya koyan türkünün sözleri her ne
kadar bu sözler karşı siperlerde bekleyen askerler tarafından
anlaşılmasa da, onun duygusunu, sızısını hissetmemeleri
mümkün değildi... Onlar da muhakkak o nağmelerde
kendilerinden bir şeyler bulmuşlardı:
“Ela gözlüm ben bu elden gidersem
Zülfü perişanım kal melûl melûl
Kerem et, aklından çıkarma beni
Ağla gözyaşını sil melul melul”
25 Nisan’da başlayan çıkarma harekâtıyla hedeflerine
ulaşamayan İtilâf Devletleri, bu kez Suvla’dan (Anafartalar) yeni
bir çıkarma harekâtında bulunmak üzere hazırlığa başladığında
İngiliz General Hamilton, üçüncü cepheyi Küçük ve Büyük
Kemikli burunları arasındaki Suvla kumsalına İngiliz 9’uncu
Kolordusunu çıkartarak açmayı planladı. General Birdwood
komutasındaki ANZAK askerleri de Arıburnu tarafından
Conkbayırı’na doğru eş zamanlı olarak taarruza geçecekti.

6 Ağustos 1915, Kanlısırt...
6 Ağustos günü başlayan genel taarruzda Kanlısırt
bölgesinin önemi ayrıdır. Burası kaybedilirse Arıburnu
Cephesi’nin düşmesi kaçınılmazdır. Tümen komutanının 6/7
Ağustos gecesi bizzat başa geçerek başlattığı taarruzda ön
hattaki 47’nci Alayın Komutanı Binbaşı Tevfik ile 15’inci Alay
Komutanı Binbaşı İbrahim Şükrü şehit olur. Kanlısırt’ta 16’ncı
Tümen çok zayiat verir, buna rağmen Kanlısırt üzerinden
geçilerek ve tüm Kuzey Grubunun çökmesine neden olabilecek
bir hattı kapamayı başarmıştır.
ANZAK birliklerinin Arıburnu cephesinde 6 Ağustos’ta
taarruza geçip Kocaçimen ve Conkbayırı Platosunu elde

10

Mehmetçik Vakfı Dergisi

etmeye çalışması ve tehlikenin aynı zamanda Anafartalar
bölgesinde de baş göstermesi üzerine 5’inci Ordu Komutanı
Liman von Sanders, 7 Ağustos 1915 günü verdiği emirle, Saros
Grubu Komutanı Albay Feyzi Bey’e zaman kaybetmeden
Anafartalar bölgesine yetişmesi gerektiğini bildirmişti. Albay
Feyzi Bey, uzun bir yürüyüşün ardından dinlenmeden, üstelik
gecenin karanlığında girişilecek taarruzun askerin kırılmasına
yol açacağını ve iyi sonuç alınamayacağını düşünerek 9
Ağustos sabahı taarruza geçmeye karar verdi. Bunu öğrenen
Ordu Komutanı, 8 Ağustos akşamı Albay Feyzi Bey’i görevden
aldı. Aynı gece Kuzey Grup Komutanı Esat Paşa’ya telefonla,
emrindeki 19’uncu Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal’in
Anafartalar Grup Komutanlığına atadığını bildirdi. 9 Ağustos
günü Mustafa Kemal’in komutasında cereyan eden Birinci
Anafartalar Muharebesi sonucunda İngiliz birlikleri yenilerek
geri çekilmek zorunda kaldı. Bu muharebede 20’inci Alay
Komutanı Yarbay Mehmet Halit ile 21’inci Alay Komutanı
Yarbay Yusuf Ziya şehit oldular. Suvla Koyunda İngilizlere
karşı başarı kazanarak inisiyatifi ele geçiren Mustafa Kemal’in
hedefinde artık Conkbayırı vardı.

10 Ağustos, Conkbayırı...
10 Ağustos günü Conkbayırı’nın geri alınması için baskın
tarzında başlayan Türk süngü taarruzu, Mustafa Kemal’in 25
Nisan’daki cesur kararından sonra ikinci kez başrol oynadığı ve
savaşın sonucunu tayin eden taarruz olmuştur. 9-10 Ağustos
gecesi Hamilton’un birliklerini yerinde tespit eden Mustafa
Kemal, takviye olarak gelen 8’inci Tümeni 10 Ağustos sabahı
karanlıkta, saat 04:30’da sadece süngü kullanarak hücuma
geçirmiş, bu taarruzu bizzat idare etmiştir.
10 Ağustos 1915 günü yapılan taarruz anını Mustafa
Kemal, Anafartalar Muharebelerine Ait Tarihçede, destansı
bir dille anlatmaktadır:

“... Gecenin karanlık perdesi
tamamen kalkmıştı. Artık hücum
anıydı. Saatime baktım. Dört
buçuğa geliyordu. Birkaç dakika
sonra ortalık tamamen ağaracak
ve düşman askerlerimizi görebilecekti. Komutan ve subaylara
askerlerin dikkatini işaretime çekmelerini emrettim. Ondan sonra
hücum safının önünde bir yere
kadar ileri gidildi ve oradan kırbacımı havaya kaldırarak hücum
işaretimi verdim. Bütün askerler,
subaylar, artık her şeyi unutmuşlar, bakışlarını, kalplerini verilecek
işarete yöneltmiş bulunduruyorlardı. Süngüleri ve bir ayakları ileri
uzatılmış olan askerlerimiz ve onların önünde tabancaları, kılıçları
ellerinde subaylarımız kırbacımın aşağı inmesiyle demirden bir kitle
halinde aslanca bir hücumla ileri atıldılar. Bir saniye sonra düşman
siperleri içinde göğe yükselen Allah, Allah seslerinden başka bir şey
duyulmuyordu. Düşman silah kullanmaya zaman bulamadı. Boğaz
boğaza kahramanca mücadele sonucunda ilk hatta bulunan düşman tamamen imha edildi.”
21 Ağustos günü cereyan eden İkinci Anafartalar
Muharebesi’nde İtilâf Devletleri başarısızlığa uğramış, bu
tarihten sonra bölgedeki muharebeler lağım muharebelerine
dönüşmüştür. Artık İtilâf Devletleri için Çanakkale’de
tutunabilmek çok zordur, tahliye kaçınılmaz olmuştur. Sonuçta
Türk askeri, Avrupalı istilacıları Çanakkale’de püskürtebilmiş,
Boğazı geçmelerine izin vermemişti.
Türk Milleti için en büyük aydın kaybının yaşandığı Çanakkale
Cephesinde Türk Ordusu kara harekâtının başladığı 25 Nisan
1915’te 6 tümenle 90 bin askerle muharebelere girdi, savaşın
ilerleyen zamanlarında bu sayı 6 tümenden 19 tümene, asker
sayısı ise 500 bine ulaştı. Bu muharebelerde İtilaf Devletlerinin
Türklerin imparatorluğunun payitahtına Boğazlardan donanma
ile geçerek zafer kazanmaları bir hayal olarak kalırken, Türk Milleti
Çanakkale’de aradığı kahramanını, Mustafa Kemal’i bulmuş,
genç subay yalnız bir muharebenin gidişine değil, aynı zamanda
bir seferin akıbetine ve bir milletin mukadderatına tesir etmiştir.
Anafartalar Muharebesinde Mustafa Kemal’in emrinde
olan Alman Albay Hans Kannengiesser onu şöyle tanımlıyordu:
“Berrak düşünen, ne istediğini bilen, etkili, sükûti bir kişiliğe
sahipti. Buna uygun olarak çok az konuşurdu ve soğukluğa
varmamakla birlikte daima ketum ve münzeviydi. Bedensel
olarak çok sağlam gibi görünmüyordu. Hem askerlerinin
hem de kendinin tüm denetimini elinde tutmasını sağlayan,
görünüşe bakılırsa sahip olduğu azim dolu enerjiydi.”

Çanakkale’de topların dehşetinin susmasının üzerinden
tam yüzyıl geçti. Kan ve ölüm
sahnesi, yerini başka bir yüzyılın
yeni sahnelerine bıraktı. Çanakkale, artık sakin, kıyıdan 50 metre açığa kadar renginin kıpkırmızı
olduğu denizin suları ise artık
kendi maviliğinde...
Acaba bugün bizler; gençliğin coşkularının yeni yeni hissedilmeye başlandığı o zamanlarda, toprağından, evinden,
ailesinden, okulundan kopup
gelen, barutla, el bombalarıyla,
toplarla tütsülenmiş, havan toplarıyla altüst olmuş, cansız,
çıplak, toprağa sürüklenmenin ne anlama geldiğini biliyor muyuz?... Vücutların uzuvları vahşice koparken ya da zihinlerin
damarları sessizce yerlerinden oynarken, hiç durmadan birileri
ölür, birileri yaralanır, birileri çıldırırken, kısacası göklerin ölüm
indirdiği, yerin ölü püskürttüğü bu topraklardaki o müthiş savunmayı, bir kitap okuyor gibi ya da çok başarılı bir filmi seyreder gibi mi hissediyoruz kendimizi…
Gerçekte on binlerce kişinin kaybına, ölümüne neden olan
savaş, sadece Türkler için değil binlerce kilometre öteden,
deniz aşırı ülkelerden Çanakkale’ye gelip nereye geldiğini
ve niçin savaştığını bilmeden kaybolup giden gencecik
insanların dramı…Tek fark Türk askerinin, “Ben size taarruzu
emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” diyen komutanının
emrini gönülden yerine getirirken hayatlarını, sevgilerini
kutsal bildikleri vatan için tereddütsüz yok saymış olmalarıdır.
Vatan uğrunda sonsuzluğa erişen ve Çanakkale Zaferinin
onurunu bizlere bahşeden tüm şehit ve gazilerimizin,
Çanakkale’yi Türk’ün istiklâl mücadelesine önsöz yapan ve
varlığını Türk varlığına armağan eden Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün aziz
hatırası önünde bir kez daha en derin saygılarımızla eğiliyoruz.
Çanakkale’de savaşan ve hayatlarını kaybeden tüm
askerlerin ruhları şad olsun, huzur içinde uyusunlar...
“Bir kahraman takım ve de Yahya Çavuştular,
Tam üç Alayla burada gönülden vuruştular,
Düşman, tümen sanırdı bu şaheser erleri,
Allahı arzu ettiler, akşama kavuştular.”
Ertuğrul Koyu-25 Nisan 1915
Mehmetçik Vakfı Dergisi
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18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ

18 Mart’ta şehitlerimizi
rahmet ve minnetle andık
Ailelerine gurur, Türk milletine kıvanç veren kahraman şehitlerimiz 18 Mart Şehitler Gününde yurdun dört bir
yanında minnetle anıldı. TSK Mehmetçik Vakfı tarafından 18 Mart Şehitler Günü dolayısı ile başta Ankara olmak üzere
İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Bursa ve Erzurum’da düzenlenen törenlere iştirak edildi.
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral A.
Tamer Büyükkantarcıoğlu Anıtkabir’de düzenlenen törenlere
katılırken, Genel Müdür Yardımcısı E. Tümgeneral Sadık
Çelikörs Cebeci Şehitliğinde düzenlenen törenlere iştirak etti.
Törenlerde şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve
saygı atışının yapılmasının ardından şehit mezarlarına TSK
Mehmetçik Vakfının hazırlattığı “Siz toprağa değil kalplere
gömüldünüz” ibaresi bulunan karanfiller bırakıldı.
Törenlerde bir araya gelen şehit yakınları, gaziler ve Vakıf
personeli bir kez daha şehitlerimizi rahmet ve minnetle andı.
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Yedi ilde mevlit
TSK Mehmetçik Vakfı, 18 Mart Şehitler Günü
münasebetiyle, vatanımızın ve milletimizin birlik ve bütünlüğü
için mücadele ederken şehit olan veya herhangi bir nedenle
hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz için Ankara başta olmak
üzere İstanbul, İzmir, Samsun, Adana, Bursa ve Erzurum’da
mevlit okuttu.

18 Mart Cuma günü Ankara Çankaya Hasan Tanık, İstanbul
Pendik Dumankaya, İzmir Narlıdere Şehitlik, Samsun Ulugazi,
Adana Fet Ahmet Gülşen, Bursa Ulucamii ve Erzurum Yakutiye
Muratpaşa camilerinde cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.
Mevlitlere, şehit ve gazi aileleri ile bağışçılar ve vatandaşlar
katıldı.

ANKARA

İSTANBUL

İZMİR

ADANA

BURSA

ERZURUM

SAMSUN

Şehitler İçin Tek Yürek

Almanya, Alsdorf’da faaliyet gösteren Alsdorf Ülkü
Ocağı, Hacı Alpaslan Türkeş Camii ve DİTİB Alsdorf Mevlana
Camii cemaati, başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm
şehitlerimizin anıldığı “Şehitler İçin Tek Yürek” programı
düzenledi.

TSK Mehmetçik Vakfı olarak milli mücadele sırasında
yaşamını yitiren bütün şehitlerimiz ile bugün ulusumuzun
birliği ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için şehit olan
Mehmetçiklerimizi unutmayan gurbetçilerimizi kutluyor,
başta programı gerçekleştirenler olmak üzere bütün
bağışçılarımıza Mehmetçiklerimiz adına şükranlarımızı
sunuyoruz.

Program kapsamında, minikler üzerlerinde Türk
bayrakları bulunan tişörtler giyerek şarkı söylerken, büyükler
el yapımı yiyecekleri sattılar. Satıştan elde edilen gelirin TSK
Mehmetçik Vakfına bağışlandığı programda gurbetçilerimiz
de vatanları için tek yürek oldu.
Mehmetçik Vakfı Dergisi
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SÖYLEŞİ | PEYMAN KAVUKÇUOĞLU

TSK Mehmetçik Vakfı bağışçılarından

Peyman Kavukcuoğlu:
“Mehmetçik Vakfına bağış
yaptığım gün çok büyük bir
huzur duydum”
İlk ve ortaokul tahsilimden sonra Ankara
Ticaret Lisesini daha sonra da Ankara İktisadi
Ticari İlimler Akademisini bitirdim. Liseden
sonra bir yandan fakültede okudum diğer
yandan Etibank’ta işe başladım. Muhasebe,
planlama ve yatırım bölümlerinde 27 yıl
çalıştıktan sonra Planlama Koordinasyon
Dairesi Başkanlığından Müdür Yardımcısı
olarak emekli oldum.

TSK Mehmetçik Vakfı bağışçılarından
Peyman Kavukcuoğlu, eşi merhum
Cemal Sabri Kavukcuoğlu’nun dileğini
gerçekleştirdi.
Hayata
gözlerini
yummadan önce bir kısım mal varlığını
Mehmetçik Vakfına bırakmak isteyen
Cemal Sabri Kavukcuoğlu, eşi Peyman
Hanım’ın bu arzusunu gerçekleştirmesini
istedi. Eşinin bu dileğini bizzat
gerçekleştiren Peyman Hanım, “Bu
bağışı yaptığım gün çok büyük bir
mutluluk ve huzur duydum. Hayattayken
eşimin vasiyetini yerine getirdiğim için
mutluyum” dedi.

Eşim Cemal Sabri Kavukcuoğlu
da Etibank’ta çalışıyordu. Eşim teknik
personel olarak orada görev yaparken
sürekli seyahatlerde bulunduğu için
benim bulunduğum birimden onay alırdı.
Kayınvalidem Mehlika Kavukcuoğlu benim
memleketimde öğretmenlik yapmış. Eşimin
dayısı İzmir Mustafakemalpaşa’nın ilk
jandarma komutanı olan Bezmi Altıntop
da Kiğı’da jandarma komutanı olarak görev
yaparken benim bir hemşerim ile tanışmış
ve bu ahbaplıkları Ankara’da da devam
etmiş. Bu vesileler ile 28 Eylül 1987 yılında
Ankara’da evlendik.

Ankara’da mütevazı evinde hayatını
sürdüren
Peyman
Kavukcuoğlu
ile
Mehmetçik Vakfı Dergisi için buluştuk.
Eşi merhum Cemal Sabri Kavukcuoğlu
ile tanışmalarından başlayıp, Mehmetçik
Vakfına bağış kararlarına kadar uzanan duygu
yüklü bir sohbet yaptık.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Bingöl Kiğı’da memur bir ailenin ilk çocuğu
olarak 15.06.1950 tarihinde dünyaya geldim.
Mehlika-Şadi Kavukcuoğlu
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Çocuğumuz olmadığı için, eşim benim
için hem eş hem arkadaş hem de çok iyi

Anne Mehlika, Teyze Semiha ve Dayı Bezmi Altıntop

J. Alb. Bezmi Altıntop-Cemal Sabri Kavukcuoğlu

bir dostum oldu. Aynı zamanda bana çok değer verirdi.
Elbette ben de ona büyük değer verirdim. Özellikle emekli
olduktan sonra her dakikamız birlikte geçti. 27 yıl çok mutlu
bir evliliğimiz oldu.

TSK Mehmetçik Vakfına bağışlanmasını istediğini söylemişti.
Atatürk ve Mehmetçik sevgisi çok yüksek bir insandı. Ona bu
sevgiyi jandarma komutanlığı yapan dayısı Bezmi Altıntop
aşılamıştı.

Eşim belki de kış ayında doğmuş olması nedeniyle kışı çok
severdi. İkimizin de hiç beklemediği, asla konduramadığımız
bir tarihte çok zamansız kaybettim kendisini… 09.01.2015
tarihinde yine bir kış günü aramızdan ayrıldı.

Ben de eşimin vefatından sonra geçen beş ay süre içesinde çok
düşündüm. Bu bağışı yapmadan önce Mehmetçik Vakfına gittim
geldim. Yöneticileriyle tanıştım, bana son derece güven verdiler.
Yapacağım yardımın çok doğru bir adrese gideceğine karar
verdikten sonra nakit olarak Vakfa bağışta bulundum. Arkadaş
çevrem, beni düşündükleri için yaşarken değil de vefatımdan
sonra bu bağışı yapmam konusunda beni çok uyardılar. Ancak
ben bu şekilde olmasını tercih ettim. Tabii eşimin acısı her
geçen gün katlanarak artıyor. Sanırım ben ölünceye kadar da hiç
dinmeyecek bir acı bu… Fakat bu bağışı yaptığım gün çok büyük
bir mutluluk ve huzur duydum. Hayattayken eşimin vasiyetini
yerine getirdiğim için mutluydum.

Eşiniz hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi
paylaşabilir misiniz?
İnsanın yakını kaç yaşında olursa olsun ölüm çok acı bir
olay. Her ölüm erkendir. Ancak bu kadar bilgi birikimi olan,
her konuda donanımlı bir eşi 63 yaşında kaybetmek çok acı
bir olay. Eşim çok yönlü esprili, saymakla bitmeyen hobileri
olan, çağdaş, Atatürkçü, sosyal demokrat, eğitimle her
şeyin halledileceğine inanan bir insandı ve sıkı bir Beşiktaş
taraftarıydı.
Başsağlığına gelen tüm insanların arkasından övgüyle
bahsetmeleri, arkadaşlarından birisinin, “mümkün olsa da o
beyni birisine bırakabilseydi” demesi, diğer bir arkadaşımın
eşinin, “bir insan için tanıyan herkes mi bu kadar iyi insan
diyebilir” sözleri acıyı azaltmasa da arkada kalan bir eş için
böyle sözleri duymak gurur verici.

TSK Mehmetçik Vakfına bağış yapmayı nasıl
düşündünüz?
Eşimi kaybettikten sonra hem ailem hem de çok geniş bir
çevrem olmasına rağmen son derece zor ve bunalımlı günler
yaşadım. Beni düşünen ve seven insanların tüm desteklerine
rağmen günler kolay geçmedi.
Eşim hayattayken zaman zaman konuştuğumuzda
ailesinden kalan bir takım malların benim vefatımdan sonra

Mehmetçik Vakfı Dergisi
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SÖYLEŞİ

Bağış yapmak isteyen
diğer insanlara neler söylemek
istersiniz?
Mehmetçik Vakfı sayesinde çok
büyük bir aileye sahip olduğumu
hissediyorum. En ufak bir sıkıntımda
Vakfı yanımda bulacağımı umut
ediyorum. Geçen temmuz ayında
“Kültür Gezisi”ne katılan şehit ve gazi
çocuklarıyla yemekte buluştuk. O
an çok doğru bir karar verdiğimi bir
kez daha anladım. İnsan çocuk sahibi
olamayabilir ama böyle bağışlar
sayesinde topluma yardımcı olabilir,
binlerce çocuğa destek verebilir.
Umut ediyorum ki eşim de bir
yerlerden bunları aynı benim gibi
görüyor ve hissediyordur.
Toplumda ne yazık ki vakıflara
bağış yapılması konusunda pek çok
tereddüt var. Çevrem beni iyi bilir.
Ben çok inceler, ondan sonra karar
veririm. Eşim de öyleydi. Ben bu
bağışı yapmadan önce gerçekten
TSK Mehmetçik Vakfı hakkında çok
inceleme yaptım. Vakıftaki tüm
arkadaşlar, başta Genel Müdür olmak
üzere tüm personel son derece
özveriyle çalışmakta ve insana güven
telkin etmekteler.
Onun için ben diğer insanlardan
rica ediyorum. Kafalarında hiçbir kuşku
olmadan TSK Mehmetçik Vakfına
bağışta bulunsunlar. Bu hem vatan için
çok genç yaşta canlarını feda edenlerin
çocuklarına destek hem de eğitime
büyük bir katkı olması nedeniyle
toplumsal dayanışmayı artıran bir
durum. Buna vesile olduğu için TSK
Mehmetçik Vakfına teşekkürlerimi
sunuyorum.

CEMAL SABRİ KAVUKCUOĞLU
(02.12.1951–09.01.2015)
İlk “Mübadele” ile Türkiye’ye
getirilen Prevezeli mübadil bir
ailenin 3’üncü kuşak evladı.
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Hukukçu Şadi Kavukcuoğlu ile öğretmen Mehlika Kavukcuoğlu’nun tek
çocuğu olarak 02.12.1951 tarihinde
Ankara’da dünyaya gelen Cemal Sabri
Kavukcuoğlu ilk, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 31 Ağustos 1978 tarihinde Ortadoğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve
Metalürji Mühendisliği bölümünden
mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ile Anadolu
Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümlerini bitiren Cemal Sabri Kavukcuoğlu
İngilizce, Almanca ve Yunanca bilen,
arkeoloji, tarihi eserler, felsefe ve turizm ile ilgilenen aydın, çağdaş, sosyal
demokrat, Cumhuriyet sevdalısı ve
Atatürk ilkelerine gönülden bağlı bir
insandı.
İlk işe madencilik sektöründe,
Etibank’ta
başlamış,
buradan
başmühendis olarak ayrılıp, Trakya ve
Eskişehir Anadolu Üniversitelerinde
hocalık yaptıktan sonra, en son Sanayi
ve Ticaret Bakanlığındaki görevinden
15.03.2004
tarihinde
emekliye
ayrılmıştır.
Atatürk’ün hemşerisi olmakla
her zaman gurur duyan ve her şeyin
eğitimle çözüleceğine inandığı için
yıllarca Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği kanalıyla sayısız öğrenciye burs
veren Cemal Sabri Kavukcuoğlu, aynı
zamanda çevresi tarafından çok sevilen
ve sayılan bir insan, iyi bir evlat, iyi bir eş,
iyi bir aile reisi, iyi bir yurtseverdi.
Doğayı,
hayvanları,
Gölcük
Değirmendere Beldesini ve bilhassa
çocukları çok seven Cemal Sabri
Kavukcuoğlu, Mehmetçik Vakfına
yaptığı bağışla da Vakfın binlerce
çocuğuna iyi bir baba görevini
yaparak, geride kalan eşi Peyman
Kavukcuoğlu’na onurlu, namuslu,
şerefli, saygın bir isim, aynı zamanda
da büyük ve hiçbir zaman dinmeyecek
bir acı bırakarak 09.01.2015 tarihinde
soğuk, karlı ve hüzünlü bir Ankara
sabahında bu dünyadan ebediyete
göç etmiştir.
Allah Rahmet Eylesin…

TOYOTA’dan Mehmetçik Vakfına Rekor Bağış

2015 yılında rekor satışa ulaştıkları için Güney Amerika
gezisi ile ödüllendirilen 58 Toyota bayisi, bunun için ayrılan
3 milyon TL bütçenin, aralarında TSK Mehmetçik Vakfının
da bulunduğu üç vakfa eşit oranda bağışlanmasını istedi.
Mehmetçik Vakfına bağışlanan 1 milyon TL’lik çek, TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral A. Tamer
Büyükkantarcıoğlu’na takdim edildi.
Toyota’nın Kartal’daki Genel Müdürlüğünde düzenlenen
törende konuşan Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt,
bayilerine 2015 yılında 50 bin satış hedefini geçmeleri halinde
gezi ödülü vermeyi planladıklarını belirterek, “Bu hedefimize
ulaştık ve yakın geçmişte yaptığımız bir toplantıda bayilerimiz

kendi aralarında almış oldukları bu kararı bize bildirdiler.
Duyduğum anda çok duygulandım. Bayilerimizin bu davranışı
umarım ki başka kurum ve firmalara hatta şahıslara örnek olur”
dedi.
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Büyükkantarcıoğlu
da törende “Türk halkının birlik, beraberlik ve paylaşmaya
verdiği önemin en güzel örneğini bugün burada yaşadık.
Toyota bayilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkürlerimizi
sunarız” diye konuştu. Bağış çeki, Toyota Türkiye CEO’su Ali
Haydar Bozkurt ve Toyota bayileri tarafından Genel Müdür
Büyükkantarcıoğlu’na takdim edildi.

Rum işletmeciden Mehmetçik Vakfına örnek bağış
İstanbul Balat’ta bulunan işletmesi “Barba Vasilis”in iki günlük cirosunu, ortağı İhsan Hüzmeli ile
birlikte TSK Mehmetçik Vakfına bırakan Vasilis Karabelis, “Birlikte kardeşçe yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi.
İstanbul
Balat’ta
bulunan
işletmelerinin iki günlük cirosunu
ortağı İhsan Hüzmeli ile birlikte
TSK Mehmetçik Vakfına bırakan
Vasilis Karabelis’e Mehmetçiklerin
şükranlarını belirten şilt ve berat
takdim edildi.
TSK Mehmetçik Vakfına yaptığı
bağış ile ilgili konuşan Vasilis Karabelis
şunları söyledi:
“İstanbul doğumluyum ve İstanbul’da büyüdüm. 1974 Kıbrıs Harekatı sırasında askere gitmem gerekiyordu. Yapamadım… Kalktım
Yunanistan’a gittim. O zaman Türkiye’ye dönmemek üzere gitmiştim. Ama İstanbul’u çok seviyorum, çok dostlarım var burada… Uzun yıllar kalamadım geri geldim. Dedem, Mısır Çarşısı’ndaki Pandelli Restoran’ın 82 yaşına kadar aşçıbaşılığını yaptı.
Benim mesleğim, dedemden kalan bir kültür.

Bu meyhaneyi ortağım İhsan
Bey’le açtım. Burası eski bir Rum
konağı… Terör olaylarının arttığı
zaman ortağımla ikimiz de çok
üzüldük gencecik çocuklarımızın
ölmesine… Ne yapabiliriz dedik,
elimizden ne gelebilir dedik. Sonra
en yoğun olduğumuz iki gecenin
bütün cirosunu TSK Mehmetçik
Vakfına bağışlamak istedik. Cuma
ve cumartesi akşamları en yoğun
olduğumuz günlerdir. Burasını
tıklım tıklım doldurduk. Gelenlerin
haberi yoktu tabii… Onlardan öncelikle mekânı bu kadar
sıkıştırdığımız için özür diledik, ama nedenini de anlatınca
herkesten büyük bir alkış koptu. Herkes çok memnun oldu.
Bir tane bile şikayet gelmedi. Olanlara çok üzülüyorum.
Bunların yaşanmaması gerekiyor, birlikte kardeşçe yaşamayı
öğrenmemiz lazım.”
Mehmetçik Vakfı Dergisi
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“Zeki Müren’i Okumak Zeki Müren’le Okumak”
TSK Mehmetçik Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ile birlikte
Sanat Güneşi Zeki Müren’in vefatının 20’nci yıl dönümü
dolayısı ile anlamlı etkinliklere imza attı. “Zeki Müren’i
Okumak, Zeki Müren’le Okumak” isimli proje kapsamında
hem sergi açılışları gerçekleştirildi hem de muhteşem bir
anma konseri verildi.
Bütün mal varlığını TSK Mehmetçik Vakfı ile Türk
Eğitim Vakfına bağışlayan büyük sanatkâr Zeki Müren,
vefatının 20’nci yıl dönümü dolayısı ile çeşitli etkinliklerle
anıldı. İlk olarak, sanatçının özel desen çizimleri,
kostümleri, kişisel eşyaları ve çok özel fotoğraflarından
oluşan açık hava sergisi Zeki Müren’in doğum günü olan
06 Aralık 2015 tarihinde açıldı.

Tamer Büyükkantarcıoğlu, TEV Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Zuhal Dönmezer Çakıroğlu ve TEV Genel Müdürü Yıldız Günay
katıldı.
Konuşmaların ardından doğum günü pastasının da kesildiği
sergi, Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı kampüsü bahçesi ve
Osman Hamdi Bey Salonunda bir ay süre ile açık kaldı.

Zeki Müren’in yaşamında çok önemli bir yere sahip olan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde yer alan serginin
açılışına TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral A.
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Zorlu PSM’de
muhteşem konser

Sanat Güneşi Zeki Müren için daha sonra Zorlu Performans
Sanatları Merkezi’nde muhteşem bir konser düzenlendi. TSK
Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfının ortak düzenlediği
organizasyon, Zorlu Performans Sanatları Merkezinin desteği
ve ev sahipliğinde yapıldı. Sunumunu Osmantan Erkır’ın
yaptığı konserde, Ali - Aysun Kocatepe, Bekir Ünlüataer, Emel
Sayın, Ferhat Göçer, Gökhan Tepe, Kenan Doğulu, Nebi Birgi,
Nükhet Duru, Yonca Lodi, Zara ve Bursa Zeki Müren Güzel
Sanatlar Lisesi Korosu sahne aldı.
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral A.
Tamer Büyükkantarcıoğlu konserde bir konuşma yaparak
şunları söyledi:
“‘Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha
temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin
mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. İnancınla,

imanınla, emre uymanla, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir
gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin
için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime en
aziz bir borç bilirim.’ 20 Eylül 1921 Mustafa Kemal Atatürk…
Kendisine bir gün önce verilen Mareşallik ve Gazilik
unvanının ardından ‘Neferlere’ başlığını attığı bu mesajını
Mehmetçiklere gönderiyor.
İşte Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı da ona
olan gönül borcunu ödemek için 1982 yılında kurulmuş,
bugüne kadar 16 binin üzerinde Mehmetçik ailesine yaklaşık
600 milyon TL yardım yapmıştır. Hâlen Vakfımız 7500
Mehmetçik’e onların yüksek lisans seviyesi dâhil okumakta
olan ve sayıları 1350’ye ulaşan Mehmetçik çocuklarına her
ay yaklaşık 6 milyon TL yardım yapmaktadır. Biz biliyoruz ki
‘Türkiye Mehmetçik’e Mehmetçik Türk Milletine Emanettir’. O
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ZEKİ MÜREN’İ OKUMAK ZEKİ MÜREN’LE OKUMAK

Mehmetçik ki vatan ve bayrak uğruna göğsüne aldığı kurşun
yarası için ‘yurduma bahar yaparım göğsüme taktığım gülleri’
diye marşlar söyleyen kahraman askerlerdir.
Ölümsüz sanatkâr Zeki Müren Beyefendi 26 Mart 1996
sabahı kendisini ‘denizi yalayarak uçan beyaz bir martının
kanatları gibi hür ve hafiflemiş’ hissediyor. Çünkü Zeki Müren
Beyefendi 1990 yılında tüm malvarlığını kardeş Vakfımız
TEV’e bağışlamıştır. Ondan altı yıl sonra Genel Müdür
Yardımcısı Güsel Bilal Hanımefendiyi arayarak vasiyetlerini
değiştirmek istediklerini söylüyorlar. O Vakfımızın muhterem
yöneticilerinin de onayını aldıktan sonra vasiyet değiştiriliyor
ve bundan yaklaşık altı ay sonra da TRT çekimleri esnasında
kuliste ‘evlatlarım’ diye bağış şildimizi sevmesinin ardından
Hakk’ın rahmetine kavuşuyor.

Zeki Müren Mehmetçik Vakfına ne katmıştır? 1982 yılında
kurulan Vakfımız o yıllarda ancak 1 ve 2’nci derecedeki gazi
ve malul Mehmetçiklere yardım yaparken Zeki Müren’in
bağışlarıyla 3 ve 4’üncü derecedeki sayıları 2000’e yaklaşan
ve 300 de çocuğu olan Mehmetçik ile çocuklarına da yardım
yapmaya başlamıştır. O tarihlerde belki de babasını hiç
görmemiş olan bir aylık bebekler bugün belki üniversite
öğrencisi belki de üniversiteyi bitirmişler. Biz Zeki Müren’e
olan şükran duygularımızı ne kadar aktarmaya çalışsak azdır.
Bu gecenin hazırlanmasında Zorlu Performans Sanatları
Merkezinin çok değerli yöneticileri ve çalışanlarına, gecenin
hatıralarımıza yönelik bir gül bırakacak kadar güzel olmasını
sağlayan Osmantan Erkır’a, müzik direktörümüze, değerli
orkestramıza ve tabii ki hiçbir ücret talep etmeden Mehmetçik
ve irfan ordusu için aramıza koşan değerli sanatçılarımıza
Mehmetçik Vakfı ailesi adına şükranlarımı sunuyorum.”

“İşte Benim Zeki Müren” Sergisi Bursa ve Eskişehir’de
TSK Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfının destekleriyle 2015 yılından bu yana devam eden ve Yapıkredi Kültür
Sanat tarafından hazırlanan “İşte Benim Zeki Müren” sergisi Bursa ve Eskişehir’de de Zeki Müren hayranlarıyla buluştu.
Sergi, açıldığı her ilde olduğu gibi Bursa ve Eskişehir’de de Zeki Müren severlerin akınına uğradı.
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TSK Mehmetçik Vakfı
2015 yılının en beğenilen sivil toplum örgütü seçildi
2015 Yılının Yıldızları

Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından
her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 14’üncüsü
gerçekleştirilen “Yılın Yıldızları Ödülleri” sahiplerini buldu.
5000 Yıldız Teknik Üniversiteli öğrenci arasında yapılan
oylamada TSK Mehmetçik Vakfı “Yılın En Beğenilen Sivil
Toplum Örgütü” ödülünü aldı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre
Merkezinde 07 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen törene TSK
Mehmetçik Vakfı adına Genel Müdür Yardımcısı Osman
Aydoğan katıldı. Aydoğan törende yaptığı konuşmada, “Eğer
bugün burada refah, huzur ve güvenlik içinde yaşıyorsak bunu
kahraman Mehmetçiklerimize borçluyuz. Bu ödülü onlar adına
alıyorum. Türkiye Mehmetçik’e Mehmetçik Türk Milletine
emanettir” diye konuştu.
Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ediyoruz.

İş Kadını

: Güler SABANCI

İş Adamı

: Murat ÜLKER

Erkek Şarkıcı

: Mabel MATİZ

Kadın Şarkıcı

: Sıla

Müzik Grubu

: Athena

Ekonomist

: Cüneyt BAŞARAN

Erkek Tiyatro Oyuncusu

: Mert FIRAT

Kadın Tiyatro Oyuncusu

: Aslı ENVER

Tiyatro Oyunu

: Guguk Kuşu

Sinema Filmi

: Bana Masal Anlatma

Erkek Sinema Oyuncusu

: Burak ÖZÇİVİT

Kadın Sinema Oyuncusu : Fahriye EVCEN
Dizi Film

: Diriliş - Ertuğrul

Erkek Dizi Film Oyuncusu : Barış ARDUÇ
Kadın Dizi Film Oyuncusu : Elçin SANGU
Show Programı

: Güldür Güldür

Spor Programı

: Yüzde Yüz Futbol

Sabah Haber Programı

: İrfan DEĞİRMENCİ

		
ile Günaydın
Haber Spikeri

: Nazlı ÇELİK

Sporcu

: Gökhan GÖNÜL

Kültür Sanat Programı

: Güneri CİVAOĞLU ile

		 Şeffaf Oda
TV Kanalı

: TV8

Şirket

: Koç Holding

Reklam Filmi

: Hopi - Boyner

Gazete

: Hürriyet

Yazar

: Zülfü LİVANELİ

Dergi

: National Geograpic

Sosyal Sorumluluk Projesi : Darüşafaka
		 Olmasa da Olur
Sivil Toplum Kuruluşu : TSK Mehmetçik 		

		Vakfı
Radyo Kanalı

: Power FM

Radyo Programı

: Matrax

Köşe Yazarı

: Yılmaz ÖZDİL

Mehmetçik Vakfı Dergisi
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Zorlu PSM’den Mehmetçik Vakfı yararına Erol Evgin konseri

Zorlu Performans Sanatları Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı dolayısı ile Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde
gerçekleşen Erol Evgin konserinden elde edilen tüm geliri TSK
Mehmetçik Vakfına bağışladı.
“Mustafa Kemal’i Gördüm Düşümde” temalı konserde
Erol Evgin, Kurtuluş Savaşı’ndan günümüze kadar uzanan

döneme müzikal bir yorum getirdi. Konser, sanatseverlerden
de büyük ilgi gördü.
Mehmetçik Vakfı yararına bu anlamlı konsere imza atan
Zorlu PSM Genel Müdür Yardımcısı Şahika Özcan Ortaç’a
desteklerinden dolayı İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi
Mustafa Akyol tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Spor müsabakalarını Mehmetçik Vakfı pankartlarıyla donattık
Türkiye Sualtı Spor Federasyonunun Bursa Atıcılar
Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirdiği paletli yüzme
yarışları açılış töreninde, Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğünün
desteğiyle sporcular tarafından “Türkiye Mehmetçik’e
Mehmetçik Türk Milletine Emanettir” yazılı pankart açıldı.
Öte yandan süper ligde oynanan 20 Şubat 2016 tarihli
Bursaspor-Fenerbahçe maçında Bursaspor Kulübü, Vakfı
tanıtan pankartla seremoniye çıkarken, 18 Mart Şehitler
Günü münasebetiyle 20 Mart’ta yapılan BursasporKasımpaşa karşılaşmasına Kasımpaşa Spor Kulübü “Türkiye
Mehmetçik’e Mehmetçik Türk Milletine Emanettir”
pankartıyla geçiş yaptı.
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Irmak Okulları
tiyatro oyunlarının gelirini
Mehmetçik Vakfına bağışladı

Güneşevler İlkokulu
4 – D sınıfından Mehmetçik
Vakfına anlamlı bağış

İstanbul Özel Irmak Okulları, Turgut Özakman’ın
eserlerinden derlediği, Nazım Hikmet’in şiirleri ile
zenginleştirdiği “Çanakkale Geçilmez” adlı tiyatro oyunun bilet
satışlarından elde ettiği geliri TSK Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Ankara Güneşevler İlkokulu 4 – D sınıfı öğrencileri
harçlıklarından biriktirdikleri paralarla TSK Mehmetçik
Vakfına bağış yaptı.

Irmak Okulları öğretmenleri, öğrencileri ve çalışanlarının
katıldığı tiyatro oyunu 36 kişilik bir kadrodan oluştu. Özellikle
Kurtuluş Savaşı ve Kuvayı Milliye hareketine vurgu yapılan
oyun izleyicilerinden büyük alkış topladı.
Oyundan elde ettikleri geliri TSK Mehmetçik Vakfı ile
paylaşan Irmak Okullarına İstanbul Anadolu Yakası Temsilcisi
Mehmet Keskin tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Sınıf öğretmenleri Mustafa Yeşilyurt ile birlikte TSK
Mehmetçik Vakfını ziyaret eden küçük bağışçıları, TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral A. Tamer
Büyükkantarcıoğlu kabul etti.
4 – D sınıfı öğrencileri Gül Eda Bingöl, Aybüke Aydın,
Sevginaz Yüksel, Zeynep Akyüz, Hakan Kuran, Zafer Ali Ünaldı
ve Burak Ayaz, Genel Müdür Büyükkantarcıoğlu’na bağış
kumbaralarını teslim etti. Genel Müdür Büyükkantarcıoğlu,
TSK Mehmetçik Vakfı olarak bu anlamlı bağıştan büyük
mutluluk duyduklarını belirterek, “Sizler bugün çok önemli
bir bağışta bulunuyorsunuz. Harçlıklarınızdan ayırdığınız
parayı Mehmetçik aileleri ile paylaşıyorsunuz. Sizlere bütün
Mehmetçik aileleri adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Büyükkantarcıoğlu,
ayrıca sınıf öğretmeni Mustafa Yeşilyurt’a bağışları nedeniyle
plaket takdim etti.

Bir destek de Özel Çiğli Mektebim Anadolu Lisesinden
TSK Mehmetçik Vakfına bir destek de Özel Çiğli Mektebim
Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi. Vakfa bağışta bulunan
Çiğli Mektebim Anadolu Lisesi öğrencilerine TSK Mehmeçik
Vakfı İzmir Temsilcisi Mehmet Şahingöz Vakıf hakkında ayrıntılı
bilgi verdi.
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TANITIM KONFERANSLARI…
Kocaeli Sanayi Odasına üye işadamlarından TSK
Mehmetçik Vakfına destek geldi. 11 Kasım’da Kocaeli Sanayi
Odasının aylık Meclis toplantısına konuk olarak katılan TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral A. Tamer
Büyükkantarcıoğlu, üyelere Vakıf hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu
da Oda olarak Vakfa destek sağlamak amacıyla üye
işadamlarının katkısıyla oluşturulan bağış çekini Genel Müdür
Büyükkantarcıoğlu’na takdim etti.
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TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi İbrahim Yıldırım,
02 Mart 2016 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
İletişim Fakültesi akademisyen ve öğrencilerine Mehmetçik
Vakfı tanıtım brifingi verirken, TSK Mehmetçik Vakfı Bursa

Temsilcisi İbrahim Güven 18 Mart 2016 tarihinde Uludağ
Üniversitesi Türk Dünyası ve Kültürü Topluluğu tarafından
düzenlenen konferansta Mehmetçik Vakfını tanıttı.

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi İbrahim Güven
ayrıca Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve idari İlimler
Fakültesi konferans salonunda öğrencilere, akademik
personele ve diğer çalışanlara bir konferans verdi.

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliği Şehit Aileleri
Gazi/Malul İşlem Uzmanı Halil İbrahim Çelik ise 22 Mart’ta
ise İzmir Bayraklı’da Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu
öğrencilerine, 25 Mart’ta da İzmir Menemen’de bulunan Özel
Çapa Koleji öğrencilerine Vakıf hakkında bilgi verdi.
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Mehmetçik Vakfında değişim rüzgârları

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü ile
temsilciliklerinde görev devir teslim törenleri yaşandı.
İlk olarak Vakıfta beş yıl süreyle Bağışlar Müdürü olarak
görev yapan Gürkan Akyüz, bu görevini Dursun Ertuğrul’a
devrederken, Adana Temsilcisi Mesut Demiralay da
temsilcilik görevini Aykut Eroğlu’na bıraktı.
Öte yandan Genel Müdür Yardımcılığı görevinde
bulunan Osman Aydoğan’ın yerine E. Tümgeneral Sadık
Çelikörs atanırken, Yardımlar Müdürlüğü görevinde
bulunan Ayhan Arslan’ın yerine Mesut Genç geldi.

Son olarak Erzurum Temsilcisi İsmail Hakkı Aydar’ın
yerine temsilci olarak Sabri Topdağı getirildi.
Devir teslim törenlerinde konuşan TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürü E. Tümgeneral A. Tamer Büyükkantarcıoğlu,
Mehmetçik Vakfının görev değişimleriyle dinamik çalışma
temposuna yeni bir heyecan geldiğini belirterek, “Bugüne
kadar Vakfımıza hizmet etmiş bütün arkadaşlarıma
katkılarından dolayı teşekkür ediyor, yeni göreve gelen
arkadaşlarımıza ise görevlerinde başarılar diliyorum” diye
konuştu.

Mehmetçik Vakfı Dergisi
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KONUK YAZAR AYHAN SİCİMOĞLU

EMİNÖNÜ
Değerli bağışçımız Ayhan Sicimoğlu’na katkılarından dolayı
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ayhan SİCİMOĞLU

Eminönü adını alan bu semt her pazar bir panayır…
Herkesin her şeyi sattığı meydan yasaklanmış ve satıcılar
yan sokaklara kaymışlar. Bir pazar, başka bir İstanbul için
muhakkak gidin ve evinizin peynir, şarküteri, kuruyemiş, bitki,
tohum, fidan, ev hayvanları ihtiyaçlarını filan giderin.
Kara çarşaflı kadınlar beyaz tavşanlara niyet çektiriyorlar.
Niyetçinin tek gözü bantlı, yaşlı bir korsan gibi. Sakar elleri
titriyor, ürkek beyaz tavşanlar ise kirli ve bakımsız. “İlerleyelim
beyler kalabalığı”na dalıyorum. Binlerce çiçek, kafeslerde
yüzlerce kuş ve hayvan, bitkiler ve tohumlar. Sürükleniyorum
akıntıda, bu renkli ve absürd Türk filmi setinde…
Hani kuşlar ağaçlar
Binbir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştık
Saçlarından baharı
Osmanlı döneminde Deniz Gümrüğü yani “Gümrük
Eminliği” burada imiş. Eminönü adını alan bu semt her pazar
bir panayır… Herkesin her şeyi sattığı meydan yasaklanmış ve
satıcılar yan sokaklara kaymışlar. Bir pazar, başka bir İstanbul
için muhakkak gidin ve evinizin peynir, şarküteri, kuruyemiş,
bitki, tohum, fidan, ev hayvanları, ihtiyaçlarını filan giderin.
Bence tek eksik pazar günleri Mısır Çarşısı’nın kapalı olması,
onu da pek anlayamadım doğrusu. Erken akşam yemeğini de
meşhur Hamdi’nin terasında yiyin bari gitmişken.
Hamdi’nin kebapları kadar hafızası da taze. Yıllar
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evvel Eminönü otoparkı içerisindeki büyük kebap dükkânı
kulübesinde yediğimiz kebapların tadını ben unutamıyorum
ama o da beni unutmuyor. Sekiz sene sonra ABD’den
kebap lezzetini unutmuş olarak döndüğümde o beni hala
unutmamıştı, rakı masasından kalktı, selamlaştık, öpüştük.
Urfa’nın Birecik kazasından yıllar evvel gelmiş İstanbul’a.
Urfa’da yaptığı kebapları Eminönü’nde tam iki metrekarelik
dükkânında sadece tek bir masa olarak işletmeye başladığı
lokantasında denemiş. Acılı İstanbul kebap hikâyesi şimdi çok
tatlı ve katlı bir saray oluvermiş; camlarla kaplı terasından
Yeni Camii akşam ışıklarında çok heybetli ama narin.
Yeni Camii’nin hikâyesi de acıklı. III. Mehmet’in anası
Safiye Sultan aslen Venediklidir, evini özlemiş olacak ki sahilde
adeta suyun içinde bir camii yaptırmak ister. Osmanlı nerden

bilsin sahilde camii inşa etmeyi, o
ana kadar tüm camiler tepelerde
yapılırmış. 1597’de camiinin temeli
atılmış ama temelden devamlı su
geliyor, tulumbalarla boşaltmak da
nafile. Eminönü Limanı cürufundan
gelen salgın vebadan olsa gerek
Mimar Davut Ağa ölür. Bu arada
yapı adeta su içerisinde kaldığından
Dalgıç Ahmet Çavuş işe soyunur. III.
Mehmet öldükten ve Safiye Sultan
Eski Saray’a yollanıp da yıldızı söndükten sonra da inşaat
tamamen durur, tam 57 sene!..
Önemli bir liman ve dolayısı ile bir ticaret merkezi olması
nedeniyle bir Yahudi semti olan Eminönü darmadağın bir
mahalle imiş. Halk, sadece pencerelerine kadar çıkmış ve
hatta yangınlar geçirmiş bu metruk camiinin adını “Zülmiye”
koymuş. 1600 yılına kadar da kalakalmış. Ta ki dönemin
mimarı Mustafa Efendi, IV. Mehmet’in anası Hatice Turhan
Sultan’a bir fırsatını bularak yanaşıp da şu cümleleri sarf
edinceye kadar:
“Mezbelelikte harap yatması din ve devlete layık
değüldür. Yarısı yapılmış, pencerelerine kadar bitmiştür.
Tamamlanmasına çalışılırsa devri kıyamete değin duayi hayra
mazhar ve mağfiret olunur.” Yeni Valide Sultan Hatice hemen
emir buyurmuş, Yahudi evleri Hasköy ve Balat’a taşınmış. Mısır
Çarşısı ve tüm külliyesi ile birlikte tamamlanmış. 1663 yılında
törenler ile ilk namaz kılınmış Yeni Valide Sultan Camii’nde.
Eminönü… İstanbul’un Haliç girişinde kentin
kurulduğundan bugüne kadar var olan liman merkezi. Bizans
döneminde iki ana kapı “Porta Neorion” (Bahçe Kapısı)
ile “Porta Drungari” (Odun Kapısı) arasında imiş. Sirkeci –
Eminönü sahili tümüyle limanmış, Sirkeci Garı’nın bulunduğu
kesim sonradan doldurulmuş. Demek ki bu “denizi doldurma”
Osmanlı’dan miras genetik bir hastalık… Bizans İmparatorluğu
döneminde Neorion Limanı zamanla pislikle dolmuş.
697’de İmparator Leontios tarafından
temizletilmiş, bu sırada çıkan cüruftan
kaynaklandığı ileri sürülen veba salgını da
kenti kasıp kavurmuş. 10. yüzyıldan sonra
Cenevizliler ve Pisalılar başta olmak
üzere Latin kolonileri, Eminönü – Sirkeci
civarında imtiyazlı bölgeler elde edip
buralara yerleşmişler ve limanda kendi
ticaret iskelelerini kurmuşlar. Eminönü
ile Sirkeci arasında, Yeni Camii’nin
hemen arkasında bulunan Bahçekapı
semti, adını İstanbul’un deniz surlarının
Haliç ağzına açılan kapılarından biri olan
bu “Bahçe Kapısı”ndan almış. Akşamları

şehir kapıları kapanırmış ve geç
kalanlar bu nöbetçi kapıdan içeri
girerlermiş. Bu kapının çevresindeki
nüfusun çoğunluğunu o dönemde
Museviler oluşturduğundan, kapıya
“Porta Hebraica” ya da “Porta
Judeca” denirmiş. Müslümanlar
tarafından ise Çıfıt Kapısı (Şuhut
Kapısı) olarak adlandırılırmış. Bizans
döneminde bu kapının yakınında bir
kule olduğu, Haliç’in ağzına gerili
zincirin bir ucunun bu kuleye bağlı bulunduğu söylenir. Kapının
yeri bugünkü Yeni Camii arkasında imiş.
“Yaşı bizden küçüktü ama maçlara davet ederdik. Adam
geçer top geçmez Tayyip ile Kasımpaşa’da çok top koşturduk…”
İsmail anlatıyor, ben de bir yandan çuvaldan Siirt fıstığı
araklıyorum ama helal olsun tabii ki. İsmail kendi deyimiyle,
“61 yaşında İstanbul’un bıraktığı tahribattan dolayı psikolojik
olarak rahatsız”. İsmail, yine kendi deyimiyle, “tarihi
mirasımız” bir çeşmeyi “koruyor”.
Allah rızası için
Hemşire-i Selim Han ihsan eyledi
Sultan Mustafa’nın ruhu şerifi şadan
Su gibi dülcu tarihin etti işaad
Ab-ı zülale cari kıldı
Hatice Sultan 1221 (1827)
“III. Selim’in kız kardeşi Hatice Sultan, babası III.
Mustafa’nın ruhuna tertemiz suyu, akar hale getirdi” diyor
kısaca şair. Bizler ise suyu evvel Allah akmaz hale getirmişiz.
Hatice Sultan Çeşmesi sıkışmış kalmış ve kaderleri İsmail
ile aynı.
“İstanbul’un bıraktığı tahribattan…”
Eminönü’nü ıslah edeceklermiş.
Acaba akmayan suyu, çalınmış musluğu
ile işgal altındaki bu Osmanlı Çeşmesi’nin
bugünkü İsmail ile yaşayan halini mi;
yoksa kültürsüz ve yeteneksiz ilk kuşak
İstanbullu bir belediye mimarının
çizeceği, etrafı yeşillikli, ışıklandırılmış
ve parlak yeşillerle, altın yaldızlarla
Las Vegas gibi boyanarak restore (?)
edilmiş bir kartpostal çeşmeyi mi tercih
ederdiniz, bilemiyorum. 2009, İstanbul
Renkli Masallar, Doğan Kitap, Şubat
2014
Mehmetçik Vakfı Dergisi
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‘’TÜRKİYE
ŞEHİTLERİNİ
ANIYOR’’
PROJESİ KAPSAMINDA
ANILAN
ŞEHİTLERİMİZ
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P. Ütğm
Mehmet Neşet

P. Onb.
Osman Oğlu İsmail

B

irinci Dünya Savaşı’nda şehit olan Er Osman Oğlu
İsmail için 19 Ağustos 2015 tarihinde düzenlenen anma
etkinliğinde, yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim
edilmiştir. Ruhu şad olsun.

B

irinci Dünya Savaşı’nda şehit olan P. Ütğm Mehmet
Neşet için 26 Ağustos 2015 tarihinde düzenlenen anma
etkinliğinde, yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim
edilmiştir. Ruhu şad olsun.

Piyade Alb.
Nuri Pamir

K

ore Savaşı’nda şehit olan P. Alb. Nuri Pamir için 2 Eylül
2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde, yakınlarına
“Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.

P. Çvş.
İshak Solakoğulları

B

irinci Dünya Savaşı’nda şehit olan P. Çvş. Solakoğullarından
İshak için 9 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen anma
etkinliğinde, yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim
edilmiştir. Ruhu şad olsun.
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P. Alb. Halil İbrahim
Karaoğlanoğlu

P. Er
Hasan Hökesoğulları

B

irinci Dünya Savaşı’nda şehit olan Er Hökesoğullarından
Hasan için 16 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen anma
etkinliğinde, yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim
edilmiştir. Ruhu şad olsun.

K

ıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan P. Alb. H. İbrahim
Karaoğlanoğlu için 30 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen
anma etkinliğinde, yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet”
takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.

Dz. Er
Rıdvan Çakır

K

ıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan Dz. Er Rıdvan Çakır için
7 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde,
yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.
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Dz. Kd. Ütğm.
N. Balkan Gürkaya

K

ıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan Dz.Kd. Ütğm. N. Balkan
Gürkaya için 14 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen anma
etkinliğinde, yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim
edilmiştir. Ruhu şad olsun.

Jandarma Er
Osman Ali Dal

Piyade Er
Nazım Taştan

K

ore Savaşı’nda şehit olan Piyade Er Nazım Taştan için
21 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde,
yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.

K

ıbrıs Barış Harekatı’nda şehit olan J. Er Osman Ali Dal için
28 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde,
yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.

Jandarma Er
Mesrur Şanlı

K

ıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan J. Er Mesrur Şanlı için
04 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde,
yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.

Piyade Er
İsmail Yüksel

K

ıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan P. Er İsmail Yüksel için
11 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde,
yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.
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Piyade Er
Hamza Oğlu Ali

B

irinci Dünya Savaşı’nda şehit olan P. Er Hamza Oğlu
Ali için, 18 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen anma
etkinliğinde, yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim
edilmiştir. Ruhu şad olsun.

Mu. Astsb. Kd. Üçvş.
Ali Bilgi

K

ore Savaşı’nda şehit olan Mu. Astsb. Kd. Üçvş Ali Bilgi için,
25 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde,
yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.

Teğmen Mustafa
A. Turan Oğlu Mustafa

K

urtuluş Savaşı’nda şehit olan Teğmen Mustafa (Ahmet
Turan Oğlu) için 02 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen
anma etkinliğinde, yakınlarına
“Onur Belgesi” ve
“Rozet”takdim edilmiştir. Ruhu şad olsun.
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Piyade Er
Ramazan Alim

K

ıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan P. Er Ramazan Alim için
09 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde,
yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.

P. Er
Halil Oğlu Mustafa

Deniz Er
Uğur Tatlı

K

ıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan Deniz Çarkçı Er Uğur
Tatlı için 16 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen anma
etkinliğinde, yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim
edilmiştir. Ruhu şad olsun.

K

urtuluş Savaşı’nda şehit olan P. Er Halil Oğlu Mustafa için
23 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen anma etkinliğinde,
yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim edilmiştir.
Ruhu şad olsun.

Piyade Er
Alâettin Arslan

K

ıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit olan Piyade Er Alâettin
Arslan için 30 Aralık 2015 tarihinde düzenlenen anma
etkinliğinde, yakınlarına “Onur Belgesi” ve “Rozet” takdim
edilmiştir. Ruhu şad olsun.
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BAĞIŞÇI DUYGULARI

Vekâleten kurban bağışında bulunan bağışçılarımıza güzel dilekleri ve yorumları için teşekkürlerimizi sunarız.

Merhabalar;
Bugün sizlerden bir mektup aldım.
Mektupta teşekkürlerinizi iletirken
yapılan bağışların nerelerd e
kullanıldığı çok ayrıntılı bir şekilde
açık lamışsınız. Teşekkür ederim.
Açıkçası biraz da utandım. Bizler
sadece parayla sizlere des tek
verebiliyoruz. Canlarını bu ülke
a
için vermiş olan gencecik insanlar
k
eksi
z
fımı
tara
karşı her zaman bir
olacak. İyi ki varsınız.
Tekrar teşekkür ederim.
Saygılarımla.

Leyla TUNA

ç
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Türk
.
arım
kutl
gönülden
zaman
gurur ve övünç kaynağısınız. Her
son
n
akta
ve her yerd e yanınızda olm
um.
nun
mem
derece mutlu ve
Saygılarımla

Dr. Oya İZMİRLİ

Kurban Bayramında naçizane
Vakfınıza yapmış olduğum kurban
bağışı ile ilgili olarak, öncelik le
cep tele fonu üzerinden yapmış
e
olduğunuz bilgilendirme, aka bind
im
tesl
teşekkür yazısı ve Kurban
tutanağı tarafıma ulaşmış olup
ciddiyetle sorumluluğunuza
sahip çıkarak, bize doğru bir şey
yaptığımız hissini yaşattığınız için
teşekkür eder, saygılar sunarım.
(İyi ki varsınız!)

Mustafa ÖZGENÇ
TSK Mehmetçik Vakfı yetkilileri,
kurban kesim tutanağında
belirtilen hususları okuduğumda,
gös terdiğiniz bu titizlik beni
mutlu etti. Doğru seçim yaptığım
için huzur buldum. Daha önce
bazı eleştirilerden dolayı
kararsız kalmıştık. Vakfınızın bu
çalışmalarından dolayı sizleri
kutluyor, çalışmalarınızın bu
düzeyde devamını diliyorum.
Saygılarımla

Nurcan ADAK
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Merhaba,
a
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etmesin.

Sayın Mehmetçik Vakfı yetkilileri,
yorum.
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Özer Ailesi adına Nusret ÖZER
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Yüksel-Seval-Melis ALTINTAŞ

Buket EVİRGEN
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Doç. Dr. Hakan YILDIRIM
Hülya YILDIRIM
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bir
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.
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Zehra Filiz TEZEL

Değerli Bağışçılarımız,

B

u sayımızda sizlere bu yazımla ulaşmak istedim. Hayatım boyunca satırlarla duygu ve düşüncelerin daha anlamlı ve
anlaşılabilir aktarıldığını düşünmüşümdür. Bu nedenle muvazzaf askerlik mesleğim süresince de Mehmetçiklerimi,
yedek subaylarımı ve hatta görevi gereği ailesinden uzak olan tüm rütbeli personelimi ailelerine ve aile büyüklerine mektup
yazmaları yönünde teşvik etmişimdir.
Sizlerle paylaşabileceğim çok şey var… Vakıfta Genel Müdür olarak görev yaptığım süre içerisinde birçok bağışçımızla
tanışma fırsatı buldum. Sizlerin hayat hikâyelerini; arkadaşlarımla, ailemle paylaştım. Vakfımıza bağışladığınız her menkul
ve gayrimenkul değerlerdeki alın terinizi, sizlerle yaptığımız görüşmelerden biliyorum. Bu aziz vatan ve şanlı bayrağımız için,
istiklal ve cumhuriyetimiz için, kutsal vatan hizmeti esnasında; şehit olan, vefat eden, gazi ve engelli duruma düşen gencecik
vatan evlatlarımızın geride kalan ailelerine, kendilerine ve çocuklarına yardım maksadıyla yaptığınız bağışlar çok değerlidir.
Bizler bu noktada bu bağışları daha da artırarak, milletçe Mehmetçiklere olan gönül borcumuzu ödemek için görevimizi en iyi
şekilde yapmanın heyecanını her an yaşıyoruz.
Sizlerden mektuplar, e-postalar alıyorum. Genellikle yılbaşı kutlamalarımız ile vekâleten kurban bağışlarınız sonrası sizlere
gönderdiğimiz belgeler ve kurban kavurmamız için bana hitaben yazdığınız teşekkür mektupları ne kadar da anlamlı!.. Bizlerin
teşekkürlerine ve şükran duygularına sizlerin teşekkürleri! Anne ve babalarımızın hasletleri ile yüklü, eli öpülesi ne müstesna
insanlarsınız?
Bazen talepleriniz de oluyor bu mektuplarda… Her birini değerlendiriyor
ve yerine getirmeye çalışıyoruz. Bağışçılarımızdan muhterem bir hanımefendi,
yazdığı mektubunda ismini de vermeden, kendilerini daha sık arayıp
sormamızı talep ediyordu. Anladık ki şehit ve gazi ailelerimiz kadar sizler için
de en önemli konu hatırlanmak duygusu… Çorum Sungurlu’nun köyünden
teşekkür için bana ziyarete gelen ve şehit komando er Bayhan Köse’nin
babası olan 93 yaşındaki Zülfikar Köse’nin “Komutanım, kurban kavurmamız
köye kadar geldi. Eşimle duygulandık ve ben eşime, ’hanım, bak devlet bizi
unutmayacak!’ dedim” şeklindeki sözlerini unutamam... Şehidimizin köydeki
mezarını yeniden yaptırma mutluluğunu da bu ziyaret sayesinde elde ettik.
Vakfımız, tüm faaliyetlerini Genel Müdürlüğünün yanı sıra yedi ildeki
temsilcilikleri aracılığıyla yürütüyor. Bundan böyle arkadaşlarım her ay birebir
görüşmeyi sağlayamasalar da telefonla sizlere mutlaka ulaşacaklardır.
Bolu’dan İzzet Baysal Üniversitesinde görevli olan öğretim üyesi
bağışçımızın teşekkür mektubunu unutamam. Kurban bağışı sonrasında
gönderdiğimiz teşekkür mektubumuzu, noter tutanaklarını ve kurban
kavurmalarını almışlardı. İlk defa Vakfımıza kurban bağışında bulunduklarını
Şehit babası Zülfikar Köse
ve bağış yaptıklarını andan itibaren sürekli bilgilendirildiklerini ve ellerine yeni
geçen belge ve kavurma karşısında şaşırdıklarını anlatarak, “Genel Müdürüm acaba mükemmeliyeti bu kadar mı yakaladınız
diye teşekkür mektubunuzdaki imzayı mikroskopla kontrol ettim. Islak imza mı diye. Ama neyse ki değilmiş!” diye duygularını
bana aktarmışlardı. Geçen sene Kurban Bayramı’nda 85.250 adet vekâleten kurban bağışı almıştık. Ben, sizlerden gelen tüm
bağışlar için gönderdiğimiz teşekkür mektuplarına bizzat ıslak imza atıyorum. Bu benim için çok önemli! Ancak takdir edersiniz
ki 85.000’in üzerindeki teşekkür belgesine ıslak imza atmam mümkün olamıyor.
TSK Mehmetçik Vakfı olarak güven duygularınıza layık olacak şekilde bu yıl da vekâleten kurban bağışı faaliyetimizi en iyi
şekilde yerine getireceğiz.
Sizlerle bu yazı aracılığı ile beraber olmak beni ve tüm Vakıf çalışanlarını mutlu etti. Bağışlarınızdan dolayı kalbi şükranlarımı
arz eder saygılarımı sunarım.

A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU
Genel Müdür
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Nebahat ARPACI
09.03.2016 - İSTANBUL

Özel Çapa Koleji
25.03.2016 - İZMİR

Teşekkürlerimiz

Nurhan ÖNER
04.03.2016 ANTALYA

Mukaddes KİTİŞ
09.03.2016 İZMİR

Seniha ÖZTURHAN
04.03.2016 ANTALYA

Vodafone Türkiye Vakfı
02.02.2016 İSTANBUL

Murat LEVENT KÜTÜK
04.02.2016 İSTANBUL

Toyota Boshoku Türkiye
28.12.2015 KOCAELİ

Güllü KÜRE
25.12.2015 İZMİR
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Genç bağışçılarımız
Mehmetçik Vakfı Dergisi 16.01.2016 ANKARA

Batı Anadolu Sanayici
İş Adamları Dernekleri Federasyonu
10.12.2015 İZMİR

Semiye – Ali Rıza BAŞTÜRK
22.12.2015 BURSA

Erguvan Gönüllüleri ve
Uludağ Rotary Kulübü
04.12.2015 –BURSA

Sittinak Nakliyat
24.11.2015 BURSA

Bridge to Türkiye Fund
18.11.2015 İSTANBUL
Beykoz Konakları
16.11.2015 İSTANBUL

Trakya İş Adamları ve
Yöneticileri Derneği (İŞTRAK)
10.11.2015 ÇORLU/TEKİRDAĞ
İDÇ Liman İşletmeleri
12.11.2015 İZMİR

Türkiye Müteahhitler Birliği
06.11.2015 ANKARA

SMS İnşaat
03.11.2015 ANKARA
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Marmara Koleji öğrencileri
29.10.2015 İSTANBUL

Gülten EKİNCİ
23.10.2015 İZMİR

Akfel Holding
22.10.2015 İSTANBUL

Mehmet KESİCİ
22.10.2015 ANKARA
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Hayrettin POLATLAR
19.10.2015 ANKARA
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Sadullah ÖKTEN
23.10.2015 İSTANBUL

Türkiye Yardım Sevenler Derneği
23.10.2015 ANKARA

Ege Üniversitesi Latin Dans Topluluğu
22.10.2015 İZMİR

Nusret EROĞLU
20.10.2015 BURSA

Anıl TOPAL
19.10.2015 ANKARA

İnanlar İnşaat
16.10.2015 İSTANBUL

Mustafa ATEŞ
15.10.2015 ANKARA

İbrahim Tuluğ ÜNSAL
14.10.2015 İSTANBUL

Üstünberk Holding
09.10.2015 BURSA
Sonset Cafe
09.10.2015 BURSA

Aynur TOSUN
07.10.2015 İSTANBUL

Keriman KIZIL
14.09.2015 ERZURUM

Üstün ÜRÜNDÜL
08.10.2015 BURSA
Ali Cengiz BAŞOL
04.09.2015 İSTANBUL
Türk Traktör
06.09.2015 İSTANBUL

Nedime ALTINSOY
03.09.2015 YALOVA
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MAKALE

Ey ömrü ellilere varan!
Uyuyor mu idin ki uyan!
Cahit Sıtkı Tarancı’nın güzel bir şiiriydi ‘‘Otuz Beş Yaş Şiiri’’
Şiir şöyle başlar:
‘’Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.’’

Osman Aydoğan
E. Tuğgeneral

Burada geçen “Dante gibi ortasındayız ömrün” dizesinde yer alan ‘’Dante’’ ismi için
Cahit Sıtkı; Hristiyanlığa göre insan ömrü 70 yıl olduğundan, 35 yaşındayken yazdığı, ‘’İlahi
Komedya’’nın ‘’Cehennem’’ bölümünün ilk dizesine “Hayat yolunun ortasında kendimi karanlık
bir ormanda buldum” diye yazan Dante Alighieri’nin isminden esinlenmiştir.
‘‘Otuz Beş Yaş Şiiri’’nde hayatın anlamı anlatılır ve şiir; yaşarken fark edilmeyen,
algılanamayan gerçekleri söyler; iş işten geçtikten, sert taşta yaralandıktan, suda boğulduktan
ve ateşte yandıktan sonra:
‘’Gökyüzünün başka rengi de varmış!
Geç farkettim taşın sert olduğunu.
Su insanı boğar, ateş yakarmış!
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.’’
Cahit Sıtkı bu öğrenmeyi otuz beş yaşında yaşıyor..
(Kaderin cilvesidir herhalde, 46 yaşında da vefat ediyor.)

Cahit Sıtkı Tarancı

Özdemir Asaf da ‘’Görünüş ve Zaman’’ isimli şiirinde farklı bir hayıflanmayı yaşar:
‘’Çocukluğumda her şey büyük görünüyordu.
Gençliğimde her şey önemli görünüyordu.
Sonra çok şey büyüklüğünü ve önemini yitirdi.
Sonra daha da yitirdi.
Çocukluğumdan da gençliğimden de çok çok az şey kaldı.
Şimdi yaşlıyım sayılır.
Çok şey gülünç görünüyor.’’
Konfüçyüs de benzer süreci anlatıyor:
“On beş yaşımda kalbimi öğrenmeye açtım...
Otuzumda duruşumu belirledim...
Kırkımda kuşkularımdan kurtuldum...
Elli yaşımda gökyüzü katını anladım...
Altmışımda kulaklarım dış seslere uyumlandı...
Yetmiş yaşımda, çizgiyi aşmadan yüreğimdeki
peşinden gitmesini öğrendim...”

a r z u l a r ı n
Özdemir Asaf

Sâdi-i Şirazi, Bostan adlı eserinde kendine hitaben
söylerdi; “Ey ömrü yetmişe varan, uyan! Uyuyor mu idin ki
bu yetmiş yıl heba olup gitti.”
Cahit Sıtkı’nın söylediği gibi; ateşin yaktığını, suyun boğduğunu, taşın sert olduğunu daha
ilkokul yıllarında öğrettiler bana (!) ama asıl başka şeyleri ben yaşım elliyi geçtikten sonra
öğrendim.
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Özdemir Asaf’ın söylediği gibi; benim de çocukluğumda
her şey büyük, gençliğimde her şey önemli görünüyordu.
Şimdi yaşlı sayılmasam da ben yaşım elliyi geçtikten sonra her
şey gülünç görünüyor bana.
Konfüçyüs gibi yetmiş yaşına gelemesem de ben elliden
sonra çizgiyi aşmadan yüreğimdeki arzuların peşinden
gitmesini öğrendim.
Şâdi-i Şirazi gibi yetmiş yaşını beklemeden ellili yaşlarda
seslendim kendime; “Ey ömrü ellilere varan, uyuyor mu idin
ki uyan!’’
Ve uyandım. Uyandım ve öğrendim ki;
* İnsanın yaşadığı dışsal gerçeklik, aslında kendi içsel
psikolojisinin somutlaşmış haliymiş...
* İnsanlar, gördükleri dünyayı
tanımladıkları dünyayı görürlermiş...

tanımlamazlarmış,

dua etmiş olurlarmış...
* Bir Yunan atasözüne göre; kelimenin gücü Tanrı’nın
gücüne eşitmiş, insanoğlu bilseymiş kelimenin gücünü,
kötü bir kelimeyi değil kullanmak, aklının ucundan bile
geçirmezmiş...
* Bir Japon atasözüne göre de; kelimeler doğanın
titreşimiymiş, güzel kelimeler güzel doğa, çirkin kelimeler
çirkin doğa yaratırmış...
* Mevlânâ’ya göre; insan tenini besleyip geliştirmeye
bakmamalıymış, çünkü o sonunda toprağa verilecek bir
kurbanmış, insan gönlünü beslemeye bakmalıymış, çünkü
yücelere gidecek, şereflenecek oymuş...
* İnsanın yüzünde taşıdığı, sırtında taşıdığından daha
önemliymiş, hareketler kelimelerden daha yüksek sesle
konuşurmuş, kelimelerinin dilini pek sevmediğimiz nice
insanlara hallerinin güzel dili yüzünden bağlanıverirmişiz...

* Evrende her şey iki kez yaşanırmış, önce zihinde yaşanır,
sonra gerçekleşirmiş...
* Zihinde yaşanmayan hiçbir şey gerçekleşmezmiş...
* Düşünceler
frekanslarmış...

insanın

evrene

saldığı

manyetik

* İnsanoğlu evrende bir etki ve tepki akışkanlığı içinde
yaşarmış...
* İnsan beyni anda yedi trilyon frekans yayarmış, bu
frekanslar da kendisiyle eşdeğer frekanslarla rezonansa
girermiş, dolayısıyla insan ne düşünürse etrafında o
düşünceden halkalar oluşurmuş....

Ve uyandım. Uyandım ve öğrendim ki;
* Yaklaşmadığım her şeyin benden uzaklaşırmış.…
* Ötekileştirdiğim her şey önce bana yabancılaşır, sonra
da düşman olurmuş..
* Nerede ve kiminle olduğum önemli değilmiş, ‘’nasıl’’
olduğum, kendimi ‘’nasıl hissettiğim’’ önemli imiş…
* Bu dünyada iyi olmak herkesin iyiliğini istemekle
mümkünmüş…
* Sevmek ve tutkuyla bağlanmak, bu dünyada insanı
mutlu eden yegâne erdemmiş…
* Hayatta haklı olmak değil, haklı
kalabilmek önemliymiş..

* Düşünceler insanın evrene ektiği
tohumlarmış, zamanla filizlenip karşılarına
gerçek olarak çıkarlarmış...

* Yanlışa yanlışla cevap vermek daha büyük
bir yanlışmış..

* Ludwig Wittgenstein’a göre; düşünülebilir
olan olanaklıymış…
* Mevlânâ’ya göre; insan gözlerden
ibaretmiş, geri kalan et ve kemikmiş, gül
düşünürmüş gülistan olurmuş, diken düşünür
dikenlik olurmuş...

* Yaşamımızdaki en zarif güzellikler
görülmeyen ve duyulmayanlarmış…

Ludwig Wittgenstein

Ve uyandım. Uyandım ve öğrendim ki;
* Evrende her şey bir algılama üzerine inşa edilirmiş...
* Gerçek; bellek ve algıdan ibaretmiş...
* Kafasını geçmişin acı ve kötü hatıralarına sürekli takan
insanlar gelecekte de aynı acı ve kötü olayları yaşamak için

* Fırtınalar çiçekleri mahvedebilirmiş, fakat
tohumlara zarar veremezmiş..
Ve uyandım. Uyandım ve öğrendim ki;

*Epiktetos’un söylediği gibi; kader önünde sonunda
şöyle veya böyle günahlarımızın bedelini önümüze koyarmış.
Görünen ya da görünmeyen zaman içinde herkes günahlarının
bedelini öder, ektiğini biçermiş. Bunu bilen adam kimseye
kızmaz, gücenmez, kimseyi aşağılamaz, kimseyi itham
etmez, kimseden nefret etmez, kimseye kin tutmazmış.
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MAKALE

Bunu bilen adam karşılaştığı aksiliklere şaşmaz, önüne çıkan
maddi-manevi engellerin kendi günahlarından başka bir şey
olmadığını bilirmiş.
* Dürüstlük sadakatten daha yüksek bir değermiş..
Ve uyandım. Uyandım ve öğrendim ki;
* Aslında yaşadığım her zorluk ve kendime düşman
bildiğim her şey, gerçekte bana benim en yakın müttefikim ve
yeri doldurulamaz bütünlüğümün bir parçasıymış..
* İnsan her koşulda yaşayıp çalışabilir, kendi karakteriyle
kendi yaşam çizgisini çizebilirmiş..
* Kazanmak değilmiş, yetinmekmiş önemli olan…
* Kant’ın söylediği gibi; dünyada hiçbir şey başkalarının
hakkından daha kutsal değilmiş..
* Sokrates’in söylediği gibi; haksızlık yapmak haksızlığa
uğramaktan daha acıymış..
Ve uyandım. Uyandım ve öğrendim ki;
* Bir insanın yüreğindeki merhamet, ibadethanenin bir
köşesinde gizlenmiş bir erdemden daha hayırlıymış..
* Düşmüşün, caninin ve yoksulun kulağına söylenen
rahatlatıcı bir söz ibadethanede verilen vaazdan daha
değerliymiş..
* İnsana asıl zarar veren, zehirli yılanın sokması değilmiş,
zehri kalbe taşıyan o yılanın peşine düşmekmiş..
* Istırap, o şeyin kendisinde değil, bizim onun hakkındaki
değerlendirmemizmiş…
Ve uyandım. Uyandım ve öğrendim ki;

42

* İyi ile iyi, kötü ile o iyi olana kadar iyi olmak gerekirmiş..
* İyi insan kötü insana örnek olur, fakat kötü insan iyiye
bir şey öğretirmiş.
Ve uyandım. Uyandım ve öğrendim ki;
* En büyük mutluluk nedensiz mutlulukmuş…
* En mutlu insan sevilen değil seven insanmış..
* En büyük insan kendisiyle ve çevresiyle barışık
insanmış…
* En bedbaht insan başkasında kusur bulan insanmış…
* En güzel insan başkalarında güzellikler gören insanmış..
* En zengin insan hiçbir şeye ihtiyaç duymayan insanmış…
* En mükemmel insan kendisini değerli hisseden
insanmış…
Ve uyandım. Uyandım ve öğrendim ki;
* İhmal, şiddetten daha tahripkârmış…
* Aşk asla eceliyle ölmezmiş. Aşk; bıçak gibi kesilerek
ölmezmiş. Aşk; bir tohum ekip de filizlenmesini bekler gibi
olumsuzlukları ekilerek ölürmüş. Aşk; kaynağını beslemeyi
bilmediğimiz için ölürmüş. Aşk; körlükten, hatalardan ve
ihanetlerden ölürmüş. Aşk; hastalanarak ve yaralanarak
ölürmüş; yorularak, solarak, matlaşarak ölürmüş..
Ve bu ellili yaşımda daha neler öğrendim neler.
Ve yetmişime varmadan daha ellili yaşlarda bu
öğrenmelerimde bana; üstümdeki açık gökyüzü ve bu yüce
dağlar yardımcı olmuşlardı. Keşke bunları daha erken, gençken
öğrenebilseydim...

Mehmetçik Vakfı Dergisi
Foto: Osman Aydoğan

Bursa’da
Mehmetçik Vakfı
Hatıra Ormanı
Bursa’nın Mudanya İlçesinde geçen yıl yanan 170
hektar orman alanında oluşturulan “Mehmetçik Vakfı
Hatıra Ormanı”na Bursa, Afyonkarahisar, Balıkesir,
Bilecik, Çanakkale, Kütahya ve Yalova illerindeki şehit
ve gazilerin adına yaklaşık 3 bin çam fidanı dikildi.

Etkinlik öncesinde diğer illerden gelen Mehmetçik
ve aileleri onuruna, Bursa Jandarma Bölge ve Garnizon
Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık tarafından bir yemek
verildi. TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdür Yardımcısı E.
Tümgeneral Sadık Çelikörs ile TSK Mehmetçik Vakfı Bursa
Temsilcisi İbrahim Güven’in katıldığı öğle yemeğinin
ardından fidan dikim törenine geçildi.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle
Mudanya’nın Göynüklü Mahallesinde oluşturulan hatıra
ormanına fidan dikimi nedeniyle gerçekleşen törende
konuşan Bursa Valisi Münir Karaloğlu, “İnşallah şehitlerimiz
ve gazilerimiz adına dikilen fidanlar büyüyecek ve orman
olacak. Onlar nasıl ki canları ve kanlarıyla bu toprağı
koruduysalar, ağaçlarımız da bu toprağı erozyondan,
insanları da çeşitli sıkıntılardan korumuş olacak” dedi.

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi İbrahim Güven de
“Şehitler Günü anısına ulu şehir Bursa’da Mehmetçik adına
kalıcı bir eser bırakmak istedik. Yıllarca vatan savunmasında
gözünü kırpmadan canını feda eden Mehmetçik, ülkenin
ağaçlandırılmasında ve korunmasında her zaman orman
teşkilatının yanında olmuştur. Bu vesileyle Mehmetçik adını
sürekli yaşatmak için hatıra ormanı oluşturmak istedik” diye
konuştu.
Konuşmaların ardından TSK Mehmetçik Vakfı Genel
Müdür Yardımcısı Sadık Çelikörs, katkılarından dolayı Bursa
Valisi Karaloğlu, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun
ile Garnizon Komutanlığına şükran plaketi takdim etti.
Orman haftası dolayısıyla okullar arasında açılan resim
ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin
verilmesinin ardından fidan dikim töreni gerçekleştirildi.
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YARDIM PLANI

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI

(2016 yılı 01 Ocak – 30 Haziran Dönemi)*

1. Ölüm yardımı

45.000,00 TL

2. Maluliyet yardımı
1’inci derece

45.000,00 TL

2’nci derece

40.500,00 TL

3’üncü derece

36.000,00 TL

4’üncü derece

31.500,00 TL

5’inci derece

27.000,00 TL

6’ncı derece

22.500,00 TL

3. Bakım yardımı (1)
1’inci derece

1.120,00 TL

2’nci derece

1.020,00 TL

3’üncü derece

920,00 TL

4’üncü derece

820,00 TL

5’inci derece

380,00 TL

6’ncı derece

330,00 TL

4. Bakım ve öğrenim yardımı (2)
On sekiz yaşını tamamlayana kadar

440,00 TL

Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar

600,00 TL

Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi beş, lisans ve lisansüstü düzeyinde
öğrenim gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar (3)			

740,00 TL

Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri, başkalarının bakım ve yardımına muhtaç
oldukları devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta ve engelli
çocuklara hastalık ve engellilik durumları devam ettiği sürece		
5. Bakım yardımı almakta iken vefat edenler için yapılan ölüm yardımı

10.000,00 TL

6. Doğum yardımı (4)

5.000,00 TL

7. Çocuk ölüm yardımı (5)

5.000,00 TL

* Not: Yardım planı yılda iki defa güncellenmektedir.
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740,00 TL
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(2016 yılı 01 Temmuz – 31 Aralık Dönemi)*

TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI

1. Ölüm yardımı

48.000,00 TL

2. Maluliyet yardımı
1’inci derece

48.000,00 TL

2’nci derece

43.200,00 TL

3’üncü derece

38.400,00 TL

4’üncü derece

33.600,00 TL

5’inci derece

28.800,00 TL

6’ncı derece

24.000,00 TL

3. Bakım yardımı (1)
1’inci derece

1.160,00 TL

2’nci derece

1.060,00 TL

3’üncü derece

960,00 TL

4’üncü derece

860,00 TL

5’inci derece

440,00 TL

6’ncı derece

390,00 TL

4. Bakım ve öğrenim yardımı (2)
On sekiz yaşını tamamlayana kadar

460,00 TL

Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar

620,00 TL

Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi beş, lisans ve lisansüstü düzeyinde
öğrenim gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar (3)			

760,00 TL

Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri, başkalarının bakım ve yardımına muhtaç
oldukları devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta ve engelli
çocuklara hastalık ve engellilik durumları devam ettiği sürece		
5. Bakım yardımı almakta iken vefat edenler için yapılan ölüm yardımı

760,00 TL
10.000,00 TL

6. Doğum yardımı (4)

5.000,00 TL

7. Çocuk ölüm yardımı (5)

5.000,00 TL

* Not: Yardım planı yılda iki defa güncellenmektedir.
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YARDIMLAR

TSK Mehmetçik Vakfının Yaptığı Yardımlar
TSK Mehmetçik Vakfının amacı; Silahlı Kuvvetlerde yaptığı vatan hizmeti esnasında şehit olan veya herhangi bir
nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erlerin yakınları ile malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin kendilerine ve çocuklarına
belirlenen esaslara göre ve yardım planı dâhilinde ekonomik ve sosyal destek sağlamaktır.

TSK Mehmetçik Vakfı, 01 Ocak 1982 tarihinden itibaren hak sahibi olan erbaş ve erler ile yakınlarına yardımda
bulunmaktadır. Vakfın yaptığı yardımlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
1. Bir defaya mahsus yapılan yardımlar
Ölüm yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle
hayatını kaybeden erbaş ve erlerin medeni durumları dikkate
alınarak hak sahiplerine yapılmaktadır.
Maluliyet yardımı: Malul gazi ve engelli erbaş ve erlere
maluliyet dereceleri esas alınmak suretiyle kendilerine
yapılmaktadır.
Malul gazi ve engelli ölüm yardımı: Bakım yardımı almakta
olan malul gazi ve engelli Mehmetçiklerin vefatı halinde hak
sahiplerine ödenmektedir.
Çocuk ölüm yardımı: Bakım ve öğrenim yardımı almakta
olan Mehmetçik çocuklarının vefatı halinde velisine/vasisine
ödenmektedir.
Doğum yardımı: Şehit olan veya herhangi bir nedenle
hayatını kaybeden erbaş ve erin vefat tarihinde; sürekli bakım
yardımına hak kazanan gazi ve engelli erbaş ve erin ise malul
veya engelli olmasına sebep olan olay (kaza dâhil) tarihinde
eşi hamile ise doğum yaptığında doğan çocuğa ödenmektedir.
2. Sürekli veya belli bir süre dâhilinde yapılan yardımlar
Malul gazi ve engelli bakım yardımı: Maluliyet yardımını
hak eden malul gazi ve engelli Mehmetçiklere yapılan ve tutarı
her yıl maluliyet derecelerine göre tespit edilen yardımdır.
Bakım ve öğrenim yardımı: Bakım ve öğrenim yardımına
hak kazanan Mehmetçik çocuklarına;
- Koşulsuz olarak onsekiz yaşını tamamlayana kadar,

46

Mehmetçik Vakfı Dergisi

- Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını
tamamlayana kadar,
- Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi
beş yaşını tamamlayana kadar,
- Lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören
çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar,
- Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri,
başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları devlet
hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta ve
engelli çocuklara hastalık ve engellilik durumları devam
ettiği sürece yardım yapılmaktadır.
Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin ayrıca kırtasiye
masraflarını ve varsa harç bedellerini de TSK Mehmetçik
Vakfı üstlenmektedir.
3. Diğer yardımlar
Ayvalık’taki TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon
Merkezi Komutanlığından yararlanan şehit yakınları ile
malul gazi Mehmetçiklerin kendilerinin ve yakınlarının
ulaşım ve yemek ücreti TSK Mehmetçik Vakfı tarafından
karşılanmaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfı 01 Ocak 1982’den 30 Nisan
2016 tarihine kadar geçen sürede 44.215 kişiye toplam
559.692.904,57 TL yardım yapmıştır. Vakıf hâlen aylık
ortalama olarak 6.100.000,00 TL amaca yönelik yardım
yapmaktadır.

BAĞIŞ YÖNTEMLERİ

TSK Mehmetçik Vakfına
bağış yöntemleri
Devlet destekli herhangi
bir gelir kaynağı olmayan
TSK Mehmetçik Vakfının en
önemli gelirini yardımsever
vatandaşlarımızın kendi irade ve
arzuları ile gerçekleştirdikleri
bağışlar oluşturmaktadır.
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, Finansbank, Garanti Bankası, ING Bank,
Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Halk Bankası,
Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı Kredi
Bankası, Ziraat Bankası)
Türkiye’deki herhangi bir şubesinden bağış yapabildiği
gibi bu bankaların internet bankacılığı “bağış menüsü”
kullanılarak da bağış yapılabilir. Yapılan bağışlarda havale ve
EFT ücreti alınmamaktadır.
SMS yoluyla bağış
TSK Mehmetçik Vakfına cep telefonu aracılığı ile bağış
yapmak isteyenler, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone
GSM operatörlerinin faturalı hatlarından 2582’ye boş mesaj
göndererek 10 TL bağışta bulunabilir.
On-line bağış
TSK Mehmetçik Vakfının internet sayfası
www.mehmetcik.org.tr üzerinden kredi kartı ile on-line
bağış yapılabilmektedir.
Menkul bağış işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler
• TSK Mehmetçik Vakfına bağışta bulunan değerli
bağışçılarımız, banka görevlilerine isim-soyadı, T.C. kimlik
numarası, adres ve telefonlarını (cep telefonları dâhil) doğru
olarak verdiklerinden emin olmalıdır.
• Düğünlerde çiçek-çelenk bağışı için, bu bağışın
davetiyede belirtilmesi ve bir örneğinin TSK Mehmetçik
Vakfına gönderilmesi gerekmektedir. Bu bağış sonucu,
düğüne üzerinde bağışçıların ismi yazan TSK Mehmetçik
Vakfı çelengi gönderilir ve nikah masasına vakıf şildi konulur.

Gayrimenkul bağışları
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 ve vasiyetname
usulü ile yapılabilmektedir.

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

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

SMS

mehmetcik.org.tr

2 5 8 2

ON-LINE

BANKA

KREDİ KARTI İLE BAĞIŞ

BANKA KANALI İLE BAĞIŞ

KISA MESAJ İLE BAĞIŞ
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ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİ ZİYARETLER

14.04.2016
TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilcisi
İbrahim Güven ile Şehit Aileleri Gazi /
Malul İşlem Uzmanı Önder Yalçın, Şehit
Mehmetçik Hüseyin Sözener’in annesi
Ayşe Sözener’i Bandırma’da bulunan
evinde ziyaret etti.

14.04.2016
TSK Mehmetçik Vakfı Erzurum Temsilcisi
Sabri Topdağı ile Şehit Aileleri Gazi /
Malul İşlem Uzmanı Mustafa Kaytaz,
Şehit Mehmetçik Mesut Kazanç’ın
ailesini ziyaret etti.

12.04.2016

TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliği
Şehit Aileleri Gazi / Malul İşlem Uzmanı
Önder Yalçın, Şehit Mehmetçik Ercan
Erdem’in ailesini ziyaret etti.

08.04.2016

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliği
Şehit Aileleri Gazi / Malul İşlem Uzmanı
Halil İbrahim Çelik ve Temsilcilik
personeli Kaan Özer, Malul Mehmetçik
Hüseyin Çiftçi’yi iş yerinde ziyaret etti.

06.04.2016

TSK Mehmetçik Vakfı Adana Temsilciliği
Şehit Aileleri Gazi / Malul İşlem Uzmanı
Özkan Can, Şehit Mehmetçik Hasan
Şen’in ailesini ziyaret etti.
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13.03.2016

TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa
yakası Şehit Aileleri Gazi / Malul İşlem
Uzmanı İsmail Tükenmez ve Temsilcilik
personeli Caner Aydos, Malul Mehmetçik
Hasan Bulut’u ziyaret etti.

30.03.2016
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu, Şehit Mehmetçik
Murat Telci ve Mehmet Telci’nin
babasını Erzurum’un Tortum İlçesi
Bağbaşı Köyü’nde ziyaret etti.

16.02.2016

TSK Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilciliği
Şehit Aileleri Gazi / Malul İşlem
Uzmanı Halil İbrahim Çelik, Şehit
Mehmetçik Fatih Özcan’ın annesi
Şükran Özcan’ı ziyaret etti.

11.02.2016

TSK Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa
yakası Şehit Aileleri Gazi / Malul İşlem
Uzmanı İsmail Tükenmez ve Temsilcilik
personeli Caner Aydos, Malul Mehmetçik
Mahir İstekli’yi ziyaret etti.

27.01.2016
TSK Mehmetçik Vakfından yardım alan
Gazi Mehmetçik Yakup Aydın’ın oğlu Ali
Osman Aydın ile Gazi Mehmetçik Hamit
Atmaca nın kızları Emine ve Seyhan
Atmaca Samsun Temsilciliğini ziyaret
etti.
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“Sizden gelen para çok bereketli”
“Askerlik görevimi ifa ederken gözümden yaralandım ve
tedavilerimin bitmesi sonucunda taburcu ettiler. Akabinde
askerliğe elverişli değildir raporu verdiler. Halen sol gözüm
hiç görmüyor. O günden bugüne kadar Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Hastanesi göz biriminde tedavi olmaktayım.
Mehmetçik Vakfı tarafından hatırlanmak çok hoşuma
gitti. Gururlandım. Hastalığımı bir nebze olsun hafifletmiş
oldunuz. Geçtiğimiz günlerde kargo şirketinden aradılar ve
bir kargomun olduğunu söylediler. Hiç kimseden bir paket
beklemiyordum. Aldım kargo poşetini inceledim. Üzerinde
kim tarafından gönderildiğini gösteren herhangi bir ibare
yoktu. Hemen oracıkta açtım. Mehmetçik Vakfının amblemini
görünce gözlerim doldu. Konserve kutusunu Beşiktaş’tan
Dolmabahçe Sarayına kadar gururla taşıdım. Masamın
üzerinde kavurma kutusunu incelerken mesai arkadaşım
kutunun ne olduğunu sordu. Ben de askerde yaralandığımı
bu nedenle Mehmetçik Vakfının bana hem maaş bağladığını
hem de Kurban Bayramı’nda yapılan bağışlardan kesilen

Malul Mehmetçik’ten
duygu dolu bir mektup
kurban etlerini kavurma yaptırarak askerde ölen, yaralanan
askerlerin ailelerine gönderdiğini söyledim. O da çok memnun
oldu. Hatta arkadaşım, bundan önceki Kurban Bayramı’nda
kurbanını Mehmetçik Vakfına bağışlamıştı. ‘Siz de canlı canlı
görün’ dedim. ‘Bakın yaptığınız bağışlar boşa gitmemiş’
dedim. Arkadaşım da Mehmetçik Vakfı ile gururlandı.
Bir gün eşim, küçük kızımıza giyecek bir şeyler almamız
gerektiğini söyledi. Ben de ‘Mehmetçik Vakfı tarafından
askerlik param yatırıldığı zaman alırız’ dedim. Eşim ‘Neden
maaşınla almıyorsun da askerlik paranın yatırılmasını
bekliyorsun?’ dedi. Ben de ‘O para çok temiz, çok bereketli,
çok değerli, alnımın kurumayan terinin karşılığı tertemiz bir
paradır. O nedenle o paranın yatırılmasını bekliyorum’ dedim.
Bizleri unutmadığınız için sizlere çok çok teşekkür eder,
bundan sonraki çalışmalarınızda Allah’tan başarılar dilerim. ”
Hüseyin PAMUK
Sarıyer - İSTANBUL

Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürü Mehmetçik kızının
nikâh şahidi oldu
TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E. Tümgeneral Tamer
Büyükkantarcıoğlu, mutlu bir beraberliğe şahitlik yaptı. Malul
Mehmetçik Topal’ın kızı İlknur Topal, J. Ütğm. Ali Yorulmaz
ile Ankara’da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Vakfın
yardımlarıyla öğrenimini tamamlayan ve coğrafya öğretmeni
olarak görev yapan İlknur’un nikâh şahitliğini TSK Mehmetçik
Vakfı Genel Müdürü Tamer Büyükkantarcıoğlu yaptı.

TSK Mehmetçik Vakfı olarak genç çifte bir
ömür mutluk dileriz.

İsmet Bilgin’e veda
TSK Mehmetçik Vakfının kuruluşunda Vakıf senedinin
hazırlanmasında büyük emekleri olan Ankara 7’nci Noteri
İsmet Bilgin yaşama gözlerini yumdu. Bilgin’in cenazesi 28
Mart Pazartesi günü Ankara Karşıyaka Mezarlığında toprağa
verildi.
1982 yılında Mehmetçik Vakfının kuruluş çalışmaları
sırasında Vakıf senedini hazırlayan Bilgin, imza aşaması
sırasında dönemin Devlet Başkanı Kenan Evren’e, “Ben
şu kadar sene hâkimlik, şu kadar sene savcılık yaptım. Şu
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kadar senelik de noterim, ama
şu atacağınız imzadan daha
ulvi bir imza tanımıyorum. Bu
o kadar büyük bir iş ki efendim,
belki de Türkiye Cumhuriyetinde
şimdiye kadar olmamış işlerden
bir tanesi” demişti.
Merhum İsmet Bilgin’e
Allah’tan rahmet kederli ailesine
başsağlığı diliyoruz.

TSK Mehmetçik Vakfı 34 yaşında
17 Mayıs 1982 yılında dönemin kuvvet komutanları
tarafından kurulan TSK Mehmetçik Vakfı 34’üncü yaşını
kutluyor.
34 yıldır Mehmetçik ailelerine uzanan yardım eli olan
TSK Mehmetçik Vakfı kurulduğu günden bugüne kadar
toplam 44.177 Mehmetçik ve ailesine yardım etti. Bugünkü
değeri ile toplam 543.157.669,01 TL yardım yapan Vakıf,
bu yardımlarının tamamını topladığı bağışlar ve kendi gelir
kaynaklarıyla gerçekleştirdi.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi minnetle,
kahraman gazilerimizi şükranla anarken, bizden 34 yıldır
desteğini esirgemeyen bağışçılarımıza tüm Mehmetçikler
adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

“Türkiye Mehmetçik’e
Mehmetçik
Türk Milletine Emanettir”

Trabzonspor’dan Mehmetçik Vakfına destek
Ankara 19 Mayıs Stadında oynanan Gençlerbirliği – Trabzonspor 29’uncu hafta karşılaşmasında Trabzonspor,
“TSK Mehmetçik Vakfı” yazılı formalarla oynadı. Mehmetçik Vakfına verdiği destek nedeniyle Trabzonspor Kulübüne
şükranlarımızı sunuyoruz.

Mehmetçik Vakfı Dergisi
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BASINDAN
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YARDIMLAR

01.04.2015 ile 31.03.2016 tarihleri arasında şehit olan veya herhangi bir nedenle vefat eden
ve TSK Mehmetçik Vakfı tarafından yakınlarına yardım yapılan Mehmetçiklerin listesi

ABDULKADİR PEKTAŞ
BARIŞ AYBEK
ÖMER KAĞAN KANDEMİR
FAİK YÜCE
OSMAN BUĞDAYCI
MEHMET EMRE GÖKMEN
RAMAZAN KAPLAN
TUGAY ÜLGER
OSMAN YEREBAKAN
MEHMET ÇOCUK
KAMİL TÜRKMEN
HAKİM TARHAN
MEDET MAT
MANSUR CENGİZ
MEHMET HALİL BARKIN
BAHADIR AYDIN
RECEP BEYCUR
EMRE KAAN ARLI
YUSUF BEYLEM
YAVUZ SARI
BURAK KANDEMİR
YAKUP SEVİNDİK
EMRAH FERYAT
HAKAN EROL
BEKİR TAŞBAŞI
HİDAYET TÜYSÜZ
TANER BAKİR
YAĞMUR DURAK
İKRAM DEMİR
ERCAN YEŞİLKAYA
EKREM YAVUZ
TUNCAY GERGİN
HAMZA YILDIRIM
ÖMER ERÜSTÜN
EMRE ŞİMŞEK
FERHAT İŞİK
ŞAHABETTİN ATAK
COŞKUN SEKMEN
ABDULHALIK ARAZ
GÖKHAN ÇAKIR
MUHARREM ÖKSÜZ
MURAT KAYABAŞI
TAHİR TAŞTAN
MUSTAFA CİLA
OĞUZHAN ÇAKMAK
FIRAT ERMAN
ABDULLAH DEMİRTAŞ
GÖKHAN DENİZ
MUSA AKAN
HAMZA IŞIKTAŞ
GÖKHAN KAYAHAS
RAMAZAN GİŞİ
SABRULLAH TUTGUN
SERDAL KARAPUÇAK
MUSTAFA TURUL
SAMET AĞIR
İBRAHİM ÇAĞLAR
ASLAN BURHAN TEK
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ŞAKİR KOCA
OKAN ÇOLAK
İLYAS KIRMIZIGÜL
BÜNYAMİN TANKUŞ
SABRİ ARSLAN
TUNAHAN ÖZTÜRK
ABUZER GÖREN
SERKAN UYGUN
FADIL BARAN
EYYÜP ALKAN
ARİF ORHAN ŞENER
ONUR ÇAKMAK
EMRE GÖNEN
GÜRAY SANDAL
ÇAĞLAR İNAN
İSA KARAKAŞ
GÜRKAN NECATİ YENİKAPI
EMRE BİNİCİ
BURAK DURSUN
ENDER AYTEMİR
BARIŞ KARAMARA
TOLGA GÜRGEN
KEMAL SOLAK
MUSTAFA BERBER
ÖZKAN OR
NURULLAH BEŞİR
HASAN TAŞ
SAİT ÇIĞCI
ESAT ÖZCAN
MURAT ALİ ATMACA
EMRE UYGUN
ÇAĞRI BÜYÜKYILDIZ
MERT EFE
MUSTAFA PALTA
OZAN ASLAN
MUSTAFA TELLİ
VELİ ÇELİK
ŞAHİN ŞİMŞEK
KADİR GÖRGÜLÜ
MUSTAFA NERKİS
MUSTAFA BİLGİLİ
RECEP BODUR
FATİH YENİAY
HÜSEYİN ALİ KARACA
SEZER ALTUN
TAHA YAPAR
KANSU EKER
SİNAN YILDIZSOY
MÜSLÜM ERDEM
YUSUF YILDIRIM

01.04.2015 ile 31.03.2016 tarihleri arasında gazi, malul hale gelen ve TSK Mehmetçik Vakfı tarafından
kendilerine yardım yapılan Mehmetçiklerin listesi

ALİ YILMAZTÜRK
NAZMİ ERGÜL
HÜSEYİN ÇAYIRLI
AHMET KAKÇI
MÜJDAT KOÇ
ALİ KURT
AYHAN PALAZ
AHMET YILMAZ
NESİMİ DİNCER
SİNAN DURMAZ
MURAT SELİMOĞLU
İSMAİL CAN DURMAZ
HİLMİ SARIHAN
RAMAZAN AKÇAY
İLHAN NEVŞEHİRLİOĞLU
GÖKHAN BOZKURT
ALİ ÇİFTÇİ
SERKAN GÖZBER
FERDİ BALCI
HASAN YALÇINKAYA
BAHRİ DENİZ
CUMA DEMİRTAŞ
MEHMET ERDAL ATAK
ŞAHİN MURAT YAŞARGÜN
ÜNAL KAPLAN
ZEKERİYE KAYNAK
MEHMET GÜLER
ENGİN DEMİR
FİKRİ SÖYÜNCÜ
TUFAN AYGÜN
MERT BUĞRA GÜNGÖR
BEYHAN KAMBUROĞLU
FEVZİ AÇIKGÖZ
YAKUP EKİCİ
ALİ ANANAÇ
MUSTAFA ÖZTÜRK
AYKUT EKİCİ
EMİN DEMİR
AHMET SAĞDIÇ
UĞUR TAŞ
BİRKAY ÇETİNKAYA
ALİ ARSLAN
EMRAH GÜLTEN
BURAK SAKİN
YAHYA ÖZÇELİK
FATULLAH GÜNEYİN
ABDULLAH ALİ GENÇ
OĞUZHAN BİÇİCİ
ABAS ÖZTÜRK

MİTHAT AYHAN
ÖZKAN ÇİFTÇİ
AYKUT TEPE
MUSTAFA TİRYAKİ
ŞABAN AYDIN
DERVİŞ ALTAN
UĞUR ŞAHİN
ALİ BAŞAĞAÇ
SABRİ YILDIZ
ECVET AKTAŞ
YUSUF KILIÇ
HÜSEYİN SAVRAN
BÜLENT VURAN
RECEP ONUR ÖZBEK
BİROL GÜLTEKİN
SEDAT ABAY
AYHAN YILMAZ
CESİM KURT
MURAT SEZER
ÖMER TURHAN
MUSTAFA KESİCİ
ÇETİN YILDIZ

Vakıf hâlen
8.869 Mehmetçik ve
Mehmetçik ailesine
yardımda
bulunmaktadır.
Mehmetçik Vakfı Dergisi
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202
119

151
76

322
160

241
131

100
56

315
264 202
148

363
132 434
69

73
41

83
38

168
125

21
17

246
151

100
54

553
293

197
98

96
47

120
64

271
159

138
105
200
148

174
121

427
383

262
151

155
75

338
174

155
72

185
88

319
170

438
265

Gazi ve engelli Mehmetçiklerimiz

: 9.743

299
282

296
156
179
104

149
69

283
157

114
63

163
68

339
137

55
37

56
28
154
84

277
261 154
133
101
40

217
83

108
51 112
48

448
215

102
35

109
46

146
68

96
47

240
124

283
129

167
66

229
113

81
37

43
33

01 Ocak 1982 - 31 Mart 2016 dönemini kapsamaktadır.

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

53
33

491
204

369
241

338
237

329
173

318
219

164
128

331
197

158
91

369
264

146
77

161
83

269
186

143
76

147
82

98
47

86
58

75
58

Şehit olan veya hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz : 16.712

410
281

106
65

128
55

106
47

Türkiye Mehmetçik’e,
Mehmetçik Türk milletine emanettir.
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VATAN İÇİN YAŞAYIP VATAN İÇİN MÜCADELE ETTİLER,
TOPRAĞA DEĞİL KALPLERE GÖMÜLDÜLER...
(31 Ağustos 2015 - 31 Mart 2016 tarihleri arasında
şehit olan Mehmetçiklerimizdir.)

P. Onb.
Yusuf BEYLEM
02.09.2015
ŞANLIURFA

P. Er
Muharrem ÖKSÜZ
06.09.2015
KONYA

P. Er
Gökhan ÇAKIR
10.09.2015
MUŞ

P. Er
Mustafa TURUL
02.10.2015
SAKARYA

P. Çvş.
Çağlar İNAN
13.12.2015
TEKİRDAĞ

J. Er
İsa KARAKAŞ
25.12.2015
GAZİANTEP

P. Er
Gürkan Necati YENİKAPI
27.12.2015
İZMİR

P. Onb.
Mustafa BERBER
07.01.2016
İSTANBUL

P. Er
Arif SUBAŞOĞLU
09.02.2016
KOCAELİ

P. Er
Vedat DOLANÇAY
09.02.2016
VAN

Hv. Ulş. Er
Ali ÖZTAŞ
17.02.2016
ADANA

J. Er
Fatih YENİAY
18.02.2016
MARDİN

J. Er
Kadir GÖRGÜLÜ
18.02.2016
ŞANLIURFA

J. Er
Mustafa BİLGİLİ
18.02.2016
AMASYA

J. Er
Mustafa NERKİS
18.02.2016
KÜTAHYA

J. Er
Recep BODUR
18.02.2016
AMASYA

J. Ulş. Er
İkm. Er
Oğuz ARSLAN
Ferhat ERSECEN
21.02.2016
28.02.2016
Mehmetçik
Vakfı Dergisi
AYDIN
ERZİNCAN
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Yurtdışından yapılacak
bağışlar için hesap numaraları

T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi

Türkiye Garanti Bankası Yenişehir Şubesi

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

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

: TCZBTR2A
: TR070001002533000019825329
: TR500001002533000019825331
: TR660001002533000019825334

: TGBATRISXXX
: TR960006200041100000001982
: TR690006200041100000001983
: TR420006200041100000001984

Türkiye Halk Bankası Meşrutiyet Şubesi

Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi

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

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

: TRHBTR2A
: TR230001200938700016001982
: TR860001200938700053001983
: TR16000120093870002P001984

: ISBKTRISXXX
: TR950006400000142840001982
: TR300006400000242840001983
: TR030006400000242840001984

Türkiye Vakıflar Bankası Balgat Şubesi

Yapı ve Kredi Bankası Ankara Şubesi

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

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

: TVBATR2A
: TR960001500158007286587386
: TR400001500158048000441268
: TR560001500158048000441271

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

Denizbank Balgat Şubesi
: AKBKTRIS
: TR040004600646888001001982
: TR750004600646001000001983
: TR250004600646036000001984

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

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

: DENITRIS
: TR850013400000900198200002
: TR800013400000900198300002
: TR750013400000900198400002

Finansbank Necatibey Şubesi
: SEKETR2A
: TR230005902350130000001982
: TR930005902350130000001983
: TR660005902350130000001984

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

Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi

ING Bank Çankaya Şubesi

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

BIC/SWIFT Kodu
1982 (TL hesabı için)
1983 (ABD Dolar hesabı için)
1984 (Euro hesabı için)
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: YAPITRISFEX
: TR570006701000000000001982
: TR300006701000000000001983
: TR030006701000000000001984

: TEBUTRISXXX
: TR540003200015000000001982
: TR270003200015000000001983
: TR970003200015000000001984

Mehmetçik Vakfı Dergisi

: FNNBTRIS
: TR690011100000000000001982
: TR420011100000000000001983
: TR150011100000000000001984

: INGBTRIS
: TR880009900888888800100001
: TR830009900888888800200001
: TR560009900888888800200002

TSK MEHMETÇİK VAKFI

T E M S İ LC İ L İ K LER
İSTANBUL ANADOLU YAKASI TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: Plaj Yolu Sok. Tan. Apt. No.: 19/4
		Caddebostan-Kadıköy/İstanbul
Telefon : 0 216 369 66 22
Faks
: 0 216 369 67 57
E-Posta : istanbultem@mehmetcik.org.tr
İSTANBUL AVRUPA YAKASI TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: Ergenekon Mah. Halaskârgazi Cad.
		 No.: 3 D.: 4 (Askerî Müze Karşısı)
		Pangaltı-Şişli/İstanbul
Telefon : 0 212 343 37 50 - 51
Faks
: 0 212 343 37 52
E-Posta : istanbultemavrupa@mehmetcik.org.tr
İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: Talatpaşa Bulvarı Olgun Apt. No.: 34/1
		Alsancak/İzmir
Telefon : 0 232 464 66 66
Faks
: 0 232 464 66 66
E-Posta : izmirtem@mehmetcik.org.tr
ADANA TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. Naşal Apt. No.: 7/1 		
Seyhan/Adana
Telefon : 0 322 458 76 00
Faks
: 0 322 457 26 27
E-Posta : adanatem@mehmetcik.org.tr
SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: Ulugazi Mah. İstiklal Cad. Sekban Apt. No.: 22/12
		Samsun
Telefon : 0 362 435 07 47
Faks
: 0 362 435 07 47
E-Posta : samsuntem@mehmetcik.org.tr
BURSA TEMSİLCİLİĞİ
Nalbantoğlu Mah. Atatürk Cad. Şehbenderler Apt. No.: 47
Daire: 16 Kat: 4 Osmangazi / Bursa
Telefon : 0 224 224 77 59
Faks
: 0 224 224 77 59
E-Posta : bursatem@mehmetcik.org.tr

ERZURUM TEMSİLCİLİĞİ
Adres
: İstasyon Mah. Mustafa Durmaz Pınar Sok.
		 No.: 28 Mehmetçik Apt. Kat: 1
		Yakutiye/Erzurum
Telefon : 0 442 235 70 60
Faks
: 0 442 235 70 61
E-Posta : erzurumtem@mehmetcik.org.tr
ŞİRKETLER
MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL
İNŞAAT SAĞLIK GIDA LTD. Ş.
Adres : Fatih Mah. Katip Çelebi Cad. No: 2
		Tuzla/İstanbul
Telefon : 0 216 482 50 11
Faks : 0 216 482 49 73
E-Posta : mehmetcik@mehmetciklimitet.com
Web : mehmetciklimitet.com.tr
MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA
ARACILIK HİZ. LTD. Ş
Adres : Nenehatun Cad. No.: 55
		Gaziosmanpaşa/Ankara
Telefon : 0 312 437 77 43
Faks : 0 312 436 27 44
E-posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr
Web : www.mehmetciksigorta.com.tr
MEHMETÇİK VAKFI VE TINAZTEPE
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ LTD. Ş
Adres : Zeytinlik Mah. Fahri Korutürk Bulvarı No.: 39
		 Tınaztepe Pasajı
		Bakırköy/İstanbul
Telefon : 0 212 571 72 00
Faks : 0 212 571 72 00

Mehmetçik Vakfı Dergisi
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“Dünyanın hiçbir ordusunda
yüreği seninkinden daha temiz,
daha sağlam bir askere
rast gelinmemiştir.”

NAKİT BAĞIŞI YAPILAN BANKALAR
Akbank
Denizbank
Finansbank
Garanti Bankası
ING Bank
Şekerbank
Türk Ekonomi Bankası
Türkiye Halk Bankası
Türkiye İş Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası
Yapı Kredi Bankası
Ziraat Bankası
TSK MEHMETÇİK VAKFINA bağışta bulunmayı arzu eden vatandaşlar;
• Yukarıda belirtilen bankalardaki ortak hesap numaralarına bağışta
bulunabilecekleri gibi, Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğünde, İstanbul, İzmir,
Adana, Samsun, Bursa ve Erzurum’da bulunan temsilciliklerimizde, Ankara’daki
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Ş ile İstanbul’da Kurtköy,
Maslak, Pendik ve Güngören’de, Ankara’da ise Etimesgut’ta bulunan Mehmetçik
Vakfı akaryakıt istasyonlarında makbuz karşılığı bağışta bulunabilirler.
• Ayrıca Vakıf internet sitesi www.mehmetcik.org.tr üzerinden de kredi kartı
ile on-line bağış yapabilirler.
• Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone GSM operatörlerinin faturalı telefonları
üzerinden 2582’ye boş kısa mesaj göndererek Vakfa 10,00 TL nakit bağış
yapabilirler.

TSK MEHMETÇİK VAKFI ÇELENGİ

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

