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Şirketine “ad - soyad, doğum tarihi ve yeri, baba adı, T.C. kimlik numarası, rütbe,
telefon numarası ve birlik adresi” bilgileriniz ile banka dekontunu göndermeniz halinde
Mehmetçik Yaşam Sigortası işleminiz başlayacaktır.
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“Bireysel Emeklilik Sözleşmesi”ni Mehmetçik Vakfı Sigorta’dan yaptıran tüm
TSK personeline ücretsiz 20.000 TL teminatlı “Ferdi Kaza Sigortası”
Kasko poliçelerinde tüm TSK mensuplarına %35’e varan TSK personel indirimi
TSK Personeline özel Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında %15 indirim

Gelirlerimiz șehit ailelerimiz ve gazilerimiz için!
MEHMETÇİK YAȘAM SİGORTASI
HAYAT SİGORTASI
SAĞLIK SİGORTASI
BİREYSEL EMEKLİLİK
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

KONUT SİGORTASI
ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI
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İȘ YERİ SİGORTASI
TÜM SİGORTACILIK HİZMETLERİ
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Nenehatun Cad. No: 55 Gaziosmanpașa/ANKARA
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Web : www.mehmetciksigorta.com.tr
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Değerli Okurlarımız,

Yaşar BAL
E. Tümgeneral
Genel Müdür

TSK Mehmetçik Vakfı’nın kuruluşunun 35’inci yılında Mehmetçik Vakfı dergisinin 36’ncı sayısı ile karşınızda olmanın
mutluluğu içerisindeyiz. Kısa bir süre önce, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü görevini değerli komutanım E.Tümg.
Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU’ndan devraldım. TSK Mehmetçik Vakfı’na vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine
şükranlarımızı sunuyoruz.
Gözünü kırpmadan vatan için hayatını feda eden veya yaralanan Mehmetçikler ile bize emanetleri olan aileleri için ne
yapsak azdır düşüncesiyle göreve başlayarak bu ulvi görevi devam ettiriyoruz.
Dergimizin 36’ncı sayısında sizlerle birlikte olabilmek bize gurur ve mutluluk veriyor. Ülkemizin ve milletimizin
bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama görevini yerine getirirken şehit veya gazi olan ya da herhangi bir nedenle
hayatını kaybeden, engelli duruma gelen Mehmetçiklerimizin ve aile fertlerinin sorumluluğunu daima yüreğimizde
hissediyoruz. Sizlerin de destekleri ile bu sorumluluğumuzu en üst seviyede yerine getirmeye çalışıyoruz.
Bu yıl Cumhuriyetimizin 94’üncü yılını ve vakfımızın da 35’inci yılını kutlamanın sevincini ve onurunu yaşıyoruz. Ulu
Önder ATATÜRK, diğer bayramlar gibi bu bayramı da gelecek nesillere bir miras olarak bırakmıştır. Bizler de Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluş günü olan 29 Ekim’i her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku içinde kutlamaya devam
ediyoruz.
Bu sayımızda, 35 yaşına giren Mehmetçik Vakfı’nın, kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede tamamlanan,
devam eden ve planlanan projelerini ve faaliyetlerini anlattık. 2017 yılı itibarıyla ilk kez uygulamaya başladığımız ve
bundan sonra da düzenli olarak devam ettirmeyi planladığımız Anneler ve Babalar Günü yardımlarına yer verdik. 2009
yılında başlattığımız ve bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiğimiz şehit ve gazi çocuklarımıza yönelik olarak düzenlediğimiz
“2017 Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisi”nden bahsettik.
Geride bıraktığımız Ramazan Ayı ve Kurban Bayramı döneminde, kadirşinas, yardımsever halkımızın yaptığı bağışlarla
şehit ve gazi Mehmetçik ailelerimize daha çok yardım edebilme gücüne ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık.
Bu gurur tablosunu da bu sayımızda sizlerle paylaştık.
Vakfımızın yüce gönüllü bağışçılarından Merhum Zeki MÜREN’i, vefatının 21’inci senesinde, sevenlerinin yoğun
katılımıyla Bodrum ve Bursa’da düzenlenen programlarla andık. Ayrıca, bağışçılarımızla, şehit ve gazi çocuklarımızla
yaptığımız söyleşiden, şehit ve gazi ailelerimize yapılan ziyaretlerle ilgili hususlara kadar sizlerin ilgiyle okuyacağınızı
düşündüğümüz daha pek çok konuya yer verdik.
İstanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde 15 günde bir icra edilen “Türkiye Şehitlerini Anıyor” projesinden ve bu
proje kapsamında yapılan arşiv faaliyetleri hakkında vakfımızın yaptığı çalışmalardan bahsettik. Mehmetçik Vakfı’ndan
öğrenim desteği alarak mezun olan çocuklarımızın mezuniyet sevincini ve dünyaevine giren çocuklarımızın mutlu
günlerini sizlerle paylaştık.
Bizlere verilen bu yüce görevin onur ve gururu ile vakfın kurulmasında, büyümesinde ve bugünlere ulaşmasında,
desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen başta Mehmetçik Vakfı ailesinin değerli mensupları olmak üzere tüm kişi,
kurum ve kuruluşlar ile siz değerli okurlarımıza en içten sevgi, saygı ve şükranlarımı sunar, esenlikler dilerim.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NDA
GÖREV DEĞİŞİMİ

TSK Mehmetçik Vakfı’nda 01.04.2013 tarihinde
başladığı Genel Müdürlük görevini tamamlayan
E.Tümg. A. Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU’nun
yerine 28.04.2017 tarihinden itibaren E.Tümg. Yaşar
BAL görevlendirildi. Eski Genel Müdür E.Tümg. A.
Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU, görev devir-teslimi
dolayısı ile Vakıf Genel Müdürlüğü’ndeki Mehmetçik
Salonunda düzenlenen veda töreninde şunları
söyledi;

sürem dahilinde gayretimizi takdir eden ve dualarını
bizlerden esirgemeyen, tüm Mehmetçik Vakfı ailesine
teşekkür ederim.”

“TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü görevimi
Mütevelli Heyeti’nin 31 Mart 2017 tarih ve 2017/2
sayılı kararıyla 28 Nisan 2017 tarihinde tamamlamış
bulunmaktayım. Büyük bir onurla devraldığım bu
kutsal görevi, geçmişte de birlikte çalışma fırsatı
bulduğum değerli arkadaşım E.Tümg. Yaşar BAL’a
devretmenin gururunu yaşıyorum.

Veda töreninde BÜYÜKKANTARCIOĞLU’na bir
teşekkür şilti ve beratı sunan E.Tümg. Yaşar BAL
ise; ‘’Mehmetçik Vakfı’nın yaptığı görevler çok
kutsaldır. Vatan için gözünü kırpmadan kendisini
feda eden Mehmetçiklerimiz ve aileleri ile gaziler
için ne yapılsa azdır. Vakıf amaçları doğrultusunda
gösterdiği gayretler için Sayın E.Tümg. A. Tamer
BÜYÜKKANTARCIOĞLU’na teşekkür ediyorum. TSK
Mehmetçik Vakfı’na yaptığınız başarılı hizmetlerinizin
unutulmayacağını belirterek bundan sonraki
yaşamınızda, ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte
sağlıklı, huzurlu, mutlu günler geçirmenizi diliyorum’’
dedi.

Görevi devraldığım günden bu yana, benden önceki
Genel Müdürler gibi vakfı daha da iyi yerlere taşıma
gayreti içinde bulundum. Yapılan tüm hizmetler,
tüm vakıf çalışanlarına yani hepimize aittir. Görev

E.Tümg. Yaşar BAL; 1955 yılında Ankara’da doğmuştur.
1973 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1976 yılında
Kara Harp Okulu’ndan Tankçı Subayı olarak mezun
olmuştur.
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1977 yılında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen
K.lığı Subay Temel Kursu’nu tamamlamayı müteakip;
1977-1987 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli
birliklerinde Takım ve Tank Bölük K.lığı görevlerinde
bulunmuştur.
1989 yılında Kara Harp Akademisi’nden, 1991 yılında
Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun olmayı
müteakip, çeşitli karargâh ve kıtalarda Harekât
Eğitim Şube Md.lüğü ve Tabur K.lığı görevlerinde
bulunmuştur. 1998 yılında Azerbaycan’da As. İşb. ve
Kord. Krl. Kur. Bşk. olarak görev yapmıştır.
2001 yılında Sarıkamış’ta Zırhlı Alay K.lığı yapmış,
2003 yılında Tuğgeneralliğe terfi ederek, Kıbrıs’ta
14’üncü Zh. Tug. K.lığı görevini yerine getirmiştir. 2007
yılında Tümgeneralliğe terfi etmiş ve 2007-2009
yılları arasında K.K. EDOK K.lığı Kurmay Başkanlığı,
2009-2013 yılları arasında ise dört yıl süreyle
Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı
görevlerini yürütmüştür. 30 Ağustos 2013 tarihinde
Yüksek Askeri Şura kararıyla emekli olmuştur.
Emekli olmayı müteakip 2014-2017 yılları arasında

TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü görevini
yapmıştır.
Mütevelli Heyetinin 31 Mart 2017 tarih ve 2017/2 sayılı
kararıyla, 28 Nisan 2017 tarihinden itibaren TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü’ne getirilmiştir.
E.Tümg. Yaşar BAL, evli ve iki çocuk babasıdır.
31 Mart 2017 Tarihli Mütevelli Heyeti ve Yönetim
Kurulu Kararı ile TSK Mehmetçik Vakfı’ndaki Diğer
Görev Değişimleri;
Genel Müdür Yardımcılığı’na E.Tuğg. Mustafa ŞENOL,
İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne E.Alb. Ali İhsan
BİRLİKBAŞ,
Tedarik Müdürlüğü’ne E.Alb. Cihat YİĞİTBAŞI,
İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğine E.Alb. Gürkan
GÜLÇİN,
İzmir Temsilciliğine E.Alb. Ahmet TUNCER,
Samsun Temsilciliğine E.Alb. Bülent UZUN
getirilmiştir.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI
35 YAŞINDA!
17 Mayıs 1982 günü dönemin Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Kenan EVREN ve Kuvvet Komutanları,
Orgeneral Nurettin ERSİN, Oramiral Nejat TÜMER,
Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA ve Orgeneral Sedat
CELASUN’un attıkları imzalar ile kurulan TSK
Mehmetçik Vakfı’nın, ilk sermayesini beş komutanın
aralarında topladıkları beş bin TL oluşturmuştur.

1982 yılının Mayıs ayında her sabah olduğu gibi yine
gazetesini okuyarak güne başlayan Abdurrahman
EREN’in gözüne bir haber ilişti. EREN, haberin
doğruluğundan emin olmak için Genelkurmay
Başkanlığı’nı arayarak haberi teyit ettirdi. Telefonu
kapattıktan sonra EREN, gazetede verilen hesap
numarasını not edip bankanın yolunu tuttu.

TSK Mehmetçik Vakfı’nın isim babası dönemin
Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Fuat
AVCI, vakfın kuruluş hikâyesini şöyle anlatır:

Abdurrahman EREN, banka memuruna “şu hesaba
bağış yapmak istiyorum” derken, daha bir hafta
önce kurulmuş olan TSK Mehmetçik Vakfı’na “ilk
nakit bağışı”nı yapan bağışçı olduğunu ve ardından
gelecek yüz binlerce bağışçı ile “Mehmetçikler”in
en kutsal emanetlerine sahip çıkacağını henüz
bilmiyordu.

“Devlet Başkanı Kenan EVREN imza atacağı zaman,
Ankara 7’nci Noteri İsmet BİLGİN dedi ki, ‘Sayın Devlet
Başkanım, ben şu kadar sene hâkimlik, şu kadar
sene savcılık yaptım. Şu kadar senelik de noterim,
ama şimdi atacağınız imzadan daha ulvi bir imza
tanımıyorum. Bu o kadar büyük bir iş ki efendim, belki
de Türkiye Cumhuriyeti’nde şimdiye kadar olmamış
işlerden bir tanesi’ dedi. Kenan EVREN Komutanım
da odada bulunan Kara Kuvvetleri Komutanı Org.
ERSİN’e, ‘Bak Nurettin Paşa ne diyor Noter’ dedi.
Nurettin Paşa da ‘Evet efendim duydum. Gerçekten
çok hayırlı bir iş yapıyoruz’ diye yanıt verdi.”
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Vakıf kurulmuştur kurulmasına ama ne çalışacak
yeri ne de personeli vardır. Bu ortamda Vakıf
Genel Müdürü olarak o dönemde muvazzaf bir
Tuğgeneral olan Raif BABAOĞLU atanır. Geçici
olarak Genelkurmay ATASE başkanlığında çalışmaya
başlayan Tuğgeneral BABAOĞLU, vakfı kuran,
çalışma esaslarını belirleyen, binasını temin eden
ve ilk kurban hizmetini gerçekleştiren Genel Müdür
olarak kolları sıvar ve işe başlar.

04 Kasım 1982 tarihinde Genelkurmay II. Başkanı
Orgeneral Necdet ÖZTORUN başkanlığında
gerçekleşen ilk Yönetim Kurulu toplantısında alınan
kararları hızla hayata geçiren vakıf, ilk ölüm yardımını
21 Nisan 1983 yılında trafik kazasında hayatını
kaybeden Topçu Çavuş İbrahim SEZGİN’in ailesine
yapmıştır.
İbrahim SEZGİN’in babası Şerif SEZGİN’in 11 Mayıs
1983 tarihinde Vakıf Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği
mektupta ifade ettiği “Şehit oğlum İbrahim SEZGİN’in
biz anne ve babasına; yaramızı sarmak, gönlümüzü
teselli etmek üzere vakfınızdan ayırıp gönderdiğiniz
parayı aldık, çok sağ olun. Tekrar hepinize teşekkür
ederim. Emin olun daha cenazemi getirmek üzere
buradan yani Elbistan’dan Ankara’ya, Ankara’dan
da Edirne’ye tuttuğum taksilerin parasını halen
ödeyemediydim. Ne yapalım elbet bir gün olur da bir
iş veya kazanç elde edersek, TSK Mehmetçik Vakfı’na
gücümüzce bizim de bir katkımız olur” sözleri
vakfımıza duyulan ihtiyacı gözler önüne sermiştir.
İlk bakım ve öğrenim yardımını 10 Kasım 1983
tarihinde Edanur–Kalbinur ÖZEN kardeşlere yapan
Mehmetçik Vakfı, ilk kuruluş yılında 63 aileye
ölüm yardımı, 1 Mehmetçik’e maluliyet yardımı, 37
Mehmetçik çocuğuna bakım ve öğrenim yardımı
yapmıştır.

Vakfın gelirlerinin artması ile doğru orantılı olarak
yaptığı sürekli yardımlar da her geçen yıl yükseliş
göstermiştir. Elde mevcut imkânlar ve maluliyet
derecelerinin önceliğine göre;
•1’inci dereceye 01 Ocak 1985 tarihinden itibaren,
•2’nci dereceye 01 Temmuz 1988 tarihinden itibaren,
•3’üncü dereye 01 Ocak 1997 tarihinden itibaren,
•4’üncü dereceye 01 Temmuz 1998 tarihinden
itibaren,
•5 ve 6’ncı dereceye 01 Ocak 2010 tarihinden itibaren
sürekli yardım yapılmaya başlanmıştır.
Şu anda 3.167 gazi ve 6.716 engelli olmak üzere toplam
9.883 kişiye sürekli bakım desteği sağlanmaktadır.
Ayrıca, şehit olan erbaş ve erlerin; eş (resmi nikâhlı
ve çocuğunun olması halinde) ve annelerine Anneler
Günü’nde, babalarına ise Babalar Günü’nde 2017
yılından itibaren yardım yapılmaya başlanmıştır.
2009 yılından bu yana Mehmetçik çocukları arasında
sosyal dayanışmayı artırmak ve yurt sevgisini
pekiştirmek amacıyla, lise ve üniversite düzeyindeki
öğrenciler için her yıl düzenlenen “Kültür Gezileri”
uzun yıllar devam edecek “arkadaşlıkların” başlangıcı
olmaya devam etmektedir.
Her yıl altı ayda bir güncellediği yardım planı dâhilinde
şehit ve gazi çocuklarına bakım ve öğrenim yardımı
yapan Mehmetçik Vakfı, geçen 35 yıl içinde yaptığı bu
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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yardımlar sayesinde 3.622 şehit ve gazi çocuğunun
eğitim görmesine ve meslek sahibi olmasına katkıda
bulunmuştur.
Mehmetçik Vakfı bugüne kadar geçen 35 yıllık sürede
51.078 kişiye, toplam 668.205.484,25 TL yardım
etmenin haklı gururunu yaşamaktadır.
“Türkiye Mehmetçik’e, Mehmetçik Türk Milletine
Emanettir” sloganı ile yola çıkan Mehmetçik Vakfı,
bu yardımları yaparken en büyük desteği yüce
Türk milletinden almaktadır. İlk nakit bağışını 24
Mayıs 1982 tarihinde Abdurrahman EREN’in, ilk
gayrimenkul bağışını 23 Ekim 1985 tarihinde Hafize
ATABEY’in yaptığı ve bugün sayıları 580 bini aşan
bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
Sadece nakit ve gayrimenkul bağışlarıyla değil,
her yıl vekâleten kurban bağışlarıyla da Mehmetçik
Vakfı’na teveccüh gösteren kıymetli bağışçılarımız,
1995 yılından bu yana, her vekâleten kurban bağışı
döneminde, yükselen bir grafikle vakfımıza destek
vermişlerdir. 2017 yılında 81.600 hisse kurban bağışı
kabul edilmiş ve bu faaliyetten vakfa yaklaşık 38,5
milyon TL intikal etmiştir.
Sanat Güneşimiz Zeki MÜREN başta olmak üzere her
yaştan ve yurdun her köşesinden bize bağışta bulunan
tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
10
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Bağışçılarımızın Mehmetçik Vakfı’na yaptığı desteklerin
yanında vakıf; yapılan yardımları büyütmek amacıyla
bağış dışındaki gelir kaynaklarını da araştırma yoluna
gitmiş ve bu maksatla çeşitli yatırımlar yapmaya
başlamıştır.
İlk olarak 07 Mayıs 1999 tarihinde sigorta aracılık
hizmetlerini yerine getirmek amacıyla, Mehmetçik
Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet Şirketi
kurulmuştur.
Daha sonra 26 Haziran 2000 tarihinde akaryakıt
sektöründe faaliyet gösteren Mehmetçik Vakfı Turizm
Petrol İnşaat Sağlık Gıda Limitet Şirketi hayata
geçirilmiştir. İstanbul’da Kurtköy, Maslak, Yenişehir
ve Güngören’de bulunan akaryakıt istasyonları ile
Ankara Etimesgut’ta bulunan akaryakıt istasyonunda
hizmet veren Mehmetçik Limitet Şirketi, verdiği
hizmetlerle günden güne büyüyerek halkımızın
güvenine layık olmaya çalışmaktadır.

Etimesgut Mehmetçik Vakfı Tesisleri

Bugüne kadar Van, Hatay, Muğla ve İstanbul illerinde 14 okul açan ve İstanbul Bakırköy Tınaztepe Çarşısı’nı TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan
TINAZTEPE Ailesi

Vasiyetli bağışçımız Münir, Halidun ve Feridun
TINAZTEPE kardeşler 21 Aralık 2004 tarihinde
vasiyetname ile İstanbul ili Bakırköy ilçesinde
bulunan Tınaztepe Çarşısı’nın yönetimini yürüten ve
her bir kardeşin 1/3 hisseye sahip olduğu varlıklarını
ve Bakırköy İncirli Caddesi’nde bulunan arsalarını
TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışlamışlardır.

Kardeşlerden Feridun TINAZTEPE 22 Mayıs 2015
tarihinde vefat etmiş, şirketin %66’sı TSK Mehmetçik
Vakfı’na intikal etmiştir. Yardımsever, yüce gönüllü
ailenin üçüncü evladı Halidun TINAZTEPE ise hâlen
TSK Mehmetçik Vakfı ve TINAZTEPE Gayrimenkul
Yönetimi Limitet Şirketi’nin yöneticiliğine devam
etmektedir.

Değerli bağışçımız Münir TINAZTEPE 03 Mart 2009
tarihinde vefat etmiştir. Merhumun vasiyetnamesi
gereği 14 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli
olacak şekilde TSK Mehmetçik Vakfı ve Tınaztepe
Gayrimenkul Yönetimi Limitet Şirketi kurulmuştur.
Şirketin amacı, İstanbul Bakırköy’de bulunan
Tınaztepe Çarşısı’nın yönetimi ile bu çarşıda bulunan
155 adet dükkânın yönetilmesidir.

Yaptıkları bağışlarla Mehmetçik Vakfı’nın yürüttüğü
ulvi göreve büyük oranda katkıda bulunan
TINAZTEPE kardeşler menkul ve gayrimenkullerin
tamamını TSK Mehmetçik Vakfı’na vasiyetname
düzenlemek suretiyle bağışlamışlardır.

Tınaztepe Çarşısı

Tınaztepe Çarşısı

Mehmetçik Vakfı son olarak 29 Ocak 2015 tarihinde
İstanbul Güngören’de faaliyet gösteren TSK
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Güngören Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi

Mehmetçik Vakfı Güngören Park Alışveriş Merkezi
İşletmeciliği Limitet Şirketi’ni yatırımlarına eklemiştir.
Açılışı 17 Aralık 2016 tarihinde yapılan Güngören Park
AVM İstanbul-Güngören bölgesinde hâlen 66 dükkân
ve iş yerinde faaliyetini sürdürmektedir.

Mehmetçikler
ile
yakınlarına
maddi/manevi
destek sağlarken en büyük rehberimiz şüphesiz
ki Mehmetçik’i en yakından tanıyan aziz Atamız,
Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ilkeleri ve
bize gösterdiği aydınlık yoludur.

Tam 35 yıl önce bir genel müdür ve üç astsubay
ile dönemin komuta kademesinin verdiği 1.000’er
lira (toplam 5.000 TL) dışında hiçbir mal varlığı
bulunmayan TSK Mehmetçik Vakfı, o günden bu
yana 51.078 Mehmetçik ailesinin sosyal güvencesi
olmuştur. Bugün gözünü kırpmadan vatan için
hayatını feda eden veya yaralanan Mehmetçik’in,
gerek kendisinin gerekse geride bıraktığı aile
bireylerinin güvencesi Mehmetçik Vakfı’dır. Yarın da
Mehmetçik Vakfı olacaktır.

Geçen 35 yılda Mehmetçik Vakfı’nda görev yapmış ve
yapmakta olan bütün personele de verdikleri emekler
ve özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür eder, bizi
hiçbir zaman yalnız bırakmamış, her daim destek
olmuş vefâkar halkımıza ve kıymetli bağışçılarımıza
en kalbi şükranlarımızı sunarız. Mehmetçik Vakfı’nın
anne baba şefkatiyle okuttuğu yüzlerce gencimiz
adına henüz üç yaşındayken babası şehit olan
evladımız Elife BOYDAŞ bakın size neler söylüyor;

Bu vesile ile vakfımızın kurucuları olan ve ebediyete
intikal eden Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet
Komutanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.
Kuruluşundan bu yana vakfımıza büyük emekler
veren ve bugünlere getiren eski genel müdürlerimiz;
E.Tuğg. Raif BABAOĞLU, E.Tümg. Zekai DOĞANAY,
merhum E.Tümg. Atilla ÖZKAN, E.Tümg. Melih
TUNCA, E.Tümg. Salih GÜLOĞLU ve E.Tümg. A.
Tamer BÜYÜKKANTARCIOĞLU’na katkılarından
dolayı teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz.
Vatan için gözünü kırpmandan canını feda eden aziz
şehitlerimizi, gururumuz kahraman gazilerimizi ne
kadar minnet ve şükranla ansak kelimeler yetmez.
Mehmetçik Vakfı olarak onların bize bıraktıkları
emanetlere 35 yıldır sahip çıkıyoruz. Bundan sonra
da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kahraman
12

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
EYLÜL 2017

Elife BOYDAŞ
Öğretmen-Şehit Kızı
“Mehmetçik Vakfı’na
bağış yapanlara, bu
bağışlar
sayesinde
okumuş ve öğretmen
olmuş biri olarak şunu
söylemek
istiyorum;
maddi desteğiniz emin olun düşündüğünüzden çok
daha fazla şeye vesile oluyor. Sizler olmasanız bizler
belki öğretmen, doktor, mühendis olamayacaktık.
Sizler en önemlisi de yetim bir çocuğun hayatını
kurtarıyorsunuz. Mehmetçik Vakfı sayesinde bize
ulaşan yardımların bir kanıtı, benim öğretmen
olmamdır. Bu yardımlar sayesinde hayalini bile
kuramayacağım bir mesleğin sahibiyim. Bu yüzden
size sevgi ve şükranlarımı iletiyor, teşekkür ediyorum.
İyi ki varsınız…” Nice 35’inci yıllara!

BAĞIŞÇILARIMIZDAN
MEHMETÇİK VAKFI’NA BAKIŞ

Emekli Vatandaşımız H. Sevinç HEKİMGİL
Geçmişten bugüne kurban bağışlarımı değerli
Mehmetçik Vakfı’na hediye ediyorum. Bu sefer de
Elazığlı olduğumdan tesadüfen Elazığ’da bizlere
konserve göndermeniz beni çok hislendirdi, bizler
de sizlere teşekkür ederiz. Allah Mehmetçiklerimizi
korusun. Onları kaybettikçe içimiz kan ağlıyor.
Babam tüm harplere girmiş. Berat ve madalyası şu
anda bende bulunmaktadır. Asker kökenliyiz, tüm
şehitlerimizin ruhları şad olsun. Emekli bir banka
müdürü olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize eskiden
olduğu gibi değer veriyorum. Sizler bizim baş tacımız,
her şeyimizsiniz. Saygılarımla.
Elem VARLI
Vatanımın, milletimin kahramanları, Rabbim sizlere
kolaylık versin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim.
Sizleri Rabbim korusun, gönlümüz, ruhumuz sizlerle.
Allah’a emanet olun.
Sermin KAÇAR
Biz de Mehmetçikimize minnettarız, duacıyız. Allah

yâr ve yardımcınız, kurban bağışımız kabul olsun.
Sizleri seviyoruz…
Bahri ATAKUL
Güzide vakfımızın değerli yöneticileri, bendeniz
de bir şehit babasıyım. Bütün zorluklara rağmen,
yaptığınız çalışmaları takdir ediyor, başarılar diliyoruz.
Bayramınız kutlu olsun.
Kübra Nur GÜNEŞ
Saygıdeğer Mehmetçik Vakfı’na; Mektuba nasıl
başlayacağımı çok düşündüm en son olarak buna
karar verdim. Bizim sizlere tek söyleyebileceğimiz
şey “teşekkürler ve Allah razı olsun” olsa gerek.
Silahlı Kuvvetlerimizin, vatanımızın tek kalabilmesi
ve elimizden kayıp gitmemesi için verdiği
mücadelenin her zaman yanındayız. Bizler binlerce
kilometre uzaklarda olsak bile bu mücadeleyi asla
unutmuyoruz. Sizler de bu mücadelede şehit ve
gazi olan Mehmetçiklerimizi maddi ve manevi
destekliyorsunuz. Eğer biz buralarda gururla ülkemiz
hakkında konuşabiliyorsak Mehmetçik’in gösterdiği
kahramanlıklardan dolayıdır. Sizlere borcumuz büyük,
Allah yâr ve yardımcınız olsun. Sevgilerimle…
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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MEHMETÇİK VAKFI’NA YAPILAN

ANLAMLI BAĞIŞLAR
ÖĞRENCİLERİN MEHMETÇİK SEVGİSİ
28 Temmuz 2017 tarihinde, Yalova Doğa Okulları’nın
ortaokul bölümü öğrencileri, beden eğitim öğretmenleri
öncülüğünde bir spor etkinliği gerçekleştirdiler ve
etkinlikten elde ettikleri geliri, Mehmetçik Vakfı’na
bağışladılar. Yaptıkları anlamlı bağış sebebiyle, okulun
ortaokul öğrencilerine Mehmetçik Vakfı’nın anlatıldığı
kısa bir sunum yapıldı. Sunum sonrasında, bağışın
toplanmasında emeği geçen, Ortaokul Müdürü Didem
SEVİNÇ, Halkla İlişkiler Müdürü Begüm BARAN ve etkinlik
sorumlusu Beden Eğitimi Öğretmeni Samet İKİZ’e plaket
ve beratları takdim edildi.

BERİL NAZ BÜLBÜL’DEN
DUYGULANDIRAN BAĞIŞ
27 Eylül 2017 tarihinde, yapmış olduğu takı tasarımlarını
satarak elde ettiği geliri vakfımıza bağışlayan ilkokul
üçüncü sınıf öğrencisi Beril Naz BÜLBÜL ve ailesi, Samsun
Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilerek TSKMEV
teşekkür belgesi kendisine takdim edildi.

İLKNUR ÖĞRETMEN’DEN
VEFALI DAVRANIŞ
Sudi Özkan Anadolu Meslek Lisesi’nde Coğrafya
Öğretmeni gazi kızı İlknur YORULMAZ, 5 Haziran 2017
tarihinde Mehmetçik Vakfı’nın İstanbul Avrupa Yakası
Temsilciliğini arayarak, kendisinin de gazi kızı olduğunu
ve vakfın yardımlarıyla okuduğunu bildirdi. Bu durumu
öğrencileriyle paylaştığını söyleyen İlknur Öğretmen,
eğitim verdiği okula vakfın temsilciliğini davet ederek,
kısa bir sunum yapılmasını rica etti. Teklife istinaden okulu
ziyaret eden temsilcilik, Mehmetçik Vakfı ile ilgili sunumu
gerçekleştirdi ve 9-B sınıfı öğrencileri ise aralarında
topladıkları harçlıklarını vakfımıza bağışladı.

AKSEL KESKİN’DEN
ANLAMLI BAĞIŞ
Değerli bağışçımız Aksel KESKİN, daha önceki kitaplarında
olduğu gibi son kitabı “Atam Sensin”in satış gelirinden
vakfımıza bağışta bulundu.
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ŞEHİT J. YARBAY SONGÜL YAKUT’UN ABLASINDAN
MEHMETÇİK VAKFI’NA BAĞIŞ
31 Mayıs 2017 tarihinde Şenoba / ŞIRNAK ilinde meydana
gelen helikopter kazasında şehit olan J. Yarbay Songül
YAKUT’un ablası Hüsniye YAKUT “Şehit Yb. Songül YAKUT
adına” TSK Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulundu. Bağışa
istinaden Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen şilt ve
beratı 27 Temmuz 2017 tarihinde Ören / Akçadağ / MALATYA
ilinde kendisine takdim edildi. Bu anlamlı bağış ile şehit
Yarbay Songül YAKUT’un Mehmetçik Vakfı hakkındaki
duygu ve düşüncelerini perçinleyen YAKUT ailesine ve
özellikle “Beni değil de Sunamın vicdanını yazarsanız
anlatayım” diyen eli öpülesi şehit annesi Sebahat YAKUT’a
ne kadar teşekkür etsek azdır.

KUMBARADAN MEHMETÇİK VAKFI’NA BAĞIŞ ÇIKTI…
İstanbul Zuhal İlköğretim Okulu 2-D sınıfı öğrencileri, 1 ay
boyunca harçlıklarından biriktirdikleri paraları, kendileri
tasarladıkları ve kendi duygularını yansıttıkları kumbaralara
koyarak, Mehmetçik Vakfı’na bağışladı. 23 Mayıs 2017
tarihinde Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası
Temsilciliğinin öğrencilere yaptığı sunum sonrasında,
öğrencilerin kendi emekleriyle hazırladıkları ve “Atatürk’ün
Askerleri, Vatan Size Emanet”, “Yaşasın Mehmetçik, Yaşasın
Türk Askeri” gibi duygularını ifade ettikleri sloganlarla
süslenen kumbaralar açıldı ve biriktirdikleri paralar sayıldı.
Gönülleri zengin minik kalplerin biriktirdikleri değeri
ölçülemeyecek
derecede
yüksek
olan
paralar
Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı ve bağışlanan paralar
karşılığında kesilen makbuzlar 2-D öğrencileri adına sınıf
öğretmenlerine teslim edildi.

YARDIM ALIYORDU, BAĞIŞÇIMIZ OLDU
14 Nisan 2017 tarihinde Mehmetçik Vakfı Bağışlar
Müdürlüğü tarafından bağışı kabul edilen Hacettepe
Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Araştırma Görevlisi Ali Naim CEREN’e makbuzu teslim
edildi.
CEREN
ziyareti
sırasında,
‘’Gerçeği
söylemek
gerekirse, vakıftan aldığım eğitim yardımının eğitimimi
tamamlamamda büyük faydası oldu. Çok eskiden beri
aklımdaydı bu bağış, bugüne kısmetmiş. Bağışımı
gerçekleştirdiğim için çok mutluyum’’ şeklinde konuştu.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
EYLÜL 2017

15

ZEKİ MÜREN 21’İNCİ ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE
BODRUM’DA VE BURSA’DA ANILDI

Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve TSK
Mehmetçik Vakfı’na (TSKMEV) bağışlayan Zeki
MÜREN, ölümünün 21’inci yıl dönümünde Bodrum’da
ve Bursa’da anıldı. Anma etkinliklerinin Bodrum’daki
bölümü, 24 Eylül Pazar günü Zeki MÜREN’in
Bodrum’da son senelerini geçirdiği ve ölümünden
sonra müze olarak kullanılmaya başlanan Zeki
MÜREN Sanat Müzesi’nde, tüm Bodrum halkının
davetli olduğu mevlitle başladı. 24 Eylül Akşamı ise,
Bodrum Kalesi’nde değerli sanatçımız Emel SAYIN,
Zeki MÜREN’in şarkılarını seslendirerek Bodrumlulara
unutulmaz bir gece yaşattı.
Sunuculuğunu Osmantan ERKIR’ın yaptığı özel
gecede Emel SAYIN, Zeki MÜREN’in şarkılarını
seslendirdi. Zeki MÜREN’in arşivinden çok özel
görüntülerin paylaşıldığı gecede; konsere TSK
Mehmetçik Vakfı yöneticileri, vakıftan yardım alan
Mehmetçik çocukları, şehit ve gazi Mehmetçik aileleri,
TEV yöneticileri, Zeki MÜREN’in yakın akrabaları ve
Bodrum’da bulunan sevenleri katıldı.
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Gecenin açılış konuşmasında TSK Mehmetçik Vakfı
Genel Müdürü E. Tümgeneral Yaşar BAL, Mehmetçik
Vakfı’nın amacını ve yaptığı hizmetleri anlatarak
“Bundan tam 21 sene evvel, kıymetli bağışçımız Zeki
MÜREN, mal varlığının tamamını Mehmetçik Vakfı’na
ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışladığında, ‘Kendimi hür
bir martının denizi yalayarak uçuşu gibi hissettim hem
de beyaz kanatlar üstünde… Duygularımı anlatacak
kelime bulamıyorum ama sizlerin hissettiğine
inanıyorum.’ diyerek yüce gönüllülüğünü bir kez
daha ortaya koymuştu. Bizler de maddi değerinin

yanında manevi değerine paha biçilemeyecek bu
tür anlamlı bağışlarla amaca yönelik faaliyetlerimizi
artırarak sürdürme azim ve kararlılığı içerisindeyiz.
Ayrıca Mehmetçik Vakfı’nın faaliyetlerinde en
büyük rehberimiz Aziz Atamız Ulu Önder M. Kemal
ATATÜRK’ün ilkeleri ve bize gösterdiği aydınlık
yoludur.” dedi.
Mal varlığının yarısını TSK Mehmetçik Vakfı’na
bağışlayan Zeki MÜREN, “Mehmetçik Vakfı tarafından
kendisine verilen şilt karşısında “Bizi sınır boylarında
bekleyen, canlarını hiçe sayan, vatan uğruna,
bizler uğruna canlarını veren Mehmetçiklerin ve de
Mehmetçik analarının anısına bana gönderilen ödül
teveccüh dolu bir ödüldür. Benim küçücük jestime
karşı beni böyle mutlu ettiler.” diyerek duygularını
ifade etmişti. Zeki MÜREN’in, diğer değerli
bağışçıların vakfa yaptığı bağışların katkısıyla, TSK
Mehmetçik Vakfı aylık 7 milyon TL amaca yönelik
yardımda bulunurken, şehit olan veya herhangi bir
nedenle hayatını kaybeden bir Mehmetçik ailesine bir
defaya mahsus 52 bin TL, aylık 1.240 TL, üniversite
öğrencisi bir Mehmetçik çocuğuna ayda 800 TL
yardımda bulunuyor.
Sanat Güneşi Zeki MÜREN, doğum yeri olan Bursa’da
ise, TSK Mehmetçik Vakfı Bursa Temsilciliği, Türk
Eğitim Vakfı Bursa şubesi, akrabaları, Zeki MÜREN
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve sevenleri ile
birlikte anıldı. Mezarı başındaki anma töreninin
ardından sanatçı için Emir Sultan Camii’nde mevlit

okutuldu. Anma etkinliğinde, TSK Mehmetçik Vakfı
Bursa Temsilcisi E. Albay İbrahim GÜVEN; “Tüm mal
varlığını şehit ve gazi Mehmetçik aileleri ile eğitime
bağışladı. Yaptığı bağış ile kamuoyu dikkatlerini TSK
Mehmetçik Vakfı’na ve TEV’e yönlendiren merhum
sanatçımız Zeki MÜREN’i, Mehmetçik Vakfı ailesi
adına şükran ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.
27 Eylül 2017 Çarşamba günü, saat 14.00’te, TSK
Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’nın Sanat
Güneşimiz adına yaptırdığı Bursa’da yer alan Zeki
Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde bir anma programı
daha düzenlendi. Salon girişinde okulun resim bölümü
öğrencilerinin kara kalem Zeki MÜREN çalışmaları
sergilenirken, programda, okul adına bir müdür
yardımcısının yaptığı konuşmanın ardından iki vakfın
Bursa Temsilcileri birer konuşma yaptı. Konuşmalar
sonrasında okulun müzik bölümü öğrencilerinin
hazırladığı bir konser etkinliği icra edildi.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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MEHMETÇİK VAKFI
35’İNCİ YILINI KUTLADI

TSK Mehmetçik Vakfı, gücünü aldığı yüce Türk
milletine 35 yıldır hizmet etmenin gururunu
ve onurunu yaşıyor. 35’inci kuruluş yıl dönümü
dolayısı ile Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü E.
Tümg. Yaşar BAL ile beraberindeki vakıf yöneticileri
ve çalışanlarından oluşan heyet, 17 Mayıs 2017
Çarşamba günü Anıtkabir’i ziyaret etti. Mozoleye
çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından
Genel Müdür Yaşar BAL, Anıtkabir Özel Defteri’ne
şunları yazdı:
“Aziz Atam!
Yüce milletimizin teveccühü ve fedakârlıklarıyla gün
geçtikçe büyüyen ve güçlenen Mehmetçik Vakfı ailesi
olarak, 35’inci kuruluş yıl dönümümüz münasebetiyle
bir kez daha huzurlarınızdayız.
Geçmişi zaferlerle dolu ordumuzun kahraman
evlatları Mehmetçiklerimiz, geçmişte olduğu gibi
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bugün de destan yazmaya devam etmekte ve bizler
de, sizin ifadenizle ‘Dünyanın hiçbir ordusunda
kendisinden daha temiz yürekli ve daha sağlam bir
askere rastlanılmayan’ Mehmetçiklerimize hizmet
etmekten gurur duymaktayız.
Tam 35 yıldır gösterdiğimiz titiz çalışma ve gayretle,
şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını
kaybeden Mehmetçiklerimizin aileleri ile malul
Mehmetçiklerimize ve onların çocuklarına maddi/
manevi destek olduk. Kahraman Mehmetçiklerimize
ve ailelerine en iyi şartları sağlamayı kendimize amaç
edindik.
İlkelerinizin ışığında ve aydınlık yolunda sarf
ettiğimiz gayretlerimizi bundan sonra da aynı amaç
doğrultusunda ve kararlılıkla sürdüreceğiz.”

MEHMETÇİK VAKFI’NDAN HABERLER
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK
KULÜBÜ’NDEN
ANLAMLI PANKART
15 Mayıs 2017 tarihinde Bursaspor ile Beşiktaş futbol
takımları arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında,
Beşiktaşlı futbolcular sahaya “35’inci Yılımızda Yüce
Milletimize Gönülden Teşekkürler” yazılı pankart ile
çıktı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ne verdikleri destek
nedeniyle şükranlarımızı sunduk.

MEHMETÇİK VAKFI HABERTÜRK’TE

OYLUM TALU’NUN KONUĞU OLDU
29 Nisan 2017 tarihinde saat 10.30’da Oylum
TALU’nun her hafta sonu Habertürk’te ekranlara
gelen ‘’Burası Hafta Sonu’’ programına konuk olan
Mehmetçik Vakfı Şehit ve Malul Yakınları İrtibat Şube
Müdürü E.Alb. Fahrettin DÖRTKOL ve Mehmetçik
çocukları, vakfı ve faaliyetlerini anlattı.
Oylum TALU’nun sorularını yanıtlayan DÖRTKOL,
vakfın kuruluş amacı, yardım çeşitleri, yardım
diğer Mehmetçik çocuklarının da kan bağı olmayan
diğer kardeşleri haline geldiğini’’ belirtti.
Program sırasında izleyicilere bir de bağış çağrısında
bulunan Oylum TALU, herkesi tüm operatörlerden
2582’ye “MEHMETÇİK” yazarak mesaj atmaya davet
etti. Mehmetçik Vakfı’nın destekleriyle tıp eğitimini
sürdürürken aynı zamanda piyano dersleri alan
YİĞEN’in piyano dinletisi ile sona eren program çok
geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.
edilen kişi sayısı, yardım miktarı ve bağış yolları gibi
kamuoyu tarafından merak edilen sorulara cevap
verdi. Vakıftan yardım alan Mehmetçik çocuklarını
temsilen programa katılan şehit kızı öğretmen Elife
BOYDAŞ, babası askerde vefat eden Tıp Fakültesi
öğrencisi Rümeysa YİĞEN ve gazi oğlu üniversite
öğrencisi Ahmet ÖZKAN ise ‘’Mehmetçik Vakfı’nın
kendilerine adeta ikinci bir aile olduğunu, Mehmetçik
Vakfı’nın düzenlediği Kültür Gezileri’nde tanıştıkları
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
EYLÜL 2017
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2017 YILI MEHMETÇİK ÇOCUKLARI
KÜLTÜR GEZİSİ

TSK Mehmetçik Vakfı tarafından öğrenim yardımı yapılan şehit ve gazi çocuklarının bir araya gelerek
tanışmalarını, kaynaşmalarını ve yakınlaşmalarını sağlamak, sosyal dayanışmayı artırmak, yurt sevgisini
ve tarih bilincini geliştirmek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek, ülkemizin kültür varlıklarını tanıtmak
maksadıyla her yıl yapılan ve geleneksel hale gelen “Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisi”nin 9’uncusu bu yıl
da coşkuyla gerçekleştirildi.
1. Gün; Kültür Gezisi’ne katılmak için Ankara’ya
gelen öğrenciler, vakıf görevlileri tarafından Ankara
Şehirler Arası Otobüs Terminali ve Tren Garı’ndan
alınarak toplanılacak olan otele getirildi.
“Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisi” Yardımlar
Müdürlüğü sorumluluğunda; Türkiye genelinden
78 öğrencinin katılımıyla, 09–21 Temmuz 2017
tarihleri arasında Ankara, Nevşehir, Konya ve
Antalya illerini kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.
Kültür Gezisi’nin planlanması ve icrası için beş
kişilik vakıf personeli görevlendirildi. Kültür
Gezisi’ne katılan gençler; ülkemizin tarihi ve
kültürel değerlerini yakından görme ve öğrenme
fırsatı bulmalarının yanı sıra, birbirleriyle tanışma,
kaynaşma, paylaşma, dinlenme ve eğlenme fırsatı
da buldular.
Kültür Gezisi için bir araya gelen öğrencilere; vakıf
tarafından hazırlanan sırt çantası, tişört ve şapka,
okumaları için kitaplar, Kültür Gezisi hakkında
hazırlanan bilgi broşürü, Mehmetçik Vakfı logolu
erkek ve bayan cüzdanı ile Türk bayrağı verildi.
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2. Gün; TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü
E.Tümg. Yaşar BAL, K.K. EDOK K.lığı konferans
salonunda öğrencilerle bir araya geldi.
İlk buluşma esnasında; Vakıf Genel Müdürü’nün
öğrencilerle ve öğrencilerin de kendi aralarında
tanışmaları sağlandı.
Vakıf Genel Müdür Yardımcısı E.Tuğg. Mustafa
ŞENOL tarafından; TSK Mehmetçik Vakfı tanıtım
sunusu yapılarak öğrenciler vakıf hakkında
bilgilendirildi.
İcra edilecek Kültür Gezisi hakkında kendilerine
vakıf görevlilerince bilgi verildi.

Öğle yemeğinde; Sayın K.K.K. Org. Salih Zeki
ÇOLAK ve beraberindeki komuta heyeti, davetliler,
çok değerli bağışçılar, TSK Mehmetçik Vakfı
çalışanları ve öğrenciler bir araya gelerek güzel bir
birliktelik oluşturuldu.
Öğle yemeği sonrasında Anıtkabir ziyareti
gerçekleştirildi. Atamızın manevi huzurunda
saygı duruşunda bulunuldu. Öğrenciler tarafından
mozoleye Türk bayrağını temsilen kırmızı ve beyaz
karanfiller bırakıldı.

Anıtkabir ziyaretinden çok etkilenen öğrenciler,
Ulusumuzun kurucusu Gazi Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün manevi huzurunda bulunmaktan
gurur duyduklarını ifade ettiler.
Akşam yemeğinde; Vakıf Genel Müdürü, Genel
Müdür Yardımcısı ve vakıf personeli ile bir araya
gelen öğrenciler dolu dolu geçen bir günü geride
bıraktı.
3. Gün; Sabah Ankara’dan ayrılmadan önce II.
TBMM olan Cumhuriyet Müzesi büyük bir heyecan
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ve ilgiyle, rehberler eşliğinde gezilerek Nevşehir’e
doğru yola çıkıldı.
Nevşehir’e doğru yola çıkan öğrenciler Tuz
Gölü’nde mola verdi. Tuz Gölü’nde yürüyüş yapan
öğrenciler güzel görüntüleri geride bırakarak
Nevşehir’e vardı.
Kapadokya programının ilk gününde Güvercinlik
Vadisi ve Uçhisar Kalesi gezildi. Kapadokya’nın
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eşsiz güzelliğine hayran kalan öğrenciler anılarını
fotoğraflarla ölümsüzleştirdikten sonra Ürgüp’te
konaklayacakları otele vardılar. Böylece Kapadokya
gezisinin ilk günü tamamlanmış oldu.
4. Gün; Sabah oteldeki kahvaltının ardından Göreme
Açık Hava Müzesi rehberler eşliğinde gezildi.
Eşsiz doğa güzellikleri karşısında hayranlıklarını
gizleyemeyen öğrencilerin sonraki durağı Zelve
Açık Hava Müzesi ve Paşa Bağları oldu.

Yenilen öğle yemeğinin ardından Güray Müze,
Devrent Vadisi ve Ürgüp hep birlikte gezildi.
Akşamüzeri Avanos’ta Kızılırmak boyundaki
gezinti ile gün tamamlanarak konaklanan otele
yorgun ama mutlu bir dönüş yapıldı.
5. Gün; Kapadokya gezisinin son gününde Ihlara
Vadisi’nde yürüyüş yapmak üzere neşe içinde
otobüslere binildi. Ihlara Vadisi’nde gerçekleşen
yürüyüşte hem yorulan hem de doğal güzellikler
karşısında hayranlıklarını gizleyemeyen öğrenciler
tabiatla baş başa olmanın keyfini doyasıya
çıkardılar. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi
K.lığı tarafından hazırlanan program kapsamında;
eğitilen at ve köpeklerin gösterisinin izlenmesi, at
ve köpeklerle yakından temas edilmesi günün tüm
yorgunluğunu unutturdu.

6. Gün; Nevşehir gezisini tamamlayan öğrenciler,
Konya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini görmenin
sabırsızlığı içinde yola koyuldular. Konya’ya varır
varmaz doğrudan “Mevlana Müzesi” ziyareti
gerçekleştirildi.
Mevlana Müzesi ziyareti sonrasında sırasıyla; İstiklal
Harbi Şehitleri Müzesi, Karatay Müzesi, Alaeddin
Keykubat Köşkü ve Alaeddin Tepesi ziyaretleri
gerçekleştirildi. Günün yorgunluğu, Alaeddin
Tepesi’ndeki çay bahçesinde kısa bir mola ile
giderildi. Molada; çay ve kahve içilerek günün
değerlendirmeleri yapıldı. Konya’daki gezinin ilk
günü otele yerleşme, birlikte yenen akşam yemeği
ve yapılan güzel sohbetlerle tamamlandı.
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7. Gün; Ertesi gün Konya’nın olmazsa olmazı Meram
Bağları’nın güzellikleri, yapılan doğa yürüyüşleri ile
keşfedildi. Rehberler eşliğinde Meram Bağları gezisi
sonrasında Konya’ya özgü, yöresel öğle yemeği
sonrasında Antalya’ya doğru yola çıkıldı.
8. Gün; Sabah otelde yapılan kahvaltının ardından
gruplara ayrılan öğrenciler denize, havuza ve
aquaparka gitme imkanı buldular. Denizi ilk defa
gören öğrenciler duygularını vakıf görevlilerine
anlatmaktan ve yaşadıklarını paylaşmaktan keyif
aldılar.
Keyifle geçen güzel bir günün ardından otele
dönülerek yenilen akşam yemeği sonrasında günlük
çekilen fotoğraflara bakıldı ve günün yorumları
yapıldı. Her keyifli günün ne kadar çabuk geçtiği
söylemleri öğrenciler arasında gece boyunca sohbet
konusu oldu.
9. Gün; Günler geçtikçe; birbirlerini daha yakından
tanıyan ve kaynaşan öğrencilerin icra edilen faaliyetle
ilgili mutlu oldukları, birbirlerine daha hoşgörülü
davrandıkları ve Kültür Gezisi’nin bitmesini ve günlerin
geçmesini istemedikleri artık yüz ifadelerinden
anlaşılır hale geldi.
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Antalya programının 3’üncü gününde öğrencilerin
otelde güzel bir gün geçirmeleri için planlama yapıldı.
Otelde gün boyu kalan öğrenciler havuzun, denizin
ve aquaparkın tadını doyasıya çıkardılar.

10. Gün; Güzel bir güne merhaba diyen öğrenciler
Olimpos Dağı’nda bulunan Tahtalı Teleferiği’ne gitmek
üzere yola çıktılar. Bir saatlik otobüs yolculuğunun
ardından Tahtalı Dağı eteklerine varıldı. 80 kişilik
kapasitesi bulunan teleferik kabinine Mehmetçik
Vakfı öğrencilerinin tamamının binmesini müteakip
teleferiğin heyecanlı yolculuğu başladı. İlk defa bu
heyecanı yaşayacak olanların endişeli yolculuğu
bir süre sonra adrenalin ve keyifle geçen teleferik
yolculuğuna dönüştü. Deniz seviyesinden 2365 metre
rakımlı Olimpos Dağı’ndaki serinlik, yerini bir süre

sonra keyifli manzara seyri ve doyumsuz fotoğraf
çekimine bıraktı. Öğrenciler doyasıya doğayla baş
başa fotoğraf çekme imkânı buldular.
Kemer’de yenen öğle yemeğinden sonra kısa bir süre
dinlenme imkânı bulan öğrenciler, öğleden sonraki
program için Phaselis Antik Kenti’ni görme heyecanı
ile yola koyuldu. Phaselis Antik Kenti hakkında bilgi
alan öğrenciler bu güzellik karşısında hayranlıklarını
gizleyemeden antik kenti gezdiler.
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11. Gün; Antalya’da geçirilecek son gün olmasının
ayrı bir önemi olduğundan, bugünkü program
öğrenciler açısından ayrı bir anlam taşıyordu. Güne;
sabah serinliğinde tarihi Antalya Kaleiçi gezintisi ile
başlayan öğrenciler hem yürüyüş hem de alışveriş
imkânı buldu. Öğrenciler; Antalya Kaleiçi’nde bulunan
ve eşsiz güzellikteki “Yivli Minareli Camii” hakkında
rehberlerden bilgi aldı.
Antalya Müzesi rehberler eşliğinde gezildi. Müze
hakkında yeterli bilgiler alan öğrenciler; güzel anıları
daha sonra hatırlamak maksadıyla günün güzel
fotoğraflarını hafızalara ve cep telefonlarına kaydetti.
Ertesi günü yapılacak uzun Ankara dönüş yolculuğu
için odalarına çekilen öğrencilerin uyumaya hiç
niyetleri yoktu. Her güzel günün başlangıcı olduğu
gibi sonu da geldiği için öğrencilerde ayrılacak
olmanın verdiği hüzün yüz ifadelerine yansıyordu.
12. Gün; Sabah otelden ayrılan öğrenciler; Antalya’dan
ayrılacak olmanın verdiği hüzünle otobüslere bindiler.
Kültür Gezisi’nin tamamlanmasını istemedikleri yüz
ifadelerinden anlaşılan öğrencilerin Ankara’ya doğru
yolculukları başladı.
Antalya çıkışında program dâhilinde olan Kurşunlu
Şelalesi’ni hep birlikte gezen öğrenciler burada
doğayla iç içe olmanın verdiği keyfi yaşadılar. Bu
güzellikleri daha sonra birbirleriyle paylaşmak için
fotoğraf karelerine yansıttılar.
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Afyonkarahisar’da yenen öğle yemeği sonrasında
Ankara’ya varıldığında Vakıf Genel Müdürü E.Tümg.
Yaşar BAL tarafından karşılanan öğrenciler,
kendilerine ne kadar önem ve değer verildiğini
daha çok anladılar. Otele yerleşmeyi müteakip
yenilen akşam yemeği sonrasında o gün içinde
gidecek öğrenciler arkadaşlarıyla vedalaşarak yollara
koyuldular.
13. Gün; Artık Kültür Gezisi’nin son günü olması
nedeniyle, otelde kalan öğrencilerin arkadaşlarıyla
ve vakıf görevlileriyle vedalaşarak ayrılmalarıyla 2017
yılı Mehmetçik Çocukları Kültür Gezisi güzel anılarla
sona erdi.
Birbirleriyle ömür boyu devam edecek dostluklar
kurarak ayrılan öğrenciler, tekrar bir araya gelme
temennisinde bulunarak vakfa teşekkür etmeyi de
unutmadılar.
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MEHMETÇİK ÇOCUKLARININ KALEMİNDEN

2017 MEHMETÇİK VAKFI
KÜLTÜR GEZİSİ İZLENİMLERİ
İrem KOÇAL
22
yaşında,
babası
engelli. Rize’de yaşıyor,
Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Tarih Bölümü
2’nci sınıf öğrencisi.

Betül KANGA
18 yaşında, babası vefat,
İzmir’de yaşıyor, Gaziemir
Nevvar Salih İşgören
Anadolu Lisesi 11’inci sınıf
öğrencisi.

Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü
bu gezide bulunmaktan çok mutlu olduğumu ifade
ederek başlamak istiyorum yazıma… Görülen yerler,
zamanlama vs. her şey mükemmeldi. Belki bir daha
hiç yaşayamayacağım bir deneyimdi. Kültürümüzü
tanırken, aynı kaderi paylaştığım kardeşlerimle
kaynaşırken ve eğlenirken kendimi çok iyi hissettim.
Yabancı bir memlekette değil de yakın bir akrabamın
evinde gibiydim. Bana bu fırsatı veren Türk Silahlı
Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na sonsuz saygı, sevgi
ve şükranlarımı sunuyorum. Bize sizlerin gururu
olduğumuzu hep hatırlattınız fakat sizler de bizim
gururumuzsunuz. Sevgi, saygı ve hürmetle…

Yaz zamanına denk geldiği için Antalya’da çok sıcak
havada gezdik ama gezdiğimiz yerlerin güzelliği bizi o
sıcaktan çekip aldı. Burada o kadar güzel arkadaşlıklar
edindim ki süresinin daha uzun olmasını isterdim. Her
günü, diğer günlerden daha güzel geçti. İlk başlarda
tereddüt ederek geldiğim Ankara’dan yarın, gözlerim
yaşlı olarak ayrılacağım. Benim katıldığım ilk geziydi.
Seneye bir daha katılmayı isterim, tabi öncelik hiç
katılmayan arkadaşlarımızın. Buradaki tüm görevliler,
tüm arkadaşlarım artık ailem oldu. Benimle aynı
durumda bu kadar arkadaşım olduğunu geziden
önce bilmiyordum. Manevi anlamda tam doyuma
ulaştığım bir yer oldu burası. En geniş ailem bundan
sonra Mehmetçik Vakfı…

Rümeysa Aybüke
BİLGİR
18 yaşında, babası görev
şehidi. Kırşehir’de yaşıyor,
Özel Ekin Sınav Temel
Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi.

Emrah ÖZBEY
21 yaşında, babası terör
şehidi. Van’da yaşıyor,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu
Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı 2’nci sınıf
öğrencisi.

Gezi çok iyi planlanmış ve düzenli bir geziydi. Herkes
çok fazla emek harcamıştı ve harcanan emeklere
değdi, hepimiz için eşsizdi. İlk defa katıldığım ve
daha önce katılmadığım için üzüldüm. Keşke daha
önceden katılsaydım diye düşündüm. Benim için en
büyük artısı kazandığım arkadaşlıklar ve tanıdığım
vakıf personeli oldu.
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Zaman, süre veya güzergâh yüzünden herhangi bir
sıkıntı yaşamadık, ayrıca doğum günümü de kutlayan
bir TSK Mehmetçik Vakfı’na dâhil olduğumdan şeref
ve onur duydum. Her şey için yardımı, emeği olan
herkese çok teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımı
sunuyorum.

Sevinç Ceyda
GÜLEÇ
25
yaşında,
babası
terör gazisi, Tokat’ta
yaşıyor. Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yüksek Lisans
öğrencisi.
Ben Sevinç Ceyda GÜLEÇ, Tokatlıyım. Mehmetçik
Kültür Gezisi’ne ilk kez katılanlardan biriyim. Gezinin
değerlendirilmesinden önce hazırlık aşaması
hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Bizimle
sürekli iletişimde olan ve bu geziye katılmam için
beni yüreklendiren vakıf görevlilerine çok teşekkür
ediyorum.
Otogarda gayet samimi bir şekilde karşılanmamız,
Ankara’da ve diğer tüm güzergâhlarımızda
kaldığımız otellerin özenle seçilmesi her türlü
detayın düşünülmüş olması beni çok mutlu etti.
Görevli personellerin en ufak sorunumuzla bile
ilgilenmeleri çok güzeldi. Gezdiğimiz yerlerde
güvenliğimiz için her türlü önlem alınmış veya
aldırılmıştı.

Gezdiğimiz yerlerden çoğunu daha önce gezme
şansım olmuştu. Antalya aşamasını özellikle
belirtmek istiyorum, her şey tek kelimeyle
mükemmeldi. Eğlence ve konforumuz için her
şey düzenlenmişti. Gece biz yatmadan hatta
yattıktan sonra bile sabaha kadar kritik yapan
sorumlularımıza çok teşekkür etmemiz gerektiğini
bir borç biliyorum. Bazı arkadaşlarımızın doğum
günlerinin kutlanması beni çok duygulandırdı. En
ufak ayrıntı bile atlanmamıştı.
Gerçekten gezideki vakıf personelinin bu ilgilerine
müteşekkirim. Onun dışında çok güzel arkadaşlıklar
edindim. Yurdun dört bir köşesinden benimle aynı
duyguları yaşayan insanlarla bir araya gelmek beni
hem çok mutlu etti hem de çok duygulandırdı.
Birbirimizin telefonlarını aldık ve herkesle kendi
bulunduğu bölgeye gelince muhakkak birbirimizi
arayacağımıza dair sözleştik. Aramızda çok güzel
bir sinerji oluşturduğumuza inanıyorum. Sonuç
olarak gelsem mi diye tereddüt ettiğim geziden
ağlayarak döndüm, ayrılmak çok zor oldu. Bu
güzel insanlarla bizi bir araya getirdiğiniz için çok
teşekkür ediyorum.
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MEHMETÇİK ÇOCUKLARININ

MEZUNİYET SEVİNÇLERİ
Mehmetçik Vakfı ailesi, bir ferdinin daha mezuniyet
sevincine ortak oldu. Vakfımızın sağladığı eğitim
yardımıyla Bahçeşehir İMKB Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde eğitimine devam eden Adnan
KIZILTEPE, 24 Mayıs’ta mezuniyet sevincini yaşadı.
Bu özel gününde sevgili Adnan’ı yalnız bırakmayan
Mehmetçik Vakfı İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi
E.Alb. Gürkan GÜLÇİN, mezuniyet töreninde Adnan
KIZILTEPE’ye temsili diplomasını takdim etti.
Eğitim yolculuğunda bağışlarıyla şehit ve
gazi çocuklarının yanında olan tüm değerli
bağışçılarımıza teşekkür ederiz.

Vakfımızın katkılarıyla eğitimini tamamlayan ve
Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden
mezun olan Hatice Nur MART’ı bu gururlu gününde,
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü ve Mehmetçik
Vakfı Erzurum Temsilciliği personeli yalnız bırakmadı.
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Mehmetçik Vakfı, bir ferdinin daha mutluğunu ve
gururunu paylaşmanın sevincini yaşarken Hatice
Nur MART da bundan sonraki süreçte yapacaklarının
heyecanıyla yeni yolculuğuna ilk adımını atmış oldu.

TSK MEHMETÇİK VAKFI

RAMAZAN AYI VE KURBAN
BAYRAMI DÖNEMİNDEKİ BAĞIŞLAR

Vefalı bağışçılarımız bu yıl da Ramazan Ayı’nda
ve Kurban Bayramı döneminde Mehmetçik’le
birlikteydi.
2017 yılı Ramazan Ayı’nda 28 bini aşkın bağışçımız
tarafından (28.020 bağışçı) vakfımıza 13 milyon TL
bağışta bulunulmuştur. Aynı dönemde vakfımıza
35 bin adedin üzerinde SMS bağışı (351 bin TL)
yapılmıştır.
2017 yılı Kurban Bayramı’nda Vekâleten Kurban
Temin ve Kesim Faaliyeti kapsamında 81.600 hisse
kurban (Bir hisse: 890 TL) kesimi gerçekleştirilmiştir.
2017 yılı Kurban Bayramı süresince (26.07.201703.09.2017 tarihleri arasında) 7.818 bağışçımız
tarafından 4.075.286,61 TL menkul bağışta
bulunulmuştur. Aynı dönemde vakfımıza 25 bin
adedin üzerinde SMS bağışı (250 bin TL) yapılmıştır.
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EYLÜL 2017

31

VEKÂLETEN KURBAN
BAĞIŞLARIYLA MEHMETÇİK
AİLELERİ “BİZE EMANET”

1995 yılından beri vekâleten kurban bağışlarınızı
kabul edip kesim faaliyetlerini güveninize uygun
şekilde gerçekleştiren Mehmetçik Vakfı, bu yıl da
26 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla bağışlarınızı kabul
etmeye başlamış ve Kurban Bayramı’nın 1’inci günü
01 Eylül 2017 tarihinde bitirmiştir.
Mehmetçik Vakfı’nın vekâleten kurban kesim
hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yayımladığı tebliğe
uygun olarak yürütülmektedir.
Kurbanlıkların kesimi; modern tesislerde, hijyenik
koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen yeteri
kadar vakıf personeli, veteriner hekimi, noter ve
din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında,
kesim merkezlerinin kapasitelerine göre, Kurban
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Bayramı’nın ilk üç gününde dini vecibelere uygun
olarak yapılmaktadır.
Kesilen kurbanların bir bölümü kesim bölgelerinde
bulunan şehit yakınları, malul gazi ve engelli
Mehmetçik ailelerine et olarak, kesim bölgesi
dışında bulunan şehit yakını ve malul gazi
Mehmetçik ailelerine ve kurban bağışçılarına
da kurban etlerinden yapılan kavurma şeklinde
dağıtılmaktadır.
Etlerin dağıtılamayan bölümü ise Mehmetçik
Vakfı’nın 30.03.2016 tarihli yazısına cevaben
alınan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulu’nun 19.05.2016 tarihli yazısında belirtilen;
“Söz konusu etlerin kısmen veya tamamen et
olarak yurt içi ve yurt dışındaki fakirlere ulaştırılması
imkânının sağlanamaması halinde zarurete binaen
-deri ve bağırsaklar gibi- bunların da rayiç bedelle
satılarak bedelinin vakıf maksadına uygun olarak

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

Mehmetçik Vakfı’nın ilan edilen bu koşullarını kabul
edip yukarıdaki başvuru yollarından herhangi
biriyle Mehmetçik Vakfı’na, kurban bağışında
bulunan değerli bağışçılarımız, kurbanlarının
kesimi için Mehmetçik Vakfı’nı malik ve vekil kılmış
olmaktadır.
Kesim sonrası bağışçılarımıza minnet ve şükran
duygularımızın ifadesi olarak gönderdiğimiz,
kurban kavurmasının (yurt içinde), teşekkür
mektubunun, noter onaylı kesim tutanağı ile arzu
eden bağışçılarımıza kurban kesimi görüntülerinin
CD’sinin ulaştırılabilmesi için bağış işlemleri
sırasında kimlik, adres, cep ve ev telefon bilgileri
ile vatandaşlık numarasının tam ve doğru olarak
yazılması gerekmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yukarıda bahsi
geçen tebliğinde özetle; “kurban ibadetinin
yerine getirilmesi için kurban temin edilmesi ve
kurbanın kesilerek kanının akıtılması gerektiği”
belirtilmektedir. Dolayısı ile Mehmetçik Vakfı’na
yapılan her kurban bağışı için kesim yapılmaktadır.
Mehmetçik Vakfı’nın, vatandaşlarımızın kendi irade
ve arzuları ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını
kabul ettiğini, başka kişi, kurum veya kuruluşlara
Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı
toplama yetkisi vermediğini kamuoyunun bilgisine
saygıyla sunar, bağışlarınız için teşekkür ederiz.
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ŞEHİT MEHMETÇİKLERİN EŞ, ANNE VE BABALARINA

ANNELER VE BABALAR GÜNÜ
YARDIMI

Şehit J. Er Metin ÖZDEMİR’in babası Ethem Metin ÖZDEMİR ve annesi Şemsi ÖZDEMİR ziyaret edilmiştir.

TSK Mehmetçik Vakfı tarafından 27 Eylül 2016
tarihli Yönetim Kurulu kararı ile şehit olan erbaş
ve erlerin eş (resmi nikâhlı ve çocuğunun olması
halinde), anne ve babalarına, Anneler ve Babalar
Günü’nde ödeme yapılması ve ilk ödemenin de
2017 yılından itibaren yapılması kararı alındı.
20 Aralık 2016 tarihinde ise 6.600 şehidin hak
sahiplerine yapılacak yardım hakkında yazı
ve dilekçe örneği gönderilerek ödemeye esas
olacak belgeler istendi. 01 Ocak 2017 tarihinden
itibaren vakfa gelen evraklar incelenerek sisteme
işlendi, eksik evrak gönderenlerden ise telefon
ve yazı ile eksik belgeler istendi.
13 Mayıs 2017 tarihinde Ankara ve temsilciliklerin
illerinde çok sayıda şehit annesi ve eşleri “Anneler
Günü” münasebetiyle evlerinde ziyaret edildi.
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Şehit Turgay KÖSE’nin annesi Emine KÖSE ve babası Fevzi KÖSE ziyaret edilmiştir.

Şehit J. Er Ramazan ÇAKAR’ın annesi İpek ÇAKAR ve babası İkram ÇAKAR ziyaret
edilmiştir.

Şehit Adnan KUNT’un babası Hüseyin KUNT ve annesi Emine KUNT ziyaret edilmiştir.

Şehit Eyüp ÖKSÜZ’ün babası Ahmet ÖKSÜZ ve annesi Emine ÖKSÜZ ziyaret edilmiştir.

Şehit J. Onbaşı Faik GÖKÇEN’in babası İsmail GÖKÇEN ve annesi Münevver
GÖKÇEN ziyaret edilmiştir.

Şehit P. Onbaşı Mevlüt GENÇOĞLU’nun babası Mehmet GENÇOĞLU ve annesi
Dilşah GENÇOĞLU ziyaret edilmiştir.

14 Mayıs 2017 tarihinde Anneler Günü ödemesi
olarak 3.423 şehit annesi ile 363 şehit eşi (resmi
nikâhlı ve çocuklu) olmak üzere 3.786 hak
sahibine 1.892.000 TL ödeme yapıldı.
17 Haziran 2017 tarihinde ise Ankara ve temsilcilik
illerinde çok sayıda şehit babası Babalar Günü
münasebetiyle evlerinde ziyaret edildi.

Şehit P. Onbaşı Onur AYAYDIN’nın babası Zafer AYAYDIN ve annesi Nagihan
AYAYDIN ziyaret edilmiştir.

18 Haziran 2017 tarihinde Babalar Günü ödemesi
olarak 2.598 şehit babasına 1.299.000 TL ödeme
yapıldı.
Bu kapsamda 2017 yılı için 6.384 hak sahibine
toplam 3.192.000 TL nakdi yardım yapılmıştır.
Müteakip yıllarda da bu uygulamaya devam
edilecektir.

Şehit P. Er Murat OCAK’ın babası Mustafa OCAK ve annesi Meral OCAK ziyaret
edilmiştir.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI

MEVLİT
FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından;
vatanımızın ve milletimizin birlik ve bütünlüğü
için canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimiz, merhum
Mehmetçiklerimiz, gazilerimiz ve bağışçılarımız
için 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle 17 Mart
2017 tarihinde, Ramazan Ayı münasebetiyle de
23 Haziran 2017 tarihinde, Genel Müdürlük ve
temsilciliklerinin bulunduğu 7 il merkezinde, 8
camide, cuma namazından önce ortak mevlit
okutulmuştur.
Mevlitlere tüm halkımız davet edilmiş, camilere
mevlide iştirak eden vatandaşlarımızın yanında
bağışçılarımız, şehit ve gazi aileleri, yardım alan
Mehmetçik ve yakınları ile vakıf personelinin de
azami katılımı sağlanmış, camilerde dağıtılmak
üzere Genel Müdürlük tarafından hazırlanan
mevlit lokumu / şekeri mevlide katılan halkımıza
dağıtılmıştır.
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Şehitler Günü münasebetiyle icra edilen
mevlitler: Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii,
İstanbul Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide
Sultan Camii, Pendik Dumankaya Camii, İzmir
Narlıdere Şehitlik Camii, Adana M. Nuri Sabuncu
(Çifte Minareli Camii), Samsun Ulugazi Camii,
Bursa Ulu Camii ve Erzurum Lala Mustafa Paşa
Camii’nde, Ramazan Ayındaki mevlitler ise;
Ankara Maltepe Camii, İstanbul Şişli Teşvikiye

Camii, Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii, İzmir
Narlıdere Şehitlik Camii, Adana’da Hacı Ahmet
Özel Türkay Camii, Samsun Ulugazi Camii,
Bursa Ulu Camii ve Erzurum Lala Mustafa Paşa
Camii’nde okunmuştur.
Her bir mevlit programına ortalama 12.500
kişi olmak üzere toplamda yaklaşık 25.000
vatandaşımız katılmıştır.

Mevlit Faaliyetleri Basın İlanı
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MEHMETÇİK ÇOCUKLARININ KALEMİNDEN

MEHMETÇİK VAKFI

Beyza PEKTEMEK
Sağlam Dostluklar
Merhaba, ben Beyza
PEKTEMEK, Mehmetçik
Vakfı evladıyım, bu
vakıfla birlikte olmaktan
gurur
duyuyorum.
Vakıf bünyesinde tanıdığım arkadaşlarımızın
sıcakkanlı sohbetleri, içtenlikleri aradan ne kadar
zaman geçerse geçsin her görüşmemizdeki
samimiyetleri, tebessümleri hiç eksik olmuyor.
Kendimi ailemin yanında hissettiriyorlar. Bunun
yanı sıra ülkenin dört bir yanından buluşma,
tanışma fırsatı bulduğum arkadaşlarımla, o kadar
sağlam dostluklar kurdum ki bunun mutluluğunu
tarif edemem, hepsini çok sevdim.
Vakfımızın 2009 yılından itibaren başlatmış
olduğu şehit ve gazi çocukları Kültür Gezisi’ne
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birkaç defadır ben de katılıyorum. Bu yılki
güzergâhlarımızda Ankara, Nevşehir, Konya ve
Antalya vardı. İnternet üzerinden, kitaplardan
ve resimlerden gördüğüm yerleri görme şansına
sahip oldum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da
kusursuzdu. Bizim için en ince ayrıntısına kadar
düşünülmüştü. Gezinin başladığı gün biteceği
günü düşünüyordum, nasıl ayrılacağım bu sevgi
dolu ortamdan diye, kendi kendime hep birlikte
böyle kalsak diyordum, ama bu mümkün değil,
şimdi o günleri çok özlüyorum.
Vakıf sayesinde Türkiye’nin dört bir yanını gezip
görme imkânını buldum, kendimi geliştirmeme
çok yardımcı oldular. Vakıf sayesinde kendimi
kültürel olarak geliştirdiğim kadar su sporlarını
da öğrenme şansını buldum.
Mehmetçik Vakfı’na göstermiş oldukları güler
yüz ve ince düşünceleri, almış oldukları hediyeler

için de bir kez daha teşekkür ediyorum.
Vakfımı çok seviyorum, bu güzel duyguları,
unutamayacağım anıları bana yaşattıkları için de
onlara minnettarım.

Büşra CAN
Gönül Bağı
Ben Büşra CAN, 1997’de
Ankara’da doğdum. 8’inci
sınıfta iken memleketimiz
olan Sinop / Boyabat’a
taşındık. Babam 2003
yılında Çanakkale’de askerlik yaptığı sırada
hastalanmış daha sonra ise vefat etmiştir. Annem,
kız kardeşim ve erkek kardeşim Boyabat’ta
yaşamaktadır. Ben İstanbul Ticaret Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisiyim.
Hukuk Fakültesi benim küçük yaşlardan beri
hayalimdi. Şu an hayallerimin ve isteklerimin
peşindeyim. Bu hayalime kavuşmamda en büyük
yardımcılarımdan biri Türk Silahlı Kuvvetleri
Mehmetçik Vakfı’dır.
Mehmetçik Vakfı öğrenim yardımı benim için
büyük bir güven kaynağıdır. Mehmetçik Vakfı her
daim maddi ve manevi olarak yanımızdadır. Bunu
en çok da bu yıl kız kardeşimle katıldığım Kültür
Gezisi’nde anladım. Orada Mehmetçik Vakfı’nda
çalışan tüm görevliler ve arkadaşlarımız bizleri
hep birer kardeşleri, çocukları olarak gördüler.
İşte o zaman o içtenliği, samimiyeti, sıcakkanlılığı
tam olarak hissettik.
Mehmetçik Vakfı var olduğu sürece yardım
alan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hayallerine
kavuşacak maddi ve manevi destek alacaktır.
Hiç tanımadığınız bir kişi sizi canı gönülden sevip
sizi sizden daha çok düşünebilir mi derseniz
cevabım evet olacaktır. Mehmetçik Vakfı bizi her
daim düşünür. Hayatımızda maddiyat bir yere
kadardır.
Asıl önemli olan manevi olarak yanımızda
birilerinin varlığını hissetmektir. İnsanın yalnız
olmadığını bilmesidir. Biz ise yalnız değiliz, bizler
biliyoruz ki Mehmetçik Vakfı hep arkamızda ve
yanımızda olmaya devam edecektir. Mehmetçik

Vakfı’nın her bayram evimize gönderdiği ailemin
ve benim bayramımızı kutlama mektubu o kadar
değerlidir ki uzakta ama bizlerin bayramını
kutlayan bir ailemiz var. Bayramlar bizler için
soğuktur, serindir, puslu bir hava gibidir, işte o
günlerde içimizi aydınlatan, ısıtandır Mehmetçik
Vakfı.
Her kayıp, insanların hayatlarında büyük
bir acıdır. Herkes o kaybın yerini hiçbir
şeyin dolduramayacağını bilir. Hüzün insanı
olgunlaştırır, kaybetmek ise sabrı öğretir.
Mehmetçik Vakfı annelerimizin, babalarımızın
rollerini üstlenirler. Hem anne hem baba olurlar
bizlere. Bizleri korumayı ve bizleri desteklemeyi
görev edinmiş Mehmetçik Vakfı ailemiz ihtiyaç
duyduğumuz her zaman bizlerin yanındadır.
Mehmetçik Vakfı’nın evladı olduğum için çok
şanslıyım, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.
Sevgi ve saygılarımla…

Hasan YILDIRIM
Kocaman Bir Aile
Mehmetçik Vakfı
Ben Hasan YILDIRIM,
öncelikle
Mehmetçik
Vakfı ailesinin kocaman
bir aile olduğunu ifade etmek istiyorum.
Mehmetçik Vakfı kenetlendikçe daha da
büyüyen, büyüdükçe umut saçan bir aile ve bize
yalnız olmadığımızı hissettiren bir aile. Bizi yalnız
bırakmayan, bize destek olmaktan vazgeçmeyen,
bizi unutmayan bir aile, ben böyle bir ailenin ferdi
olduğum için çok mutlu ve gururluyum.
En son düzenlenen Kültür Gezisi’ne katılma
imkânına sahip oldum ve her şeyi daha iyi idrak
ettim. Arkamızda duran ve o güne kadar hiç
tanımadığım, görmediğim Mehmetçik Vakfı ailesi
ile tanışma fırsatı buldum ve çok mutlu oldum.
Çünkü yanımızda duran bize desteklerini hiç
esirgemeyen, yalnız bırakmayan ağabeylerimi,
ablalarımı ve bizleri çocuklarından ayırmayan
büyüklerimizi, bağışçılarımızı ve aynı kadere
sahip olduğum kardeşlerimi tanıma fırsatı elde
ettim.
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Bu Kültür Gezisi sayesinde tanışma fırsatı
bulduğum kardeşlerimle çok güzel zamanlar
geçirdik, beraber güldük, beraber eğlendik,
beraber hüzünlendik ve yalnız olmadığımızı
hissettik. Mehmetçik Vakfı Kültür Gezisi
sayesinde çok çeşitli yerler gezdik, ülkemizin
kültür miraslarını daha yakından görme imkânı
elde ettik. Birçok anı biriktirdik, çok arkadaş,
dost sahibi olduk ve en önemlisi Mehmetçik
Vakfı gibi bir ailemizin daha olduğunu ve bizleri
önemsediğini, değer verdiğini ve her zaman
yanımızda olduklarını anladık.
Bize verilen bu değeri görünce çok mutlu oldum
ve geleceğe daha umutla bakmaya başladım.
Hayata, daha güvenle, daha umutla adım
atmaya başladım. Türk milletinin Mehmetçik
Vakfı vasıtasıyla her zaman arkamda, her
zaman yanımda olduğunu çok daha iyi anladım.
Bizlere özel olduğumuzu hissettirdiniz ve umut
verdiniz, gemilere yol gösteren bir fener gibi ve
gece karanlıkta parıldayan ay ve yıldızlar gibi
hayatımıza ışık tuttunuz.
Biz şehit ve gazi ailelerine umut oldunuz,
yalnız bırakmadınız, tüm sıkıntılarımızda hep
yanımızda oldunuz. Hayatımızdaki eksiklikleri siz
doldurdunuz, şehit ve gazi olan babalarımızın
emanetlerine sahip çıktınız, dertlerimizi
acılarımızı paylaştınız ve en önemlisi hayata
mutlu ve umutlu bakmamızı sağladınız.
Sayenizde, manevi anne ve babalarımız olarak
düşündüğümüz, hissettiğimiz bağışçılarımızı
tanıdım. Onlarla sohbet etme şerefine
eriştim, güzel yüreklerini kalplerini tanıdım
ve o kadar mutlu oldum ki hiçbir kan bağım
olmamasına rağmen beni kendi evlatları gibi
görmeleri, çocukları gibi sevmeleri beni o
kadar gururlandırdı ki bu hissi hayatım boyunca
yaşamadım, görmedim.
Onlar bizlerin yarınlara umutla bakmamızı
sağlayan manevi anne ve babalarımız oldular,
bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemediler,
hep destek oldular, bizleri ve babalarımızın
yaptığı fedakarlıkları unutmadılar, Allah
hepsinden razı olsun.
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Bir de bize her zaman destek olan ve bizimle
gurur duyan yüce Türk milleti var. Onlar her
zaman bizim yanımızda oldular ve babalarımızla
gurur duydular, bu vatanın evlatlarına sahip
çıktılar.
Gezide yaşadığım bir olaydan bahsetmek
istiyorum; bir lokantada yemek yedikten sonra
bizi gören işletme sahibi kim olduğumuzu sordu,
biz de şehit ve gazi çocukları olduğumuzu
söyledik. Daha sonra lokanta sahibi olan ağabey
bizim yemeklerimizin ücretsiz olarak kendisinin
karşılayacağını söyledi. Bu sadece ufak bir
anıydı, gittiğimiz her yerde halkın bize karşı olan
tutumları davranışları o kadar güzeldi ki bizleri
de kendi evlatları gibi gören bir millet ve ben
böyle büyük ve yüce bir milletin evladı olduğum
için çok ama çok gurur ve mutluluk duyuyorum.
Son olarak bizlere özel olduğumuzu hissettiren
Mehmetçik Vakfı ailesine, her zaman yanımızda
duran ve bizlere destek güç, gurur ve umut
veren yüce Türk milletine, bizleri çocuklarından,
evlatlarından ayırmayan kalpleri ve yürekleri
kocaman olan bağışçılarımıza ne kadar teşekkür
etsek azdır.
Daha çok şey yazardım ama kelimeler kifayetsiz
kalıyor, sadece hisler, duygular, umutlar ve gurur
kalıyor kalbimde. Mehmetçik Vakfı ailesine,
manevi anne ve babalarım olan bağışçılarımıza
ve Yüce Türk milletine en içten duygularımla
teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve sizler gibi
kocaman bir ailenin bir parçası, bir ferdi olduğum
için gurur duyuyor, minnet ve şükranlarımı
sunuyorum.

Hasret
Yasemin ŞAHİN
Acılarımızı
Unutturdunuz
Ben Hasret Yasemin
ŞAHİN, 1995 yılında
Ordu’nun Aybastı ilçesinde dünyaya geldim.
Babam Yener ŞAHİN ben doğduktan beş gün

sonra Van’ da şehit düştü. Benden iki yaş büyük
erkek kardeşim var. Beni ve abimi annem her
türlü fedakârlığı yaparak büyütüp okuttu. Lise ve
üniversite eğitimimi bitirdikten sonra mesleğim
olan hemşirelik alanında Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olarak
eğitimime devam ediyorum.
Bizlere eğitimimizde destek olan Mehmetçik
Vakfı’nı ilk kez gerçek anlamda lise yıllarımda
tanıma fırsatım oldu.
Aslında sadece bir vakıf olmadığını koskocaman
bir aile olduğumuzu o zaman anladım. Binbir
olumsuz düşünceyle katıldığım geziden bir sürü
kardeş edinerek ayrılmıştım. İnsanların içtenliğini,
samimiliğini kelimelerle ifade edemem. Ben
hayatım boyunca ilk günden bu kadar samimi
olan, aynı dili konuşan hatta aynı kaderi paylaşan
bu kadar insanı bir arada görmedim ve asla da
bulamam.
Ben biliyorum ki Mehmetçik Vakfı sayesinde
Türkiye’nin dört bir yanında bir sürü kardeşim,
abim, ablam var. Mehmetçik Vakfı bizim için
sadece vakıf değil her anımızda yanımızda
olduğunu hissettiğimiz bir aile. Biz soğuk
mezar taşına baba veya anne diye sarılırken ve
yokluklarını her bayramda derinden hissederken
daima hüznümüzü ve acımızı bir nebze de olsun
paylaşan, bizleri unutmayan kocaman bir aile.
Bilinmesini isterim ki vakfa yapılan bağışlar
sayesinde bir sürü kardeşim güzel yerlerde
okuyup bizler gibi geleceğe hazırlanıyor ve
kardeş ediniyorlar. Her türlü zorluklarında
birbirlerine yardımcı oluyorlar, birbirlerini tanıyıp
yalnız olmadıklarını anlıyorlar. Bu yüzden onlara
çok teşekkür ediyorum, çok güzel şeylere vesile
oluyorsunuz, bunu kelimelerle anlatamam.
Son olarak belirtmek isterim ki bizler vatan için hiç
düşünmeden canını feda eden ve bizleri hayatın
bütün zorluklarına rağmen yetiştiren fedakâr
babaların ve annelerin çocuklarıyız. Babalarımıza
ve annelerimize layık olmak dileğiyle minnet ve
şükranlarımı sunuyorum.

Zeliha DÖNMEZ
Sizinle Hayata
Umutla Bakıyorum
Ben Zeliha DÖNMEZ,
babam gazidir. TSK
Mehmetçik Vakfı ile
2015 yılında tanıştım. Şu anda vakıf sayesinde
tanıştığım birçok arkadaşım var. Bu arkadaşlıklar
zamanla kardeşliğe ve dostluğa dönüştü. Vakıfla
tanıştıktan sonra anladım ki benim bir ailem
daha var. Vakıf çalışanları abilerim, ablalarım
hepsi bizlere karşı şefkat dolu. Onların sevecen
tutum ve davranışları beni hep duygulandırıyor
ve gururlandırıyor.
Bugüne kadar bu kuruluşu ayakta tutan,
kocaman bir aile olmamızda emeği geçen
herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Benim
gibi binlerce arkadaşıma ulaşıp onlara destek
olmaları, bizlere sağladıkları imkân ve olanaklar,
verilen emekler, hepimiz bir meslek sahibi
olduğumuzda ve mesleğimize başladığımızda
karşılığını bulacaktır.
Her yıl bağışçılarımızla bir öğlen yemeğinde
buluşuyoruz. Benim gözlerimin parladığı kadar
onların da, bizimle bulunduklarında gözlerinin içi
gülüyor. Bu tabloya paha biçilemez. Mehmetçik
Vakfı tarafından her yıl bizler için düzenlenen
Kültür Gezileri sayesinde o kadar çok anı
biriktirdim ki hatırladıkça duygulanıyorum ve
gözlerim doluyor, yüzümde tatlı bir tebessüm
oluşuyor.
Gezide buluştuğumuz arkadaşlarla ortak
paydamız babalarımızın şehit ve gazi oluşlarıdır.
Bu ortak duygu sayesinde aile olduk, beraber
gülüp beraber eğlendik, birbirimize her konuda
destek olduk. Bütün bu güzellikler vakfın
düzenlediği Kültür Gezisi sayesinde gerçekleşti.
Bana bu güzel insanları kazandırdığı için
vakfımıza teşekkürü borç bilirim.
Bu vatan ve millet için fedakârlıkta bulunan şehit
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ve gazilerimizin çocuklarını yani bizleri düşünen
birilerinin olması bana umut veriyor. Bizim için
umut olan insanlar iyi ki varlar. Ben gazi kızı
Zeliha DÖNMEZ, TSK Mehmetçik Vakfı ailesinin
bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Kısmet
olursa ben bir öğretmen olacağım. Bir gün
öğrencilerime sizden bahsederken gözlerimde
yaş, kalbimde mutluluk dolu olacak. İyi ki varsınız
ve iyi ki sizlerle tanışmışım.

Furkan ALBAYRAK
Hayata Sizlerle
Tutundum
Ben Furkan ALBAYRAK,
babamı, vatani görevini
yaparken çok küçük
yaşta kaybettim. Kaybetmeyi o zaman yeni yeni
öğreniyordum. Onu bir daha göremeyeceğimi
fark edince hayatın gerçeklerini anladım.
Kaybetmenin ne kadar ağır bir durum olduğunu
sizlere kelimelerle tarif etmem imkânsız. Biraz
önce belirttiğim gibi küçüktüm, kaybetmenin
ne olduğunu bilemeyecek kadar küçüktüm.
Belki kaybetmeyi öğrenmek için bu çok ağır bir
örnek oldu benim için ama kabullenmemek elde
değildi. Sonra ne mi oldu? Çok güzel bir vakıf
olan TSK Mehmetçik Vakfı ile kesişti yollarım.
İnanın onları anlatmaya kelimelerim yetmez.
Telefonum, bilgisayarım, kitaplarım, üniversite
harç ücretim, aklınıza çocuğunuzun ihtiyacı olan
ne varsa her şeyi, bütün ihtiyaçlarımı vakfımızın
burslarıyla karşıladım. Bakın az önce çocuğunuz
dedim... Onlar da bizleri çocukları gibi görmeyi
her zaman görev edindiler.
Bir gün düzenlemiş oldukları ‘’Mehmetçik Vakfı
Kültür Gezisi’ne’’ katıldım. Orada şehit ve gazi
çocukları vardı. Aynı kaderi paylaştığım güzel
insanlar vardı. Birlikte güldük, birlikte ağladık,
birlikte eğlendik. Yaşamış olduğumuz kaderleri
anlattık birbirimize... Oysa ne kadar ortak
kaderimiz varmış. Onları tanıyınca anladım.
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Onlarla o kadar güzel şeyler paylaştık ki anlat
anlat bitmez. En güzel otellerde kaldık, en güzel
yemekleri yedik, en güzel yerleri gezdik ve en
güzel dostlukları kurduk. Bu vakıf sayesinde hem
büyüdüm, hem bilinçli bir insan oldum.
Şu anda öğrenim hayatıma Sinop Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde devam
ediyorum. Yüksek lisans yapıp daha iyi
yerlere gelmek istiyorum. Benim bu hedefi
belirlememde kuşkusuz TSK Mehmetçik Vakfı
etkili oldu. Hep daha iyisini istesem de vakıf bana
destek olup arkamda durdu. Benim ikinci ailem
oldular. Bağışçılarımızla yemek yedim, vakfımızı
tanıdım; onlar bizlere evlatları gibi davrandı. Bu
ailenin yanında sayısız ‘’Mehmetçik’’ çocuğuyla
kardeşlik köprüleri kurduk. Kuşkusuz burada
vakfımıza bağışta bulunan Türk milletimin payı
çok büyük... Onlar sayesinde ve Mehmetçik Vakfı
sayesinde buralara kadar geldik.
Kaybettiklerimizden aldığımız bu bayrağı
onurla ve gururla taşımaya devam edeceğiz.
Çok sevdiğim bir söz vardı: ‘’Her yara yeni bir
şey öğretir insana; ayakta kalmasını öğrenmiş
çocuklar için kaybetmek büyük bir mesele
değildir.’’ Bizler ayaktayız bizler umut dolu
hedefler içindeyiz. Buna vesile olan Yüce Türk
milletine ve TSK Mehmetçik Vakfı’na sonsuz
şükranlarımı sunuyorum...
‘’TÜRKİYE MEHMETÇİK’E, MEHMETÇİK TÜRK
MİLLETİNE EMANETTİR.’’

Ahmet Emin ŞAHİN
Aile Sıcaklığını
Buldum
Ben
Ahmet
Emin
ŞAHİN, babam terör
gazisi. Mehmetçik Vakfı
şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını
kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları
yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal
ve ekonomik destek sağlamak amacıyla 17 Mayıs

1982 tarihinde kurulmuştur. Vakıf, bu ekonomik
desteği sağlamak için çok kıymetli bağışçıların
yapmış olduğu bağışlar ve kontrolü vakfa bağlı
olan birçok iş yerinin gelirini kullanmaktadır ve
bu ekonomik desteklerden de vakfa bağlı biz
öğrencilere düzenli eğitim yardımı sağlamaktadır.
Vakfın her yaz düzenlediği ve geleneksel hale
getirdiği Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı
Kültür Gezisi’ne ben de iki defa katıldım.
Gezide tarihi ve kültürel miraslarımızı
tanımanın dışında bizlerle aynı kaderi paylaşan
kardeşlerimizle tanışmış olduk. Kardeşlerimiz
diyoruz çünkü vakıf çalışanlarının bize birer
aile ferdi gibi davranmaları, bir aile sıcaklığını
aratmamaları bence bunun en büyük sebebidir.
Bu gezilerde tanıştığımız kardeşlerimizle
gittiğimiz, gördüğümüz yerler bizlere gösterilen
ilgi alaka ne kadarda önemli bir durumun içinde
olduğumuzu şehitlerimizin, gazilerimizin ve
ailelerinin ne kadar değerli olduğunu bir daha
görmüş olduk.
Ben de bir gazi çocuğu olarak vakfın değerli
bağışçılarına, tüm vakıf çalışanlarına ve bu
hizmetlerde emeği geçen herkese canı gönülden
teşekkür ederim.

Buket KÖSE
Sizler Bizim
Canımızsınız
Ben
Buket
KÖSE.
Öncelikle
Mehmetçik
Vakfı
ailesine
ve
değerli bağışçılarımıza çok teşekkür ederim.
Şu zamana kadar her zaman, hem maddi hem
de manevi olarak yanımızda oldunuz. Sizler
bizim canımızsınız. Sizler bizler gibi şehit ve
gazi çocuklarına gerçekten anne baba oldunuz.
Öz evladınız gibi sahip çıktınız. Siz değerli
Mehmetçik Vakfı sayesinde eğitim ve öğretim
hayatımıza devam ediyoruz. Bizler büyüyüp
ilerde iyi bir mertebeye geldiğimiz zaman bu
başarı ve emekleri sizlere borçlu olacağız.
Sayın yöneticiler, özellikle şunu belirtmek
istiyorum yaklaşık 3 ay önce bizlere, daha önce
görmediğimiz, Türkiyemizin güzel şehirlerini
gezip görme fırsatı tanıdınız. Ben kendi şahsım
adına bu güzelliklerinizi ve desteklerinizi asla
unutmayacağım. İyi ki varsınız, iyi ki sizler gibi
bir aileye sahibiz. Siz değerli Mehmetçik Vakfı’na
sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım.
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GAYRİMENKUL BAĞIŞÇIMIZ

BİRSEN KİBRİT İLE SÖYLEŞİ

TSK Mehmetçik Vakfı’na Samsun’da bulunan
gayrimenkulünü bağışlayan Birsen KİBRİT, TSK
Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi E.Alb. Bülent
UZUN ve Temsilcilik personelleri tarafından
evinde ziyaret edildi.
Birsen Hanım’la bağışları ve vakfımız hakkında
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik:
Birsen Hanım okuyucularımız için biraz
kendinizden bahsedebilir misiniz?
Merhabalar, ben Birsen KİBRİT. 1942 yılında
Samsun’da (Saitbey Mahallesi, Bahtiyar Sokak)
doğdum. Babam canlı hayvan alıp satardı, işi o
idi. Samsun’un yerlisiyiz biz. 6 kardeşiz, 5 oğlan,
1 kız ben.
1958 yılında merhum eşim Enver KİBRİT ile
evlendim. Kendisi Kıbrıs/Lefkoşa doğumlu.
Sinema filmcisiydi. (Sinemalara film rulolarını
ve afişlerini pazarlıyor.) Eşimle Samsun’da
tanıştık. Bizim kiracımızdı. Samsun’da Büyük
Camii’nin oraya film yazıhanesi açıyor. Bizim
eve kiracı olarak geldi. Oradan kayınvalidem
kendisini görüyor. Eşim işe giderken, rahmetli
babam da orada oturuyor, “İyi günler amca,
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iyi akşamlar amca, bir isteğin var mı amca?”
sözleriyle önce babamla tanışıyor. Babam
demiş ki bir gün anneme, “Hanım demiş, şu
çocuk Birsen’i istese veririm. Annem demiş
ki “Aa adam sen delirdin mi, elin yabancısına
kız mı verilir?” Öyle konuşmuşlar. Sonra hadi
bakalım, kayınvalidem “ille ben alacağım” diyor.
O zaman ben 17 yaşındayım. Samsun’dan yerliler
geliyorlar istemeye ama cesaret edemiyorlar, biz
5 oğlan 1 kız. Her bir abim kapı gibi. Ondan sonra
rahmetli babam ve halamla beraber ikisi, karar
veriyor, “anneme sorulmuyor”, “bana zaten hiç
sorulmuyor”. Eşimin ailesi araya aracı sokuyorlar,
beni babamdan istiyorlar ve alıyorlar.
O zaman rahmetli eşim demiş ki “1,5 ay içinde
nikâh, düğün hepsini bir yaparım. Kızı alır
götürürüm”. Düğünümüz 20 Kasım 1958
tarihinde Samsun ATATÜRK Parkı’nın karşısında
bulunan Askeri Gazino’da oldu. 5 ay Samsun’da
evli olarak bulunduk sonra Adana’ya gittik.
Evlenirken eşim 24, ben 17 yaşındaydım.
Adana’ya gittik, gidiş o gidiş. 23 küsür sene
Adana’da kaldık. Yine eşim orada da filmcilik
yaptı. Çocuğumuz olmadı. Orada da dostlarımız
var. Sürekli görüşüyorum. 2 kayınbiraderim

İzmir’de astsubaydı. Eşim de emekli olmuştu.
Dediler ki, “İlle gelin İzmir’e, 3 kardeş beraber
olalım.” Oradan İzmir’e taşındık. Kiracıydık yine.
Eşim yine filmcilik yapmaya devam etti birkaç
sene. Kalp ameliyatı oldu. Sağlık problemleri
başladıktan sonra Samsun’a taşınmamızı istedi,
biz de beraber bu evi alarak Samsun’a geri
taşındık.
Vakfımızla nasıl tanıştınız, bağışçı olmaya nasıl
karar verdiniz?
Eşim Kıbrıs’ta doğmuş. Eşim 1 yaşındayken,
rahmetli kayınpederim 3 tane oğlu olunca “ben
Türkiye’ye taşınacağım, oğullarımı ATATÜRK’e
asker edeceğim” demiş ve Kıbrıs’tan Türkiye’ye
gelmiş. Oradan gelirken tapularda tüm
çocukların isimleri oluyormuş, yani herkes aynı
haklara sahip. Geliyorlar buraya, Osmaniye’ye,
tapuları veriyor Kıbrıs’ta hükümete, burada
Osmaniye’den kayınpederime çiftlik veriyorlar,
tarla veriyorlar karşılığında. Kayınpederim
şekerciymiş, şekerci ustası. Badem şekeri, lokum
her türlü şekeri yaparmış. “Ben çiftçilikten
anlamam, benim mesleğim bu” diyerek Adana’ya
geliyorlar. Adana’dan bir dükkân bir de ev
veriyorlar kendisine. Oraya yerleşiyor bizimkiler.

Ben askeriyeyi çok severim. Abim, 2
kayınbiraderim, yeğenim hepsi asker. Sülalemiz
çok kalabalık olduğu için, askerimiz çok
oldu, subayımız oldu bizim. Askeriye bizim
hayatımız, Türkiyemizi kurtaran budur. Neden
rahat oturuyoruz, geziyoruz? Asker bekliyor,
sayesinde. Ailemde de askerler olduğu için,
kayınbiraderime bağış yapma düşüncemi
paylaştım. Araştırmamız sonrasında Mehmetçik
Vakfı’na ulaştım. Mehmetçik Vakfı’nın personeli
geldiler, oturduk, tanıştık, konuştuk. Beni
çok güzel bilgilendirdiler. Onun için burayı
düşündüm, burayı makul gördüm. Verdim, iyi ki
de verdim. Evlat kazandım, 3 tane evladım var
orada. Allah razı olsun. Koluma girerler, doktora
götürüler, ilacımı alırlar, eczaneye götürüler, “Bir
ihtiyacın var mı Birsen Teyze?” diye sorarlar.
Evlat işte bunlar. Evlatlarım çok. Ailemden de
ilgilenenler var, sağ olsunlar. O yüzden verdim,
mutluyum. En güzel işi burada yaptım. Seyahate
de gitsem, bir yere de gitsem, yolda ölsem
de, gözüm arkada kalmaz. İyi yere, emin yere
verdim. Ben verdiğimden çok mutluyum. O
kadar huzurluyum.
Buradan bağış yapmayı düşünenlere ve yardım
alanlara bir mesaj vermek ister misiniz?
Ben onlara derim ki; “Hiç düşünmeden, şehit ve
gazi ailelerimize bağışlarını yapsınlar neleri varsa,
en hayırlı yer, en güzel yer. Şehit ve gazi çocukları
okuyor. Eşlerine, anne ve babalarına bakılıyor.
İhtiyaçları karşılanıyor. Bundan daha güzel bir
bağış olamaz. Canımızı, malımızı güveniyoruz,
askeriyeye teslim ediyoruz, evlatlarımıza da.
İki kuruşluk malımı mı vermeyeceğim. Helali
hoş olsun, veririm. Yani olsa daha malım onu
da veririm. Herkesi de bağış yapmaya davet
ediyorum.
Vakfımızdan yardım alanlar da akıllı olsunlar, dört
elle sarılsınlar, büyük adam olsunlar, faydalı insan
olsunlar. Bu kadar güzel yardımlar alıyorlar, bu
kadar takviye görüyorlar. Onu, helal ettirsinler.
Ben nasıl ki verdim, “helal olsun” diyorum; onlar
da yapılan iyilikleri, okutturmaları, emekleri helal
ettirip, ona göre faydalı insan olsunlar. Önemli
olan bu…
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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PINAR DELİ İLE SÖYLEŞİ

Pınarcığım; bize kendinden bahseder misin?
1993 yılında Ankara’da dünyaya geldim,
24 yaşındayım, Keçiören’de ailemle birlikte
yaşıyorum. Hâlen Anadolu Üniversitesi Açık
Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde
lisans öğrenimim devam ediyor. Ayrıca Danıştay
Başkanlığı’nda memur olarak çalışıyorum.
Şehit çocuğu olmak nasıl bir duygu ve hayatında
ne gibi etkileri oldu?
Babam şehit olduğunda ben dört yaşındaydım
ve babamı hiç hatırlamıyorum. Hayatıma
etkilerini soruyorsunuz ya, ben hep hayata
değişik başladım ve değişik yaşıyorum. Ben
ilkokula başladığımda öğretmenlerimiz aileniz
ne iş yapıyor diye sorduğunda tüm arkadaşlarım
cevap veriyordu, sıra bana geldiğinde, benim
babam şehit dediğimde çok hüzünleniyor ve
kendimi çok kötü hissediyordum. Baba sahibi
olmanın özlemini hep duyuyordum, gerek
amcam gerekse dedem sürekli hayatımdaki baba
rolünü bana yaşattılar, onlara çok minnettarım,
çocukken bir şekilde avunuyorsunuz ama
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yaş ilerledikçe o baba kavramı ve özlemi hep
büyüyor, özellikle okuldayken arkadaşlarım
babaları ile yaptıklarını anlattıkça benim neden
yok derdim. Ben onlara amcam ve dedemle
paylaştıklarımı anlatırdım onlar da bana babaları
ile paylaştıklarını anlatırlardı. Ben o baba figürünü
hep özlemle anardım. Dedem ve amcalarım
bir dediğimi iki etmemelerine karşın onların
çabaları, içimdeki baba özlemini gidermeye
yetmezdi. Bir yerde baba ifadesi geçtiğinde
hep duygulanıyor ve boğazım düğümleniyor,
ağlayacak gibi oluyorum, çok duygulanıyorum.
Tabii ben babam şehit olduğu için daima onunla
gurur duyuyorum. İyi ki o benim babam olmuş ve
ben bir şehit kızıyım. Babamın mezarını ziyaret
için şehitliğe gittiğimde, mezarlıkları gezerken
ve dua ederken hiç korkmuyorum. Normalde
insanlar mezarlıklardan korkar veya çekinir ama
ben orada kendimi babamın gölgesinde ve
himayesinde hissediyor ve hiç korkmuyorum.
Şehitlikte saatlerce vakit geçirebiliyorum bu
bana güç veriyor, orada babamın sürekli yanımda
olduğunu hissediyorum, ben onun ruhen

oturuyoruz birkaç saat sonra sanki yıllardır
tanışıyormuşuz gibi dostluklarımız başlıyor.
Mehmetçik Vakfı’ndan yapılan yardımlar benim
hayata daha iyi hazırlanmamda yardımcı oldu.
Devlet tarafından mutlaka anneme maaş
bağlamışlardır ama bu yardım sınırlı fakat
Mehmetçik Vakfı’nın sürekli eğitim desteği
hayatıma anlam ve önem katıyor, vakıf ayrıca
öğrenim masrafları için de yılda bir defa yardım
veriyor. Sadece maddi değil hayatın herhangi bir
alanında karşılaştığımız sorunlarla ilgili de vakfın
personelini arayabiliyoruz, evet her aradığımızda
bizlere çok yardımcı oluyorlar, her şey maddiyat
değil, bu manevi duyguların gelişmesi sayesinde
kendimizi Mehmetçik Vakfı’na yakın hissediyor
ve bu aileye ait olduğumuzun farkına varıyoruz.

Şehit P.Onb. Adem DELİ

varlığını ve yanımda olduğunu hissediyorum
ama bunu anlatmak çok zor. Başıma bir şey
geldiğinde, bir sıkıntı duyduğumda babamın
manen yanımda ve yardımımda olduğunu o
zorlukların üstesinden Allah’ın izniyle babamın
sayesinde geldiğimi, sanki onun hayatımın her
aşamasında hayatımı yönlendiriyormuş gibi
hissediyorum. Hayatımda olduğunu biliyorum
şuramda, yani sağ omuzumda bir yerde elinin
olduğunu hissediyorum.
Mehmetçik Vakfı ile nasıl tanıştınız?
Babam şehit olduğunda ailem Mehmetçik
Vakfı’ndan
nakdi
yardım
almış,
onu
hatırlamıyorum ama annem öyle söylerdi. Okula
başladığımda annem öğrenci belgesi alarak
Mehmetçik Vakfı’na götürmemi söylemişti.
Öğrenci belgesini vakfa getirdiğimde, vakıfla
ilk tanışmamız bu şekilde oldu ve devam etti.
Daha sonra 2014 ve 2017 yıllarında, yani bu
sene de Kültür Gezileri’ne katıldım. Kültür
Gezileri’nde diğer arkadaşlarımızla tanışmamız
ve kaynaşmamız çok kısa oluyor, bir lobide

Gerçekten vakıfla aramızda çok kuvvetli manevi
bir bağ oluştu. Evet, maddi anlamda yani 26
yaşını tamamladıktan belli bir süre sonra destek
bitse de, Mehmetçik Vakfı’nın arkamdaki manevi
desteği hiçbir zaman bitmeyecektir. Buradaki
abilerim ve ablalarımla, Kültür Gezisi’nde
tanıştığım arkadaşlarımla bundan sonraki
hayatımda da bir şeyler paylaşacağımı biliyorum.
Vakıf bana çok büyük bir aile kazandırdı. Onlar
sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz.
Vakıftaki herkese çok teşekkür ediyoruz, bizleri
çok özel hissettirdiler, hepsine müteşekkiriz.
Mehmetçik Vakfı’ndan yardım alanlara neler
tavsiye edersin?
Eğitim öğretim hayatları boyunca korkmasınlar,
her başları sıkıştığında maddi ve manevi olarak
ailelerinden sonra yanlarında Mehmetçik
Vakfı’nın olduğunu bilsinler. Çünkü biliyoruz
bizleri kızlarınız, oğullarınız gibi seviyorsunuz.
Bir örnek vermek gerekirse Kültür Gezileri’nde
birimiz hastalansak, Mehmetçik Vakfı’ndan
görevli abilerimiz de, ablalarımız da sanki
kendi evlatları gibi ilgileniyorlar bizimle. Eğitim
hayatımızda da bu böyle, ben arkadaşlarıma
aldıkları eğitim yardımını mutlaka iyi bir şekilde
kullanıp eğitimlerinin ve derslerinin daha iyi
olması için kullanmalarını öneriyorum. Kariyer
hedeflerine ulaşmak için kullansınlar, bilsinler
ki Mehmetçik Vakfı onların hep arkalarında ve
yanlarında olacaktır.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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GAZİ ÇOCUKLARI İLE
SÖYLEŞİ
Vatani Görevini Şırnak’ta Yapmakta iken 1992
Yılında 4’üncü Dereceden Gazi Olan P.Onb. Arslan
KAVAK’ın Kızı Döne KAVAK ile Bir Söyleşi…
Döneciğim; bize kendinden bahseder misin?
Kahramanmaraş Afşin ilçesinde doğdum
ilk ve ortaokulu orada okudum daha sonra
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Muhasebe Bölümü’ne kayıt yaptırdım iki yıllık
eğitimi müteakip dört yıllık bölüme geçtim ve
bitirdim. Şu anda yüksek lisansımı yapıyorum.
Gazi çocuğu olmak nasıl bir duygu?
Ben daha annemin karnında altı aylık iken babam
gazi olduğundan, hayata biraz buruk başladım
ama çok şükür babamı hiç görmeyebilirdim
de, şu an benim yanımda ve gazi de olsa onu
görme imkânım var. Birlikte yaşıyoruz, şu an
26 yaşındayım bu yaşıma kadar da Mehmetçik
Vakfı benimle hep beraber oldu. Dört kardeşim
var 3 kız bir erkek onlar da eğitimlerine devam
ediyorlar. İyi ki benim babam benim diğer yarım,
hayattaki en değerli varlığım babam iyi ki de
gazi olmuş ve iyi ki ben de onun kızıyım.
TSK Mehmetçik Vakfı ile nasıl tanıştınız?
Benim Mehmetçik Vakfı ile tanışmam 1997
yılında eğitim hayatına adım atmamla başladı.
O günden bu güne her zaman hem maddi hem
manevi desteği ile yanımda olmaya devam
ediyor. 18 yaşımdan beri de hem maddi hem
manevi yardım aldığım Mehmetçik Vakfı’na
sürekli gidip geliyorum. Mehmetçik Vakfı’nda
çalışan personelin hepsi ağabeyim ablam
oldular. Hepsi benim ailem, Mehmetçik Vakfı’nın
Kültür Gezileri sayesinde, Türkiye’nin 81 ilinde
81 evim ve kardeşlerim var, Mehmetçik Vakfı
ailesi her şeyim oldular, hepsi şu anda benimle
birlikteler. Gazi çocuğu olarak Mehmetçik
Vakfı’nın sunduğu bakım yardımı imkânından
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faydalanmaya 18 yaşından itibaren başladım.
Daha sonraki süreçte ise hem maddi hem manevi
anlamda vakfın tam anlamıyla desteğini gördüm.
Vakıf çalışanları adeta benim ailemin bir parçası
oldular. Mehmetçik Vakfı sayesinde Türkiye’nin
her yerinde sığınacağı evi ve güveneceği bir
yakını olan kocaman bir aileye sahibim. Başım
her sıkıştığında arayıp tavsiyelerini alabileceğim,
derdimi sıkıntımı anlatabileceğim birilerinin
olması beni hep daha güçlü kıldı diyebilirim.
Bu yüzden kendimi gerçekten çok şanslı
hissediyorum.
Mehmetçik Vakfı hakkında neler söylemek
istersin?
TSK Mehmetçik Vakfı benim ikinci bir ailem
gibi, aradığımda mutlaka abilerimden veya
ablalarımdan birileri benim sorunlarımı çözüyor
onları sürekli yanımda hissetmem beni çok mutlu
ediyor ve bana güç veriyor. Ben onlar sayesinde

okudum ve hayata tutundum, her türlü zorluğu
TSK Mehmetçik Vakfı sayesinde aştım ve aşmaya
da devam ediyorum.
Mehmetçik Vakfı’ndan yardım alanlara neler
tavsiye edersin?
Vakıftan aldıkları öğrenim yardımı konusunda
daha iyi değerlendirme yapmaları gerektiğine
inanıyorum. Bu yardım onlara kolay verilmiyor,
bunu bilmeleri gerekir. Mehmetçik Vakfı her
zaman yanlarında hem maddi hem de manevi
olarak sürekli yer almaya devam edecektir.
Ancak kendilerine vakıf tarafından verilen maddi
desteği de daha başarılı biçimde kullanmalarını
tavsiye ederim. Bu desteği amacı doğrultusunda
kullanmalarını ve boşa harcamamalarını ve
kıymetini bilmelerini söylemek isterim.
Vatani Görevini Yapmakta iken 4’üncü
Dereceden Gazi Olan P. Er Faruk ÇETİN’in Oğlu
Abdurrahim Yaser ÇETİN ile Bir Söyleşi…
Yaserciğim; bize kendinden bahseder misin?
1997 yılındaAnkara’dadoğdum, asıl memleketimiz
Çankırı’dır. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi İşletme
Bölümü 1’inci sınıf öğrencisiyim, annem ev
hanımı, babam matbaacı ve şu an emekli. Biz üç
kardeşiz, ben altı aylıkken babam Kıbrıs’ta gazi
oldu.
Gazi çocuğu olmak nasıl bir duygu ve hayatında
ne gibi etkileri oldu?
Babam gazi olduktan sonra babamın kıymetini
daha fazla anladım. Yaşım ilerledikçe baba sevgisi
bende daha çok arttı. Küçükken 10-11 yaşına
kadar babamla kolay kolay vakit geçirmezdim
ama yaşım 16-17 olunca bir arkadaş gibi vakit
geçirmeye, her türlü faaliyette birlikte olmaya
başladık. Babam 4’üncü dereceden gazi olduğu
için çalışamıyor, bu yüzden kendisiyle daha fazla
zaman geçiriyorum.
Mehmetçik Vakfı ile nasıl tanıştınız?
Benim tanışmam eğitim hayatıma adım atmamla
başladı. O günden bu güne her zaman hem
maddi hem manevi desteği devam ediyor, 18
yaşından beri de hem maddi hem manevi sürekli
benimle ilgileniliyor, her türlü sorunumda hep

yardımcı oluyorlar, Mehmetçik Vakfı’na sürekli
gidip geliyorum vakıfta çalışan tüm personel
ağabeyim, ablam kısacası hepsi benim ailem
oldu. Kültür Gezileri’nde benim gibi olan 81 ilden
arkadaş edindim. Hangi şehre gitsem orada bir
ailem olduğunu biliyorum. Hiç sormadan gidip
evlerinde kalabilir ve ben de onları evimde misafir
edebilirim. Biz gidince onlar beni karşılıyor,
onlar gelince de ben onları karşılıyorum. TSK
Mehmetçik Vakfı sayesinde güzel bir gönül bağı
kurduk. Kendi aramızda teknolojiden istifade
ederek görüşüyoruz sosyal medyada gruplarımız
var. Farklı illerde dahi olsak birbirimize gidip
geliyoruz.
Mehmetçik Vakfı’ndan yardım alanlara neler
tavsiye edersin?
Burası yani Mehmetçik Vakfı benim ikinci
ailem, ben ailemden başka yerde görmediğim
sevgiyi burada görüyorum. Arkadaşlarıma
aldıkları maddi yardımları başka yerlerde ziyan
etmesinler ve tutumlu olsunlar, kendi eğitimlerine
harcasınlar, bütün söylemek istediğim husus
budur. Söyleyecek pek bir şey bulamıyorum.
Ancak, nerede ve nasıl olursak olalım Mehmetçik
Vakfı’nın arkamızda ikinci bir ailemiz olmasından
güç alıyor ve gurur duyuyorum.
MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
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DÜNYAEVİNE GİREN

MEHMETÇİK ÇOCUKLARI
Vatan uğruna şehit olan Bartınlı Ali ÇAYIR’ın
kızı Gizem ÇAYIR ile Erzurumlu gazi Hikmet
TOPRAKÇI’nın oğlu Davut TOPRAKÇI, 5 Temmuz
2017 tarihinde Erzurum’da dünyaevine girdi.
Erzurum Temsilciliğimizin katıldığı düğünde,
genç çift, bu mutlu günlerinde Mehmetçik
Vakfı’nı yanlarında görmekten büyük mutluluk
duyduklarını ifade ederek “Bugüne kadar maddi ve
manevi destekleri ile hep yanımızda hissettiğimiz
Mehmetçik Vakfı’nı, bugün de yanımızda
görmekten çok büyük mutluluk duyduk” dedi.
Mehmetçik Vakfı ailesi adına çiftimize mutluluklar
dileriz.
Vatanı uğruna şehit düşen Gökhan AYDINLI’nın
oğlu Gürhan AYDINLI, 15 Temmuz 2017 günü
Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapılan düğünle
dünyaevine girdi. Genç çiftimizi bu mutlu gününde
Bursa Temsilciliğimiz yalnız bırakmadı. Çiftimize
ayrıca, vakfımızın anısı takdim edildi. Düğünlerine
Gemlik bölgesinde bulunan şehit aileleri ve
gazilerin yoğun katılım sağladığı genç çiftimize,
Mehmetçik Vakfı ailesi olarak mutluluklar dileriz.
Vatanı uğruna şehit düşen Nihat KÖYLÜ’nün oğlu
Mehmet KÖYLÜ 30 Temmuz 2017 tarihinde Uşak’ın
Eşme ilçesinde gerçekleşen düğün töreninde
dünyaevine girdi. Genç çiftimizi bu mutlu gününde
İzmir Temsilciliğimiz yalnız bırakmadı. Mehmetçik
Vakfı ailesi adına çiftimize mutluluklar dileriz.
16 Nisan 2017 tarihinde, vakfımızın yardım planında
bulunan 6’ncı derece gazi Hamit ATMACA’nın
kızı Reyhan ATMACA’nın Samsun ili Çarşamba
ilçesindeki düğün törenine Samsun Temsilciliğimiz
katıldı ve vakfımızın düğün anısı Reyhan-İsmail
çiftine takdim edildi. Mehmetçik Vakfı ailesi olarak
çiftimize mutluluklar dileriz.
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Şehit Ali ÇAYIR’ın kızı Gizem ÇAYIR ile gazi Hikmet TOPRAKÇI’nın
oğlu Davut TOPRAKÇI

Şehit düşen Gökhan AYDINLI’nın oğlu Gürhan AYDINLI

Şehit düşen Nihat KÖYLÜ’nün oğlu Mehmet KÖYLÜ

Gazi Hamit ATMACA’ nın kızı Reyhan ATMACA

GAYRİMENKUL BAĞIŞLARININ YAPILMASI VE

BAĞIŞÇILARIMIZIN HAKLARI
Mehmetçik Vakfı’nın gelir kaynaklarından birisi de
vakfa bağışlanan gayrimenkullerden elde edilen
gelirlerdir. Herhangi bir hukuksal sorunu (imar
sorunu dâhil), birden fazla hissedarı olmayan,
tapusu tamamen bağışçıya ait, vakfa gelir
getirebilecek nitelikteki gayrimenkuller, bağış
olarak kabul edilmektedir.
Gayrimenkul bağışları, şartsız, intifalı ya da
vasiyetname tanzim etmek sureti ile yapılmaktadır.

1. Şartsız Bağış:

Bağışlanan gayrimenkulün tam mülkiyet hakkının
vakfa intikal ettiği bu bağış şeklinde bağışçı, vakıf
yetkilileri ile birlikte ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’ne
giderek taşınmazın tapusunu vakıf üzerine
intikal ettirir. Bu işlemde, vakfın vergi muafiyeti
olduğundan, bağışçı tarafından herhangi bir vergi
ya da harç ödemesi yapılmaz.

2. İntifalı Bağış:

Bağışlanan
gayrimenkulün
intifa
hakkının
bağışçıda kaldığı bu bağış şeklinde, bağışçı, ilgili
Tapu Sicil Müdürlüğü’ne giderek gayrimenkulün
çıplak mülkiyetini vakfa devreder. Gayrimenkulün
intifa hakkı bağışçıya ait olduğu için, bağışçı
vefatına kadar gayrimenkulde oturabilir veya
onu kiraya verebilir, ancak gayrimenkulü satarak
veya devrederek tasarrufta bulunamaz ve
gayrimenkul üzerinde yapının esasına yönelik
değişiklik yapamaz. Bağışçının vefatı halinde, vakıf
yetkilileri tarafından gayrimenkul üzerindeki intifa
şerhi kaldırılır ve gayrimenkulün tüm tasarruf ve
kullanma hakkı vakfa geçer.

3. Vasiyetname ile Yapılan Bağış:

Noterden vasiyetname tanzim edilerek yapılan
bu bağış şeklinde bağışçı, menkul ve gayrimenkul
mallarının vakfa hangi şartlarla kalmasını istediğini
notere belirtir. Vasiyetname tanzim edilirken
kanunun öngördüğü şekil şartlarına uygun olarak
iki tanık gerekmektedir. Son yapılan düzenleme
ile 65 yaş üzerinde olan kişilerden sağlık
raporunun alınması zorunluluğu kalkmış olsa da,
ileride çıkabilecek ihtilaflara karşı “hukuki işlem
yapabilme ehliyetine sahip olunduğuna dair”

doktor raporunun, vasiyetnamenin düzenlendiği
esnada notere sunulması gerekmektedir.
Noter, vasiyeti bir yazı ile Nüfus Müdürlüğü’ne
bildirir. Bağışçı ise, vasiyetnamesi hakkında vakfa
bilgi verebilir veya vasiyetnamesinin bir suretini
vakfa gönderebilir. Bu bilgi ve belgeler vakfın
arşivinde saklanır.
Vasiyetname ile yapılan bağış için Merhum Sanat
Güneşimiz Zeki MÜREN’in yaptığı bağış bir
örnektir. Büyük sanatçı, tüm mal varlığının yarısını
vasiyetname düzenlemek suretiyle TSK Mehmetçik
Vakfı’na bağışlamıştır.

Gayrimenkul Bağışında Dikkat Edilecek
Hususlar:
• 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.
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ÖLÜMSÜZ KAHRAMANLARIMIZIN

KAYIT İŞLEMLERİ

gönül birlikteliği içerisinde geleceğe taşımayı
sağlayan hususları kayıt altına alarak belgelemeye
muhafaza etmeye ve arşiv oluşturmaya ayrı bir
önem ve gayret sarf etmiştir.1

Fahrettin DÖRTKOL
(E) P. Albay
Şehit / Malul Yak. İrt. Md.

Milletimiz, tarihin her safhasında, hem devlet hem
de millet olarak vatan savunmasını en kutsal bir
görev bilmiş, bununla beraber o görevi yürütenleri
de aynı kudsiyette görmüştür. Bu yüzden milletimiz
rütbelerin en yükseğini, ölümsüz kahramanlarına
“şehitlerine” vererek hem ona hem de onun geride
bıraktıklarına “şehidimin aziz hatırası” diye sahip
çıkmıştır. Böylece vatanını ve onu savunanları,

Tarih boyunca kurulan Türk Devletleri, savaşlarda
kahramanlık gösterenler, şehit ve gazi olanlar ile
ailelerinin sosyal ve ekonomik haklarını gözetmişler
bunun için tedbirler almışlardır. Manevi değerler
ile de bu köklü anlayış iyice şekillenmiş ve devlet
yönetiminde söz konusu faaliyetler zamanla
kurumsal hale gelmiştir.
Şehit olanların 1856 Kırım Harbi’nden itibaren kayıt
altına alınarak belgelenmesi nedeniyle tarihteki
Türk Devletleri’nden Osmanlı Devleti’nde şehit
kayıtlarının nasıl tutulduğu konusunda daha çok
bilgiye sahibiz.

1 - Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz (Osmanlı Dönemi9; Cilt: 1, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2000, s.5.
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Çok köklü bir defter tutma geleneğine sahip
Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren resmi
belgeleri muhafazaya, bugünkü tabirle arşivciliğe
büyük önem vermiştir. Osmanlı zihniyetinde kağıt
saygı gösterilen bir meta olduğundan belgeler, en
küçük müsveddeleri bile atılmadan saklanmıştır.2
Tarihi kültür ve inancından süzülerek gelen
bu devlet tecrübesi ve anlayışıyla oluşturulan
kurumsal bir yapıda, zayiat kayıtları, nedenlerine
göre farklı renkte mürekkepli kalemle, açıklayıcı
notlarla yazma yöntemi oluşturularak tutulmuştur.
Milletimiz kendine yurt edindiği topraklara hep
sadakat ve vefa göstermiştir. Vatan topraklarının
hamisi yüce devletimiz de, her devirde ona sahip
çıkanları minnet ve şükranla yâd etmek üzere,
devlet hafızasına (arşiv kayıtlarına) yerleştirmiştir.
20’nci yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı Devleti
tarafından tutulan Umum Zayiat ve Zabitan
Zayiat Defterleri’nin, savaşlarda hayatını kaybeden
şehitlerin ve diğer personelin özlük haklarının,
dul ve yetimlerine intikali noktasında kaygılar
gözetilerek ayrıntılı ve titiz tutulduğu görülmüştür.
Savaş yıllarında birçok tarihi belgede geçmekte
olan “Eytamın Hukukunu Sıyanet” yani “Yetimlerin
Hukuki Haklarını Korumak” manası doğrultusunda
“Zayiat Belgelerinin Tetkiki” gerektiği üzerinde
durulmuştur. Bahse konu özlük haklarının takibi
sistematik bir şekilde yürütülmüştür.
İnsanlık tarihi açısından büyük felaketlere ve
yıkımlara yol açan Birinci Dünya Savaşı, 1914 yılında
başlamış ve 1918 yılında sona ermiştir. Bu süreçte
Osmanlı Devleti; iç isyanlar, dıştan gelen saldırgan
politikalar ve öncesinde yaşanan Balkan Harbi
ve olumsuz sonuçları nedeniyle siyasi, askeri ve
ekonomik açıdan fazlaca yıpranmış bulunmaktadır.
Türk ordusu, Birinci Dünya Savaşı’nda üç ayrı kıtada
savaşmış, Mehmetçik’in, her cephede bastığı her
karış toprak; onun kahramanlıklarına, kıymetli
hatıralarına sahne olmuştur. Mehmetçik, Şark
Kafkas Cephesi, Çanakkale Cephesi, Kanal Cephesi,
Irak Cephesi, Suriye Filistin Cephesi, Makedonya,

Galiçya, Romanya Cephesi, Hicaz ve Yemen
Cephesi gibi birçok cephede süren savaşlarda
kahramanca savaşarak şehit ve gazi olmuştur.
Sonuçta Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918 tarihinde
Mondros Mütarekesi’ni imzalamak zorunda kalarak
savaştan çekilmiş, 10 Ağustos 1920 tarihinde de
Sevr Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalmıştır.3
Ancak, sömürge olmayı dikte eden Sevr’i
tanımayan Türk Milli Mücadelesi, Gazi Mustafa
Kemal’in önderliğinde Kurtuluş Savaşı ile Misak-ı
Milli sınırlarını koruyarak 24 Temmuz 1923’te Lozan
Antlaşması ile bağımsızlık karakterini tarihe bir kez
daha ispatlamış, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti
kurularak 29 Ekim 1923’te dünyadaki yerini almıştır.
Osmanlı Devleti, muharebede bizzat düşman ateşi
veya tesiri ile o anda veya yaralandıktan hemen
sonra hayatını kaybeden İslam inancına sahip
askerini “şehit” kelimesi ile tanımlamış ve zayiat
kaydını kırmızı mürekkepli kalemle yazmıştır.
Dönemin belgelerinde ”şehiden”, “şehiden
fevt”, tabirlerinin yanında “rütbe-i şehadeti
ihraz eylemiş”, “vasıl-ı mertebe-i şehadet
olmuş” veya “nail-i şehadet olmuş” yani şehitlik
rütbesine, mertebesine erişmiş tabirleri de sıklıkla
kullanılmıştır.4 Bu durum Harbiye Nezareti’nin,
Birinci Dünya Savaşı ordu zayiat kayıtlarını
tutarken düşman ateşi veya tesiri ile o anda veya
yaralandıktan sonra hayatını kaybeden askeri
personelini, bulaşıcı hastalıklar gibi diğer nedenler
dahilinde hayatını kaybeden personelinden ayırıp
farklı bir sınıflandırmaya gittiğini göstermektedir.
Osmanlı Devleti zayiat defter ve kayıtlarında
zayiatın gerçekleşme niteliğini gözeterek doğrudan
“şehit” veya “şehiden” tabirini kullandığı gibi
bir de harp meydanında yaralanma suretiyle
şehit düşme anlamına gelen “mecruhen şehit”
tabirini de kullanmıştır. Mecruhen şehit tabiri harp
sırasında yaralanıp henüz ruhunu teslim etmeden,
harp meydanı dışına nakledildikten biraz sonra
ölen manasında kullanılmıştır.5 Birinci Dünya Savaşı
zayiat defterlerinde “şehit” ibaresi gibi “mecruhen
şehit” ibaresi de kırmızı mürekkeple yazılmıştır.

2 - A.g.e., s.5,6.
3 - Milli Savunma Bakanlığı, Ölümsüz Kahramanlar, Birinci Dünya Savaşı Şehit İşlemleri, Gnkur. Basımevi, Ankara, 2015, s.XVII.
4 - Harp Mecmuası (Kasım 1915-Haziran 1918); Sayı:7, Sahife:107, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013.
5 - Milli Savunma Bakanlığı, Ölümsüz Kahramanlar, s.36.
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Birinci Dünya Savaşı Bahr-i Sefid Boğazı (Çanakkale Boğazı) Mevki-i Müstahkemi’nde şehit, vefat, kayıp olan personelin
listesini gösterir cetvel. 6

Sonuç olarak o devrin yürürlükteki mevzuatı
gereğince ölüm kayıtlarının yazımında vefat eden
personel kim olursa olsun, herhangi bir rütbe veya
makam kaygısı gözetilmeden, askeri personel
hangi nedenden hayatını kaybetti ise o husus
göz önünde bulundurularak ayrıntılı tutulduğunu
ispatlamaktadır.7
Yukarıdaki cetvelde Birinci Dünya Savaşı’nın
başlangıcından Mondros Mütarekesi’ne (30 Ekim
1918) kadar olan süreçte şehit olan, kayıp olan,
vefat eden komutanların ve subayların sayı ve
rütbelerini göstermektedir. Zayiat cetvelinde
dikkati çeken bir husus vardır. Düşman kuvvetlerinin
ateşli silahlarının tesiriyle o an hayatını kaybeden
subaylar için “şehit” ibaresi kullanılırken diğer
nedenler dâhilinde (kalp krizi, attan düşme,
suda boğulma, eceli gelerek) hayatını kaybeden
subaylar için “vefat” ibaresi kullanılmıştır. Yalnız
bir yerde Umum Zayiat Defterleri’nde standart
bir tabir olan “mağrûken (suda boğularak) vefat”
tabiri yerine “mağrûken şehit” tabirinin kullanılmış
olması da dikkat çekicidir.
6 - Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı İSH 476-37
7 - A.g.e.,s.33.
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Osmanlı Devleti tarafından 1904-1908 yıllarında
yapılan nüfus sayımında, bu tarihte nüfus vukuat
defterlerinde şehit kayıtlarının, 1856 Kırım
Harbi’nden itibaren tutuldukları görülmüştür.
Ancak, Türk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra milli
sınırlar dışında kalan Osmanlı Devleti’ne ait
yerlerdeki nüfus kayıtları elden çıktığından şehit
kayıtlarının büyük bir kısmı da bu topraklarla
birlikte kaybedilmiştir. Hâlihazırda şehit kayıtlarının
tespiti ve teyidi için yapılan tüm çalışmalar Lozan
Antlaşması’na dayanan milli sınırlar içinde kalmış
devlet kurumlarının arşiv çalışmalarına dayalı
olarak devam etmekte ve muhafaza altında
bulundurulmaktadır.
MSB Arşiv Müdürlüğü’ndeki arşiv kayıtlarının bir
kısmını oluşturan askerlik şubeleri; tüm askeri
personelin ve kanuni yakınlarının özlük işlemlerini
yürütürken, Nüfus Müdürlükleri, emeklilik işlemlerini
yürüten Tekaüt/Mütekaidin Şubesi (eski Emekli
Sandığı Genel Md.lüğü yeni adı Sosyal Güvenlik
Kurumu) ile koordineli bir şekilde çalışılmıştır.
MSB Arşiv Müdürlüğü listesinde bulunan şehitlerin

genelde askeri arşiv kayıtlarına ve belgelerine
dayandığı, vatandaşların şehitleriyle ilgili nüfustan,
sosyal güvenlik kurumlarından bir belge ile
müracaatı olması halinde askeri arşiv kayıtlarında
olmasa bile bu şehitler de, gerekli kontrolleri
müteakip MSB şehit listesine dâhil edilmekte ve
şehit listesi bu şekilde devamlı güncellenmektedir.
Günümüzde Milli Savunma Bakanlığı şehit
listesinde bulunan şehitler, MSB Arşiv Müdürlüğü
envanterine kayıtlı Askerlik Şubeleri Kayıtları,
Zayiat Cetvelleri, Zabitan Zayiat Defterleri, Umum
Zayiat Defterleri, Birlik Künye Defterleri, Harp
Cerideleri, Kırmızı Vefayat İhbariye Varakası vb.
kayıtlardan tespit edilerek tutulmaya, diğer devlet
kurumlarının arşivlerinde yapılan bilgi ve belge
araştırmaları ile ortaya çıkan şehit kayıtları ile de
desteklenmeye devam edilmektedir.
Şehit kayıtlarının yer aldığı belgelerin türleri ve
bulunduğu devlet kurumları aşağıda sıralanmıştır.8
MSB Askeri Arşiv Müdürlüğü:
• Zayiat Cetvelleri (Şehit, kayıp, esir, yaralı vb. tüm
askerlerin kaydedildiği defter),
• Zabitan Zayiat Defteri (Şehit, kayıp, esir, yaralı vb.
rütbeli askerlerin kaydedildiği defter),
• Umum Zayiat Defterleri (Bütün şehit, kayıp, esir,
yaralı vb. askerlerin kaydedildiği defter),

• Kırmızı Vefeyat İhbariye Varakası (Asker ailesine
gönderilen vefat belgesi),
• Vefayat-ı Askeriye Künye Pusulası,
• Ahz-ı Asker Şuabatına Ait Kuyudat,
• Zuafa ve Malulin İhbariye Varakası (Hasta ve
yaralı askerlerin sakatlık ve zafiyet neticesinde
memleketine sevk edildiği günü ve durumunu
bildiren, biri kıtasına diğeri askerlik şubesine
gönderilen iki nüsha sarı renkli belgedir).
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Md.lüğü Arşivi:
• Tasnif Defterleri (Ölüm Vukuat Defterleri),
• Esas (Vukuat) Defterleri,
• Tahrirat ve İhbariye Varakası.
Sosyal Güvenlik Kurumu Arşivi:
• Şehit ve Malul Maaş Defterleri,
• Varaka-i Tahkikiye,
• Cüzdan ve Senedat-ı Resmiye,
• Muvakkat (Geçici) Maaş Cüzdanı,
• Asli Maaş Cüzdanı,
• İstihkak Varakası (Hakediş Belgesi),
• İkramiye Tevzi Cüzdanı,
• Tebeddülat Cetvelleri,
• Şahsi ve Emeklilik İşlem Dosyaları.

8 - Milli Savunma Bakanlığı, Ölümsüz Kahramanlar, s.XX.
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Sağlık Bakanlığı Arşivi:
• Hastane Teşhis Varakaları (Belgeleri)
Maliye Bakanlığı Arşivi:
• Mal Müdürlüğü (Liva) Defterleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Gn.
Müdürlüğü Arşivi:
• Veraset İlmühaberleri,
• Tapu Kayıtları.
Şehitlerin ve kanuni yakınlarının tespitinde
yalnızca MSB Arşiv Müdürlüğü araştırması ile
yetinilemeyeceği, zayiat defterleri başta olmak
üzere askerlik şubesi kayıtları, birlik künye defterleri,
Nüfus Müdürlükleri’ndeki ölüm vukuat defterleri,
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki emeklilik işlemleri
kayıtları, tapu kayıtları ve veraset ilmühaberleri,
hastane kayıtları tetkik edilerek vefat durumlarının
aydınlatılması gerekmektedir.
Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü’ne ait
arşiv belgeleri ve dokümanlarından hareketle
temellendirilen
şehitlerin
tespit
işlemleri
çalışmalarının hukuksal, sosyal ve ekonomik
boyutları, diğer devlet kurumlarının arşivlerinde
yapılan bilgi ve belge araştırmaları ile şehit
kayıdı tespit edildiğinde desteklenmektedir. MSB
Arşiv Müdürlüğü listesinde bulunmayan bir şehit
hakkında diğer kurumlar tarafından şehit olduğunu
belgeleyen bir arşiv belgesi bulunduğunda veya
şehit yakınlarının araştırmaları sonucunda yukarıda
bahsedilen kurumlardan bir belgeye ulaşmaları
durumunda, MSB şehit listesine münferiden dahil
edilmektedir.
Osmanlı Devleti Harbiye Nezareti, Birinci Dünya
Savaşı yılları süresince şehadet kayıtlarının askerlik
şubeleri tarafından takip ve kayıt işlemlerinin yerine
getirilmesinde, şehadet bilgisinin asker ailelerine
tebliğinde ve geride kalan aile bireylerine maaş
tahsisinde izlenecek yol ve yöntemler hakkında
emirler yayımlamaya devam etmiştir. Harbiye
Nezareti’nin 31 Aralık 1916 tarihli emrinde “zabitan
ve mensubin-i askeriyeden” şehit olan, esir düşen,

kayıp olan ve vefat edenlerin ailelerine yönelik
sürdürülecek evrak işlemlerinde dikkat edilmesi
gereken hususlar Ordu Emirnamelerinde ayrıntılı
bir şekilde belirtilmiştir.9
Milli Mücadele yıllarında ise Birinci Dünya Savaşı
şehitleri de dahil edilmek üzere tüm şehitlerin
geride kalan dul ve yetimlerine maaş tahsisi
noktasında, Ankara Hükümeti’nin de çalışmalar
yürüttüğü görülmektedir. Bu çalışmalarda dikkati
çeken en önemli ayrıntı, Milli Müdafaa Vekâleti
Muamelat-ı Zatiye Dairesinin İstanbul’daki Osmanlı
Devleti Personel İşleri Dairesi ile o zamanki
tabirle “Dersaadet Muamelat-ı Zatiye Dairesi” ile
irtibat kurmuş olmasıdır. İstiklal Savaşı yıllarında
kurumsal anlamda yaşanan bu ikilikte, şehit
ailelerinin mağduriyetine yol açılmaması için
hassas davranılmıştır. Ankara Hükümeti, İstanbul
Hükümeti ile şehit ailelerinin hukuki hakları
söz konusu olduğunda, dolaylı yoldan da olsa
iletişime geçmiş ve bu konuda yaşanması muhtemel
problemler iyi bir koordine ile aşılmaya çalışılmıştır. 10
İstiklal Savaşı sürecinde şehit işlemlerini, savaşı
yöneten Ankara Hükümeti’ne bağlı Milli Müdafaa
Vekaleti sürdürmüştür. Değişen yalnızca savaşın
adı ve bu savaşı idare eden kurumdur. Değişmeyen
husus, tarihi zincir içerisindeki devletin devamlılığı
ve sürekliliği; Cihan Harbi’nden sağ çıkmayı
başarabilmiş, vatanın kurtuluşu için savaşan bütün
bir vatan ve onun koruyucusu ordusu ile milleti
olmuştur.
Zayiat cetvellerinde kayıp gösterilmiş yani hayat
ve mematları meçhul askerlerle ilgili olarak kesin
bir hüküm verilemeyeceği beyan edilmiştir. Kesin
bir hüküm verilebilmesi için savaşın bitmesi
ve esirlerimizin sağ salim memleketlerine
dönmelerinin beklenmesi gerektiği belirtilmiştir.11
Bu hüküm İstiklal Savaşı’ndan sonra Ankara
Hükümeti tarafından da kabul görmüştür.
Müdafaa-i Milliye Vekaleti, Sıhhıye Dairesinin Hilal-i
Ahmer Cemiyeti’ne yazdığı 02 Nisan 1923 tarihli
yazıda “….Yunanistan’da bulunan üseranın (esirler)

9 - TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri, Ordu Emirnamesi (1914-1919),(Yer No.UR-1649), Dersaadet, Matbaa-i Askeriyye no.48, Emir No.321,
10 - Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Arş.:İSH 1710-67 ah, İSH 1710-67ai, İSH 1710-67 al.
11 - A.g.e., İSH 100-44 af.
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avdetinde merkumun zuhur ettiği takdirde
seferberlik hitamına kadar gaip telakkisi zaruri
bulunduğu….”beyan edilmiştir.12 Yani seferberlik
son bulup Yunanistan’da bulunan esirlerimizin
memlekete dönmelerine kadar kayıp askerlerin
gaiplik durumlarını koruyacağı vurgulanmıştır.
İstiklal Savaşı yıllarında dul ve yetim maaşı ile
malul maaşı tahsis işlemlerinde gerekli olan
evrak ve kayıtlar noktasında birtakım sıkıntıların
yaşandığı bu durum karşısında Milli Müdafaa
Vekaleti tarafından 11 Mart 1923 tarih ve 8936/1488
numaralı Emirname ile aşağıdaki “saik-i resmiye
ve sairenin ve ma’lumat-ı kaydiyenin acilen
Müdafaa Vekalete gönderilmesi” hususunun yerine
getirilmesi emredilmiştir. Amaç maaş tahsis işlemi
gecikmesi nedeniyle mağdur olan malul askerler
ile şehitlerimizin geride kalan dul ve yetimlerini
özlük haklarına kavuşturmak suretiyle sosyal ve
ekonomik anlamda rahatlatmaktır.13
Günümüzde MSB kayıtlarındaki şehit miktarları
(114 bin), MSB Arşiv Md.lüğü’nün “Kolordu Zayiat
Cetvelleri” ile milli sınırlar dâhilinde kalan “Askerlik
Şube Kütükleri” incelenerek ve Osmanlıca’dan
tercüme edilmek suretiyle tespit edildiği, genelde
askeri kaynaklara bağlı kalındığı, çok sınırlı sayıda
diğer kaynaklardan ve devlet kurumlarından
şehitlerimizin listede yer aldığı görülmektedir.14
Halen MSB şehit listesinde 1856 yılından günümüze
kadar (Kore, Kıbrıs ve İç Güvenlik Harekatı hariç)
tüm TSK şehitlerimizin kayıtları bulunmakta, MSB
arşivlerinden, ATASE Bşk.lığı arşivlerinden veya
SGK, Nüfus, Tapu, Başbakanlık Arşivleri, TBMM
arşivi gibi diğer kamu kurumları arşivlerinden ya
da bireysel başvurular/araştırmalar sonucu bu gibi
kamu kurumlarından tespit edilen şehit kayıtları
MSB Arşiv Md.lüğü vasıtasıyla kontrolü müteakip
MSB şehit listesine dahil edilmektedir.
1856 Kırım Harbi, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı,
1896-1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1911-1912
Trablusgarp Savaşı, 1912 Balkan Harbi, 1914-1918
Birinci Dünya Savaşı, 1919-1922 Kurtuluş Savaşı

şehit kayıtları MSB Arşiv Md.lüğünce, 19501953 Kore Harbi, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve
TSK’nın İç Güvenlik şehitleri kayıtları Kuvvet
Komutanlıklarınca, diğer İç Güvenlik şehitlerinin
kayıtları (Jandarma Gn. K.lığı, Sahil Güv. K.lığı,
Emniyet Gn.Md.lüğü) İçişleri Bakanlığı ve şehitlerin
mensup olduğu diğer bakanlıklarca tutulmakta,
şehit kayıtları bilgileri her kurum tarafından ayrı
ayrı kaydedilmekte ve muhafaza edilmektedir.
Bugün toprağın altında, ebedi istirahatgâhında,
kutsal vatan nöbetlerini saygıyla tutmaya
devam eden aziz şehitlerimizin üstün cesaret ve
fedakârlıklarını anmak, şehitlerimizin yakınlarına
ulaşmak suretiyle geçmişle gelecek arasında bir
köprü kurabilmek, şehit yakınlarının aidiyet ve
sahiplenme duygularını kuvvetlendirerek milli birlik
ve beraberliğimizi pekiştirmek maksadıyla halen
Gnkur. Bşk.lığı koordinesinde, MSB Arşiv Md.lüğü,
Gnkur. ATASE D.Bşk.lığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Md.lüğü, TSK Mehmetçik Vakfı’nın da dahil
olduğu bir çalışma grubu ile Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri arşivlerinde bulunan şehit kayıtlarının
tespit faaliyetine devam edilmekte, bu şehitlerin
tespitini müteakip MSB şehit listesine dahil
edilmesi ve arşivlerde raflar arasında kalmış on
binlerce şehit kayıtlarının gün yüzüne çıkarılması
hedeflenmektedir.
KAYNAKÇA :
1. Belgelerle Arşivcilik Tarihimiz (Osmanlı Dönemi 9;
Cilt: 1), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Yayınları, İstanbul, 2000.
2. Milli Savunma Bakanlığı, Ölümsüz Kahramanlar, Birinci
Dünya Savaşı Şehit İşlemleri, Gnkur. Basımevi, Ankara,
2015.
3. Harp Mecmuası (Kasım 1915-Haziran 1918); Sayı:7,
Sahife:107, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013.
4. TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri, Ordu
Emirnamesi (1914-1919),(Yer No.UR-1649), Dersaadet,
Matbaa-i Askeriyye no.48, Emir No.321.
5. Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Arş.:İSH 1710-67 ah, İSH 171067ai, İSH 1710-67 al.
6. Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Arş.İSH 100-44 af.
7. Türk Kızılayı Arşivi; Belge No. 1295-51.
8. Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Arş.:İSH 1671-73.
9. http://www.msb.gov.tr/Personel/
SehitleriListele?page=10

12 - Türk Kızılayı Arşivi; Belge No. 1295-51.
13 - Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Arş.:İSH 1671-73.
14 - http://www.msb.gov.tr/Personel/SehitleriListele?page=10
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MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LİMİTET ŞİRKETİ

MEHMETÇİKLERİN VE TÜM
HALKIMIZIN HİZMETİNDE

TSK Mehmetçik Vakfı’nın yapmış olduğu yardım
ödemeleri için vatandaşlarımızın bağışları yanında
vakfa düzenli gelir sağlamak amacıyla, 7 Mayıs
1999 tarihinde Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık
Hizmetleri Limitet Şirketi kurulmuştur.

olmayan bir poliçe ile tüm TSK mensupları güvence
altına alınmaktadır.

Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri
Limitet Şirketi 1 Temmuz 1999 tarihinden itibaren
sigortacılık faaliyetlerine başlamıştır. Yetkili
acentelikleri ve şubeleri ile kısa sürede hayat
ve hayat dışı branşta etkin, güvenilir, yaygın bir
sigortacılık faaliyetinde bulunmayı hedeflemiştir.

Öncelikli hedef kitlemiz; Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları (subay, astsubay, istisnai memur,
sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş,
sözleşmeli er ve işçi) ve onların eş ve çocukları,
şehit ve gazi yakınları (eş, çocuk, anne ve baba),
TSK yararına faaliyet gösteren vakıfların personel,
eşleri ve çocukları ile bu vakıfların iştirak ve dolaylı
ortaklıklarında görev yapan personel, eşleri ve
çocuklarıdır. Aynı zamanda tüm sivil kurum ve
kuruluşlar ile vatandaşlarımızın da her türlü sigorta
ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet sunulmaktadır.
Bu kapsamda, Mehmetçik Yaşam Sigortası,
Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve
Mehmetçik Kasko Sigorta hizmetleri verilmektedir.

Yaşam Sigortası ile Mehmetçiklerimiz ile başlayıp
yıllar itibarıyla tüm TSK mensupları ve eşlerine
sunulan, vefat ve maluliyet teminatlarını içeren ve
çok uygun primli, sigortacılık sektöründe benzeri

Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet
Şirketi ile iş ortağı olan sigorta şirketlerinin hedef
kitlemize yönelik olarak hazırlamış oldukları özel
ürünler ile başta Mehmetçiklerimiz olmak üzere,

Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet
Şirketi; Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat Emeklilik
A.Ş., Axa Sigorta A.Ş., Sompo Japan Sigorta A.Ş.,
Mapfre Genel Sigorta A.Ş. ve Gulf Sigorta A.Ş.
şirketlerinin profesyonel acentesidir.
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tüm TSK mensuplarına yönelik özel avantajlar ile
ekstra indirimler sunulmaktadır.
Örneğin Anadolu Sigorta iş birliği ile 9 Mayıs 2017
tarihinde yürürlüğe giren ‘’Mehmetçik Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası’’ ürünümüz ile hitap ettiği gruba
uygun bir isimle adlandırılmış ve ayrı bir anlam
yüklenmiştir. “Mehmetçik Yaşam Sigortası” ve
“Mehmetçik Kasko” şirketimizin isim hakkını
almış olduğu diğer ürünlerdendir. Ayrıca AXA
Sigorta A.Ş. tarafından TSK mensuplarına yönelik
hazırlanmış olan “Parola Kasko” da özel avantaj
sağlayan diğer bir örnektir.
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri Limitet
Şirketi; merkez ofis ve şubeleri ile bireysel ve
kurumsal tüm sigorta branşlarında kurum, kuruluş
ve kişilere en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde
olan ve tüm branşlarda üretim yapma yetkisine
sahip kurumsal bir acentedir.
Sigortalılarımız bizi tercih ettiklerinde sigorta
ihtiyaçlarının tamamını acentemizden rahatlıkla
karşılanmaktadır. Sigortalarından doğal afet
sigortasına, bireysel emeklilikten konut sigortasına,
sağlık sigortasından seyahat sigortasına kadar
oldukça geniş bir ürün yelpazesinde hizmet
verilmektedir.

Gerek merkez ofisimiz, gerekse de şubelerimiz,
tecrübeli ve uzman personelleri ile sigortalılarımıza,
doğru ve eksiksiz bilgi verme, poliçe üretimi
konusunda ve olası hasar durumunda destek
olmaktadırlar. Sigortalılarımızı en çok ihtiyaçları
olduğu anda yalnız bırakmamakta ve iş
ortaklarımız olan firmalarımızla onlara en iyi hizmet
sunulmaktadır.
Kasko poliçesi olan sigortalılarımız herhangi bir kaza
durumunda; aracın çekilmesi veya kurtarılmasından
hasar ihbarına, eksperin atanmasından aracın
onarımına kadar olan süreçte son derece hızlı
ve kaliteli hizmet almaktadırlar. Hasarlı aracın
onarımının devam ettiği süreçte sigortalılarımıza
ikame araç temin ederek sigortalılarımızın hasar
sürecini rahat geçirmeleri sağlanmaktadır.
Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası:
09 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren
‘’Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’’nda
sigortalılarımızın SGK anlaşmalı özel hastanelerde
hastaneye ilk girişten sağlık sorunları çözümlenene
kadarki süreçte değerli iş ortaklarımız ile hizmet
almaları sağlanmaktadır.
Mehmetçik
Tamamlayıcı
Sağlık
Sigortası,
sigortalıların sigorta başlangıç tarihinden sonra
ortaya çıkan hastalıklarına ait muayene, tetkik ve
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tedavi giderlerini, poliçede belirtilen teminatların
kapsamı ve limitleri ile, Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) geri ödeme kuralları ve özel şartlar
dahilinde karşılamaktadır.
Neden Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Almalıyım?
• Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek
yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların
ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması,
• Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek
fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından
dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde
büyük güçlük çekilmesi,
• Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek
için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz
bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden
tamamen vazgeçmesi,
• Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir
modele kayması.
Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kimleri
Kapsar?
64 yaşını doldurmamış,
•Emekli veya Muvazzaf Türk Silahlı Kuvvetleri
mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil
memur, uzman, uzman erbaş, sözleşmeli er, işçi)
ve onların eş, çocukları
• Tüm Oyak üyeleri, eş ve çocukları
• Gazi, şehit ve gazi yakınları, (eş, çocuk, anne ve
baba)
• Emekli TSK mensupları,
• TSK yararına faaliyet gösteren vakıflar ve
iştiraklerinde çalışan personel, eş ve çocukları
• TSK’da sivil memur olarak çalışanlar
Avantajları:
Şirketimiz aracılığı ile Mehmetçik Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası yaptıran sigortalılarımıza
%15 indirim sağlanırken, aile olarak poliçe
satın alındığında ise ilave %10 indirim daha
uygulanmaktadır.
İş ortağımız Anadolu Sigorta “Mehmetçik Yaşam
Sigortası” ile 5.681 sigortalımıza 79 milyon TL
tazminat ödedi.
Mehmetçiklerimize vatani görevlerine başladıkları
ilk günden itibaren oluşabilecek risklere karşı
başta eğitim birliklerinde olmak üzere tüm TSK
birliklerinde yıl boyunca yaptığımız çalışmalar ile
sigorta işlemlerini gerçekleştirerek, sigortalıların
vefatı veya maluliyeti durumunda, Mehmetçik
Vakfı’nın yapmış olduğu yardımlara ek olarak
poliçe teminatları dahilinde destek olunmaktadır.
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri
Limitet Şirketi’nin kuruluş tarihinden 31 Temmuz
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2017 tarihine kadar bu özel poliçe ile 6.852.742
Mehmetçikimiz ve TSK mensubumuz sigortalanmış
olup, 5.681 kişiye vefat/maluliyet tazminatı olarak
79.119.571 TL ödeme ile sigortalımız/kanuni
varislerine destek sağlamıştır.
“TSK Herkese Hayat Sigortası” ve “TSK Çocuğum
İçin Yatırım Sigortası” ile çocuklarımızın
geleceği güvence altında…
Bu seneki yenilik çalışmalarından bir diğeri ise
acentelik ve Anadolu Hayat Emeklilik iş birliği
ile 22 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren tüm
TSK personelleri ve çocuklarına özel olarak
hazırladığımız hayat sigortaları ile de hem birikim
yapma imkânı hem de yaşam kaybı durumunda
çocukların geleceği güvence altına alınmaktadır.
“TSK Herkese Hayat Sigortası” ve “TSK Çocuğum
İçin Yatırım Sigortası” ürünleri sigorta sektörüne
sunulmuştur.
“Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi”
Konusunda Yapılan Çalışmalar:
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi
ülkemizde 1 Ocak 2017’de hayata geçen, 45 yaş
altında olan ve özel sektör veya kamu sektöründe
çalışan veya çalışmaya başlayacak kişilerin,
otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne
(BES-OKS) dâhil edildiği bir uygulamadır.
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri
Limitet Şirketi olarak Otomatik Katılım Sistemi
kapsamındaki faaliyetlerimiz 2008 yılından
itibaren birlikte iş birliği içerisinde çalıştığımız
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. firması ile
yürütülmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı, 1 Nisan 2017
tarihinde yaklaşık 90.000 kişi olmak üzere
Otomatik Katılım Sistemine dâhil edildi.
Aynı zamanda sözleşme sonrası yapılan çalışmalar
(bilgilendirme sunumları) ile de sektörde yaşanan
%60 cayma oranın aksine Jandarma Genel
Komutanlığı’nda %30 cayma oranı yakalanarak
büyük bir başarı elde edilmiştir.
Aynı
kapsamda
yürütülen
çalışmalarda;
Sahil Güvenlik Komutanlığı, HAVELSAN A.Ş.,
Mehmetçik Vakfı Turizm Petrol Limitet Şirketi,
Türk Tıpsan A.Ş., Türk Trust A.Ş., Javdes A.Ş.,
İşbir Elektrik A.Ş. ve İngiltere Büyükelçiliği de
sözleşmeye dahil edilerek emeklilik şirketinden
daha fazla kişi sisteme dâhil edilmiştir.
Mehmetçik Vakfı Sigorta Aracılık Hizmetleri
Limitet Şirketi tüm sigortacılık faaliyetleri ile hem
Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde hem de bireysel

olarak ulaşabildiğimiz tüm müşterilerimize
sağlamış
olduğu
sigortacılık
hizmetlerini
geliştirerek, sektörde en iyi yerde olma hedefine
ulaşmak için çalışmalara devam etmektedir.
Moneta Diş Hizmet Paketi
Bir yıllık poliçe süresi boyunca, yanda kapsamı
belirtilen diş hizmet paketindeki hizmetlerin
hepsinden birer kez faydalanma hakkına
sahipsiniz.
Verilen diş paketi sadece 1 yıllık poliçe dönemi
için geçerli olacaktır. Paket kapsamında yer
alan hizmetlerin, poliçe dönemi içerisinde
kullanılmaması durumunda bir sonraki yıla devri
mümkün olmayacaktır.
Hizmet paketinde yer alan işlemlerden farklı bir
tedavi yaptırmanız gerekirse, belirtilen anlaşmalı
doktorda TDB (Türk Diş Tabipleri Birliği) fiyatları
üzerinden gerekli işlemleri yaptırabileceksiniz.
Diş hizmet paketi ile ilgili detaylı bilgi alabilmeniz
ve gidebileceğiniz kurum ve doktorları
öğrenebilmeniz için; 0850 744 0 744 telefon
numaramızı arayıp, menüden sırasıyla 1, sonra da
5’i tuşlamanız gerekmektedir.

“Mehmetçik Tamamlayıcı Sağlık”
Poliçe Teminat Kapsamı – Özet
YATARAK TEDAVİ

YOĞUN BAKIM
KEMOTERAPİ /
RADYOTERAPİ / DİYALİZ
YARDIMCI TIBBİ MALZEME

TIBBİ DANIŞMANLIK VE
AMBULANS HİZMETLERİ
AYAKTA TEDAVİ

LABORATUVAR
HİZMETLERİ

LİMİTLERİ

DİŞ TEDAVİ (YILDA 1 DEFA)

100

LİMİTSİZ

DOĞUM / TÜP BEBEK
TEMİNATI (EK PRİM ÖDENEREK)*

YOĞUN BAKIM
100

LİMİTSİZ

KEMOTERAPİ

DİŞ İLE İLGİLİ
TEMİNATLAR

ÖDEME
ORANI (%)

TEMİNAT
LİMİTLERİ

DİŞ HEKİMİ MUAYENESİ

(YILDA 1 DEFA)

RADYOTERAPİ

TEŞHİS VE TEDAVİ

DİYALİZ
ÖDEME
ORANI (%)

TEMİNAT
LİMİTLERİ

PLANLAMASI
ORAL HİJYEN EĞİTİMİ
VİTALİTE KONTROLÜ

DOKTOR MUAYENE
100

YILLIK 9 ADET

DİŞ RÖNTGEN FİLMİ
(PERİPİKİAL)

FİZİK TEDAVİ (Maksimum 30 seansı)
ÖDEME
ORANI (%)

TEMİNAT
LİMİTLERİ

DOĞUM TEMİNATI
YARDIMCI ÜREME
YÖNTEMİ TEDAVİLERİ
(TÜP BEBEK) TEMİNATI

AİLE SINIRLI

YÖNTEMLERİ

ORANI (%)

EK PRİM ÖDENEREK
ALINACAK TEMİNATLAR

YILDA 9 VAKA

GÖRÜNTÜLEME VE TANI

TEMİNATLARI*
ODA-YEMEK-REFAKATÇİ

TEMİNAT
LİMİTLERİ

DOKTOR MUAYENE

FİZİK TEDAVİ (YILDA 30 SEANS)

TANI GİDERLERİ

ÖDEME
ORANI (%)

(YILDA 1 DEFA DİŞ MUAYENE DAHİL)

TEMİNAT

YATIŞSIZ TEDAVİ
TEMİNATLARI

LİMİTSİZ

EVDE BAKIM

ÖDEME

KÜÇÜK MÜDAHALE

100

SUNİ UZUV

YATIŞLI TEDAVİ
AMELİYAT

TEMİNAT
LİMİTLERİ

YATARAK TEDAVİ

İLERİ TANI YÖNTEMLERİ

TEMİNATLAR

ÖDEME
ORANI (%)

100

YILDA 1 KEZ
ÖDENİR.

*Sadece SGK tarafından karşılanacak tedavi masraflarının yasal çerçeve
içerisinde sigortalının ödemesi gereken fark kısmı, özel şartlar dahilinde
ve bu poliçe kapsamında %100 ve limitsiz olarak karşılanacaktır.

DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ

100

YILDA 9 VAKA
LİMİTİNDEN
KARŞILANACAK

DOLGU

(KOMPOZİT VEYA AMALGAM / 1 ADET)

DİŞ ÇEKİMİ LİMİTLİ

(20’LİK DİŞ ÇEKİMİ HARİÇ / 1 ADET)

FİSÜR ÖRTÜLMESİ LİMİTLİ
(1 ADET)

*Doğum doktor kontrol muayeneleri ayakta tedavi vaka sayısından
düşülüyor. Tüp bebek teminatı yalnızca İstanbul Kolan Hastanesi’nde
geçerlidir.
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GÜNGÖREN PARK
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

17 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Güngören
Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, açılışından bu
yana çeşitli sektörlerdeki mağazalarıyla halka
hizmet vermeyi sürdürüyor.
Alışveriş merkezi, içerisinde bulunan sinema, giyim,
yiyecek-içecek, düğün ve davet salonu, fitness
salonu, ATM’ler, kafeler vb. alanlarda hizmet veren
mağazaların kiralanmasıyla elde edilen gelirlerle,
şehit ailesi, gaziler ve ailelerine maddi destek
sağlayan Mehmetçik Vakfı’na katkı sağlamaya
devam etmektedir.
Güngören Park AVM her yaşa hitap edecek farklı
konseptleri bünyesinde bulundurmaktadır. Modern
ve ferah yapısal çizgileriyle, yeni deneyimlerle
bütünleşen eğlence ve alışveriş alanlarıyla her
yaştan ziyaretçiler için bir cazibe merkezidir.
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Aydınlık ve rahat gezilebilir ferah koridorları, açık
hava terasları ile pek çok kültürel ve sanatsal
etkinliğe ev sahipliği yapmakta, bunların yanı sıra
farklı eğlence konseptleri ile ziyaretçilerine geniş
bir yelpazede sosyal etkinlikler sunmakta, teraslı
kafeleri alışveriş merkezinin canlılığını ön plana
çıkarmaktadır.
Güngören Park AVM yıl boyunca özel günler ve
bayram günlerinde de sosyal etkinliklere ev sahipliği
yapmaktadır. 21-22 Ocak ve 28-29 Ocak 2017
tarihlerinde sömestir tatili vesilesiyle düzenlenen
etkinliklerde çocuklar için tiyatro, palyaço turu,
pamuk şeker dağıtımı, sihirbaz gösterisi, yüz
boyama, karikatür gösterisi yapılmıştır. 14 Şubat
Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında Merve
ÖZBEY ve Gülçin’in sahne performansları ve

imza etkinliğiyle AVM ziyaretçilerinin güzel
bir gün geçirmelerine katkıda bulunulmuştur.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
etkinliklerinde çocuklar, tiyatro, yüz boyama vb.
çeşitli aktivitelerle eğlenceli ve öğretici zaman
geçirmişlerdir. Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü
misafirlerimizin Karadeniz’in sesi Ali BARAN’ın
müziğiyle buluşmaları sağlanmıştır.
Yıldız Teknik Üniversitesi’ne, Öğretim Üyesi
Lojmanlarına, ilk ve ortaöğretim kurumlarına,
iş merkezlerine ve konut projelerine çok yakın
konumda olan Güngören Park AVM, üniversitelerin,
yurtların, iş merkezlerinin ve lojmanların ihtiyacına
cevap verecek nitelikte olup, eğlence, sinema,

lezzet, moda, spor ve hizmet markalarıyla geniş bir
hedef kitlenin buluşma noktasıdır.
FSM Öğrenci Yurdu’na 1 dk., Esenler Otogarı’na
10 dk., Esenler ve Davutpaşa Metrolarına 5 dk.,
Teknopark’a 5 dk., Yıldız Teknik Üniversitesi’ne 5
dk., Güngören merkeze 5 dk. uzaklıkta inşa edilen,
yaklaşık 18.000 m2’lik kapalı alanda, 66 bağımsız
bölümde 30 adet marka, 155 araçlık otopark, 4
salonlu sinema, restoran ve kafeler, çocuk eğlence
merkezi, moda/kişisel bakım, ev tekstili, hizmet
mağazaları, ATM’ler, fitness salonu ve balo/
konferans salonu ile hizmet sunan, geniş marka
karmasıyla her mevsim yaşanabilir alanlar sunan
butik bir alışveriş merkezi olan Güngören Park AVM
bölgede her profilden vatandaşımız için uğrak yeri
olmuştur.
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TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ ANIYOR

18 Mart 2015 tarihinden itibaren İstanbul Harbiye
Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda,
aziz şehitlerimizin üstün cesaret ve fedakârlıklarını
anmak,
hatıralarını
yaşatmak,
olağanüstü
kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak,
geçmişle gelecek arasında bir köprü kurabilmek,
şehit aileleri ile olan bağlarımızı daha da
sağlamlaştırmak, Türk milletinin aidiyet duygusu ile
milli birlik ve beraberliğini pekiştirmek maksadıyla
on beş günde bir çarşamba günü “Türkiye
Şehitlerini Anıyor” adı altında anma etkinliği
düzenlenmektedir.
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından, anma etkinliğinin
icrasında kullanılacak şehitlerimize ait bilgi,
belge, doküman, resim ve şehit yakınları ile
yapılan röportajlar, şehit yakınlarının bulundukları
ikametgâh adreslerinde, ziyaret edilmek suretiyle
temin edilmektedir.
Proje kapsamında anma törenlerine, anılacak
şehitlerin yakınları davet edilmekte kendilerine
katılım belgesi, şehit yakını rozeti ve anı objesi
takdim edilmekte, aynı zamanda törene askeri
öğrenciler, askeri birliklerden çeşitli rütbelerden
askerler, çeşitli öğrenim kurumlarındaki okullardan
öğrenciler, basın ve medya mensupları ile çok
sayıda davetli de katılmaktadır.
Anma törenlerine TSK Mehmetçik Vakfı
adına İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliği
katılmakta, törene ait kayıt, fotoğraf ve belgeler
arşivlenmektedir.
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TSK Mehmetçik Vakfı ile Nüfus ve Vatandaşlık
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezi Nüfus
İdare Sistemi (MERNİS) üzerinden ortak bir
çalışma yapılarak, MSB şehit listesinde bulunan
114 bin şehitten, 20.000 şehidimizin kendilerinin
ve yakınlarının kimlik ve adres bilgileri tespit
edilmiştir. Arşivlerde kayıtlı diğer şehitlerimizin de
kimlik ve yakınlarının tespit edilmesi faaliyetine
devam etmektedir.
“Türkiye Şehitlerini Anıyor” anma törenlerine
katılan şehit yakınları, TSK Mehmetçik Vakfı ile
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından kimlik bilgileri ve yakınlarının iletişim
adresleri tespit edilen 20 bin şehit içinden seçilmek
suretiyle yerine getirilmektedir.
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından anma
etkinliğinin başladığı günden itibaren 113 şehit
yakını bulundukları bölgelerde, ziyaret edilerek
şehitlerimize ait bilgi, belge, anı ve objeler temin
edilmiş, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde
icra edilen törenlerde kullanılmıştır.
Proje kapsamında bundan sonraki törenlerde
istifade edilecek şehitlerimize ve yakınlarına ait
bilgi, belge ve dokümanların Türkiye genelinde
özellikle yerinde yapılan aile ziyaretleri, araştırma
ve tespitlerle elde edilmesi faaliyetine hazırlanan
bir plana uygun olarak devam edilmektedir.

“TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ ANIYOR” PROJESİ KAPSAMINDA TSK MEHMETÇİK VAKFI
TARAFINDAN NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GN. MD.LÜĞÜ’NDE YAPILAN

ARŞİV FAALİYETLERİ
MSB şehit listesinde bulunan 114 bin şehit; MSB Arşiv
Md.lüğünde bulunan “Kolordu Zayiat Cetvelleri” ile
milli sınırlar dâhilinde kalan “Askerlik Şube Kütükleri”
incelenerek ve Osmanlıca’dan tercüme edilmek
suretiyle tespit edilmiştir. Bu tespit yalnız askeri
kaynaklara dayandığı için şehitlerimizin büyük bir
kısmının listede yer almadığı veya eksik bilgilerle yer
aldığı, nüfus arşivinde bulunan şehitlerin de bu listeye
dahil edilmesi veya eksik bilgilerin tamamlanması
gerektiği anlaşılmıştır.
Bu maksatla halen Gnkur. Bşk.lığı koordinesinde, TSK
Mehmetçik Vakfı tarafından İçişleri Bakanlığı, Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla
yürütülen nüfus kayıtlarındaki şehitlerin tespit
edilmesine yönelik arşiv çalışması faaliyeti ile bu
şehitlerimizin de MSB şehit listesine ilave edilmesi
bağlamında yapılan çalışma kapsamında; 81 il ve 570
ilçe Nüfus Müdürlüğü arşivlerinde bulunan eski nüfus
kayıtlarındaki şehitlerin tespit edilmesine yönelik
Garnizon Komutanlıkları koordinesinde yapılan il/ilçe
nüfus arşiv çalışması ile 11.155 şehit tespit edilmiştir.

ortak çalışma ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri arşivinde
bulunan 81 ile ait Osmanlıca ve Türkçe ‘’Ölüm Vukuat
Defterleri’’ ndeki şehit kayıtlarının tespit edilmesine
yönelik yapılan çalışma kapsamında ise bugüne
kadar toplam 30.000 şehit kaydına ulaşılmış, çalışma
devam etmektedir.
Arşiv çalışmasının yaklaşık 1,5 yıl daha süreceği
ve nüfusta bulunan şehitlerle birlikte MSB şehit
listesinin 114 bin’den 180 bin civarına çıkacağı
değerlendirilmektedir.

TSK Mehmetçik Vakfı, ATASE Bşk.lığı ve MSB Lodumlu
Arşiv Md.lüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü (Yenimahalle/Ankara) tarafından yapılan
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VEFA ZİYARETLERİMİZ

3’üncü Derece Gazi Tuna BELİKARA,
Adana Temsilciliğimiz tarafından
evinde ziyaret edilmiştir.

Haydarpaşa Devlet Demir Yolları’nda çalışan gazilerimiz, İstanbul
Anadolu Yakası Temsilciliğimiz tarafından iş yerlerinde
ziyaret edilmişlerdir.

Şehit Kadir ÖZDEMİR’in annesi Şadiye ÖZDEMİR ve kardeşi Kazım
ÖZDEMİR Balıkesir’in Kepsut ilçesi Örenharman Köyü’nde bulunan
evlerinde Bursa Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

Şehit Necmi ERTUĞ’un Annesi Güngör ERTUĞ,
İstanbul Avrupa Yakası Temsilciliğimiz tarafından
evinde ziyaret edilmiştir.

Şehit Baykal GALYONCUOĞLU’nun Kardeşi Mehmet GALYONCUOĞLU,
Şehit İsa KESKİN’in Eşi Ebru KESKİN ve Gazi Mustafa YILMAZ’ın Oğlu
Şeref YILMAZ çalışmakta oldukları Vezirköprü Kaymakamlığı’nda
Samsun Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir.

Askerlik görevini İl J. K.lığı Cezaevi J. Tb. K.lığı (Tekirdağ) emrinde
yapmakta iken, 09 Temmuz 2017 tarihinde çıkmış olduğu çarşı izninde
Kumbağ mevkiinde serinlemek amacıyla girmiş olduğu denizde
boğulmak suretiyle vefat eden J.Er İrfan TUNÇ’un annesi Nursel TUNÇ
ve Babası Metin TUNÇ, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü tarafından,
Ankara Keçiören’deki evlerinde ziyaret edilmiştir.
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BAĞIŞÇI ZİYARETLERİMİZ

Hatay ilinin, Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren ve vakfımıza bağışta
bulunan Rus Firması MMK Metalurji’nin yapmış olduğu bağışa istinaden
Adana Temsilciliğimiz tarafından TSKMEV şilt ve beratı şirketin CEO’su
Denis KVASOV’a takdim edilmiştir.

Erzurum Palerium Alışveriş Merkezi’nde düzenlemiş olduğu resim
sergisinde şahsına düşen payı vakfımıza bağışlayan Fesih ÖZYURT
vakfımızın Erzurum Temsilciliğini ziyaret etmiştir. Ziyaret sonrası Genel
Müdürlüğümüz tarafından teşekkür belgesi takdim edilmiştir.

Bağışçı Ahmet Rasim TUĞRUL’a, yapmış olduğu menkul bağışa
istinaden hazırlanan şilt ve beratı İstanbul Anadolu Yakası
Temsilciliğinde takdim edilmiştir.

Menkul bağışta bulunan bağışçımız Gülay ÖZKAZAN’a TSKMEV Şilt ve
Beratı, ayrıca eşi Turan ÖZKAZAN’ın yaptığı bağışa istinaden teşekkür
belgesi Samsun Temsilciliğimiz tarafından takdim edilmiştir.

Gülşen ERTÜRK’ün yapmış olduğu gayrimenkul bağışına istinaden İzmir
Temsilciliğimiz tarafından TSKMEV şilt ve plaketi takdim edilmiştir.

Bağışçımız Yüksel ERGİT Genel Müdürlüğümüz Bağışlar Şube
Müdürlüğü tarafından evinde ziyaret edilmiştir.

Nakdi bağışçılarımızdan Necati-Aslı PEHLİVAN İnegöl’deki evinde Bursa
Temsilciliğimiz tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyarette, yaptıkları bağışa
istinaden TSKMEV madalya ve beratları takdim edilmiştir.

Şarköy’de bulunan gayrimenkulünü vakfa bağışlayan intifalı bağışçımız
Güngör YILMAZ’a Avrupa Yakası temsilciliği tarafından TSKMEV altın
plaket ve beratı, takdim edilmiştir.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NIN
YAPTIĞI YARDIMLAR
TSK Mehmetçik Vakfı’nın 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 on sekiz yaşını tamamlayana kadar,
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- 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.
Ön lisans, lisans ve lisansüstü 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 Komutanlığı’ndan yararlanan
şehit yakınları ile malul gazi Mehmetçiklerin
kendilerinin ve yakınlarının ulaşım ve yemek ücreti
TSK Mehmetçik Vakfı tarafından karşılanmaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfı 01 Ocak 1982’den 31 Ağustos
2017 tarihine kadar geçen sürede 51.078 kişiye
toplam 668.205.484,25 TL yardım yapmıştır.
Vakıf hâlen aylık ortalama olarak 7.000.000,00 TL
amaca yönelik yardım yapmaktadır.

01 OCAK 1982 – 31 AĞUSTOS 2017 TARİHLERİ
ARASINDA TSK MEHMETÇİK VAKFI TARAFINDAN
YARDIM YAPILAN KİŞİ SAYILARI

1. Ölüm Yardımı
Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve er toplamı

16.917

Terör şehidi erbaş ve er toplamı

4502

Görev şehidi erbaş ve er toplamı

2110

Herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve er toplamı

10305

2. Maluliyet Yardımı
Malul gazi ve engelli erbaş ve er toplamı

9883

Malul gazi erbaş ve er toplamı

3167

Engelli erbaş ve er toplamı

6716

3. Malul Gazi ve Engelli Ölüm Yardımı
Bakım yardımı almakta iken vefat eden malul gazi ve engelliler için yapılan ölüm yardımı toplamı

192

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

253

5. Çocuk Ölüm Yardımı
Bakım ve öğrenim yardımı almakta iken vefat eden çocuklar için yapılan ölüm yardımı toplamı

35

6. Bakım Yardımı
Bakım yardımı yapılan malul gazi ve engelli erbaş ve er toplamı

8035

7. Bakım ve Öğrenim Yardımı
Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erler ile malul gazi ve engelli erbaş ve
erlerin bakım ve öğrenim yardımı yapılan çocukların toplamı

3662

Okul öncesi, ilköğrenim öğrencisi ve okula gitmeyen çocuk sayısı

387

Liseye giden çocuk sayısı

220

Üniversiteye giden çocuk sayısı

480

Sürekli başkalarının bakım ve yardımına muhtaç çocuk sayısı (özürlü)

29

Yardımı durdurulan çocuk sayısı

3

Yardımı kesilen çocuk sayısı

2503

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

3786

Babalar Günü yardımı (Baba sayısı)

2598

9. Nakdi Yardım (2010 / 2014)
Nakdi yardım yapılan malul gazi ve engelli erbaş ve er sayısı

5757

01 Ocak 1982 Tarihinden Bugüne Kadar Yapılan Yardım Toplamı

51078

Halen bakım, bakım ve öğrenim yardımı devam eden Mehmetçik ve çocuk toplamı

8801

Bakım yardımı devam eden malul gazi ve engelli erbaş ve er sayısı

7685

Bakım ve öğrenim yardımı devam eden çocuk sayısı

1116

NOT :
Bugüne kadar toplam 668.205.484,25 TL yardım yapılmış, aylık olarak ise ortalama 7.000.000,00 TL amaca yönelik
yardım yapılmaktadır. (Bu yardımlara KKK.lığı TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Reh. Mrk. K.lığı ödemesi dahildir.)
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TSK MEHMETÇİK VAKFI YARDIM PLANI
(2017 Yılı 01 Temmuz – 31 Aralık Dönemi)

1. Ölüm Yardımı

52.000,00 TL

2. Maluliyet Yardımı
1’inci derece

52.000,00 TL

2’nci derece

46.800,00 TL

3’üncü derece

41.600,00 TL

4’üncü derece

36.400,00 TL

5’inci derece

31.200,00 TL

6’ncı derece

26.000,00 TL

3. Bakım Yardımı1
1’inci derece

1.240,00 TL

2’nci derece

1.140,00 TL

3’üncü derece

1.040,00 TL

4’üncü derece

940,00 TL

5’inci derece

560,00 TL

6’ncı derece
4. Bakım ve Öğrenim

510,00 TL
Yardımı2

On sekiz yaşını tamamlayana kadar

500,00 TL

Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar

660,00 TL

Ön lisans düzeyinde öğrenim gören çocuklara yirmi beş, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim
gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar3

800,00 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

800,00 TL

5. Bakım Yardımı Almakta İken Vefat Edenler İçin Yapılan Ölüm Yardımı

10.000,00 TL

6. Doğum

Yardımı4

5.000,00 TL

7. Çocuk Ölüm Yardımı5

5.000,00 TL

8. Şehit Olan Erbaş ve Erlerin Anne ve Babaları İle Resmi Nikahlı Çocuklu Eşlerine Anneler ve
Babalar Günü Nakdi Yardımı

500,00 TL

AÇIKLAMALAR:
1) Bakım yardımı tutarları aylık olarak hesaplanıp, hak sahiplerine üç aylık dönemler halinde ödenir.
2) Bakım ve öğrenim yardımı; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin çocukları ile
bakım yardımı alan Mehmetçiklerin sakatlanma tarihinden önce doğan çocuklarına yapılmaktadır.
3) Ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görenlerin, ayrıca üniversite harçları ödenir ve kendilerine yılda bir
defa bir aylık yardım tutarı kadar kitap ve kırtasiye yardımı yapılır.
4) Doğum yardımı; şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin ölüm tarihinde; bakım yardımı
alanların ise malul olmasına sebep olan olay (kaza dahil) durumunda olay tarihinde; hastalık durumunda ise askerliğe
elverişli değildir kararlı rapor tarihinde eşi hamile ise doğum yaptığında ödenir.
5) Bakım ve öğrenim yardımı almakta olan çocuğun vefatı halinde ödenir.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NA
BAĞIŞ YÖNTEMLERİ

Devlet destekli herhangi bir gelir kaynağı olmayan TSK Mehmetçik Vakfı’nın en önemli gelirini yardımsever vatandaşlarımızın
kendi irade ve arzuları ile gerçekleştirdikleri bağışlar oluşturmaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfı hiçbir kişi ya da kuruluşu vakıf adına makbuzla bağış toplama konusunda yetkilendirmemektedir.

Bankalar Aracılığı ile Bağış

Gayrimenkul Bağışları

TSK Mehmetçik Vakfı’nın anlaşmalı olduğu bankaların
(Akbank T.A.Ş., Denizbank, QNB Finansbank, Türkiye
Garanti Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası,
Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar
Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, T.C. Ziraat Bankası)
Türkiye’deki herhangi bir şube gişesinden kurumsal
tahsilat ekranları kullanılarak bağış yapılabildiği gibi,
bireysel internet bankacılığından da “bağış menüsü”
kullanılarak bağış yapılabilir. Yapılan bağışlarda havale ve
EFT ücreti alınmamaktadır.

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

Sms Yoluyla Bağış

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

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

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

Menkul bağış işlemlerinde
edilmesi gerekenler;

dikkat

• TSK Mehmetçik Vakfı’na 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
Vakfı’na gönderilmesi gerekmektedir. Bu bağış sonucu,
düğüne üzerinde bağışçıların ismi yazan TSK Mehmetçik
Vakfı çelengi gönderilir ve nikâh masasına vakıf şildi
konulur.

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

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.

Nakit veya çelenk
bağışı yapabilirsiniz:

SMS bağışında
bulunabilirsiniz:

Banka aracılığı ile
bağış yapabilirsiniz:

www.mehmetcik.org.tr
sitesinden dilediğiniz
miktarda bağışta
bulunabilirsiniz.

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

Anlaşmalı
bankalarımızın
şubelerinden veya
internet bankacılığı
hizmetinden
yararlanabilirsiniz.
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NIN DESTEK OLDUĞU
ŞEHİT VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ
İLE GAZİ VE ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZİN
İLLERE GÖRE DAĞILIMI
01.01.1982 - 31.08.2017
129
49

158
64

106
47
76
57

262
141

174
122
133
70

140
153

21
21
106
62

204
151

98
46

371
225

101
50

150
66

266
157

262
122

341
156

101
37
332
169

286
111
55
32

81
35

461
191

432
486

197
100

168
57

165
66

282
138

158
92

75
39

318
221

102
28

444
270

86
60

366
589

146
74

323
151

243
111

151
58

495
186

170
122
56
24

165
77

416
323

328
166

274
153

102
55

147
68

244
131

86
34

121
63

189
89

555
298

147
68

235
111

112
44

300
155

155
73
207
124

115
58

156
85

331
197

108
53

347
141

344
233

179
100

113
43
99
47

43
32

222
77

151
80

99
44
248
169

270
193

373
269

288
150

306
291

167
128
54
31

320
222

ŞEHİT OLAN VEYA HAYATINI KAYBEDEN MEHMETÇİKLERİMİZ: 16907

GAZİ VEYA ENGELLİ MEHMETÇİKLERİMİZ: 9881

ŞEHİT OLAN MEHMETÇİKLERİMİZ
01.02.2017 - 31.08.2017
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Ulş. Çvş.
Mesut YAŞAR
03.02.2017
GAZİANTEP

Dz. Topçu Er
Hüseyin KARACA
18.02.2017
BURDUR

P. Er
Hüseyin KOROÇ
22.03.2017
ŞANLIURFA

P. Çvş.
Ümit ÇELİK
06.05.2017
KIRIKKALE

Tnk. Er
Reşit YILDIZ
24.05.2017
DİYARBAKIR

Ulş. Er
Onur YAMAN
10.06.2017
ANKARA

P. Er
Sabır BİNEN
14.06.2017
DİYARBAKIR

P. Onb.
Harun AYDIN
16.06.2017
ANKARA

J. Komd. Er
Sinan HAMZA
27.06.2017
SAMSUN

J. Komd. Er
Muhammed Furkan
DEMİREL
27.06.2017
ANKARA

J. Er
Çınar TAŞ
10.07.2017
KAHRAMANMARAŞ

J. Er
Hüseyin Tolga HEPGÜL
11.07.2017
İZMİR

J. Er
Mümin PINARDAĞ
11.07.2017
BURSA

J. Er
Onur SÜNNÜOĞLU
11.07.2017
GAZİANTEP
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TSK MEHMETÇİK VAKFI TARAFINDAN
KENDİLERİNE VE YAKINLARINA YARDIM
YAPILANLARIN LİSTESİ
01.02.2017 - 31.08.2017

ÖLÜM YARDIMI

MALULİYET YARDIMI

KENAN DÖNGEL

AHMET SUNA

NECİP İŞERİ

EREN TURHAN

ABDULSAMET ÖZEN

YUNUS KAYMAK

FERHAT İPEK

BERZAN AKDEMİR

HASAN İLHAN

HARUN AYDOĞAN

ERGİN DEMİR

AHMET KILIÇ

İSA NAZLIM

MEHMET ALİ ATİK

SAMET ODABAŞ

MUSTAFA AKTAŞ

ERHAN VARLIK

VOLKAN CANVERDİ

İBRAHİM İLHAN

TURGAY GÜNEBAKAN

MEHMET GÜNDÜZALP

YUSUF ADAMHASAN

YUSUF PAKİM

TOLGA ÖZTÜRK

SERKAN VURAL

OKAN ÇEÇEN

SERCAN ELLEK

KADİR AKPINAR

YUNUS BOYACI

ÜMİT ÇELİK

AYKUT DAVULCU

RESUL KILLI

VEDAT CAN

GÖKHAN ACAR

HİDAYET BULUT

HALİL ADIGÜZEL

BORAN ŞENTÜRK

FERDİ ŞEFLEK

MEHMET GÜN

SERKAN İPEK

HALİL GÜVENÇ

ONUR YAMAN

ORHAN KARAKAYA

ABDULLAH AŞCI

HASAN AKÇALI

SEYFİ PEKİ

CEM ALMA

SEZER BEKTAŞ
OZAN AYKUT
HAMZA YOLAÇ
SELİM AKDİN
MESUT YAŞAR
MUSLU TAŞ
ERCAN YORGUN
ŞEYHMUS ÖZBEY
HÜSEYİN KARACA
KAMİL TUNÇ
SADIK ERİŞEN
ŞUAYİP HASAN ATCI
İSA ERGİN

SALİH KAN
ENES TOKTANIŞ
MUTLU AKGÖZ
BAYRAM ÖZCANTEPE
ABDURRAHMAN BOĞUCU
HÜSEYİN KADI

AHMET AK

REŞİT YILDIZ

MUHAMMED ALİ OCAK

İSMAİL KARAKAYA

YUNUS EMRE DURAN

MUHAMMED FURKAN DEMİREL

HÜSEYİN GÖKÇE

SABIR BİNEN

BAYRAM İSA BATUR

AHMET ARSLAN

BEDİ TAŞ

MURAT GÜLTEKİN

MEHMET ASLAN

ÇINAR TAŞ

EMRE GACAR

HÜSEYİN TOLGA HEPGÜL

EMİR ZEYBEL

MÜMİN PINARDAĞ

ŞABAN EREN

NİZAMETTİN ÇULHACİOĞLU

İSMAİL ÖZ

ÖMER ŞAHİN

BARIŞ ZORBA

BEYTULLAH SARI

HÜSEYİN AĞIRTMIŞ

HARUN AYDIN

İSMAİL ORÇAN

ABDULLAH KARA

HÜSEYİN KOROÇ

ÖMER BİÇER

MURAT UÇAN

ERKAN ASLAN

SÜLEYMAN DAĞAÇAR
BURAK SEYREK
ÖZAL KURT
AHMET İPEK
TALAT TEMEL GÜRBÜZ
EMRE KAYA
MURAT UÇARLI
HİKMET KORKMAZ
SEDAT ÖZKAN
TOLGAHAN ÇALIK
OĞUZ DURAN
MUHLİS SÜVÖK
POLAT NAGAŞ
ALİ KARATAŞ
BARIŞ BÜYÜKGENÇ
EMRE ASLAN
HAKAN BAKIRCI
ERCAN ÇAMGELİŞ
MUHARREM DOĞAN
MUHAMMED ALİ AKAR
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TSK MEHMETÇİK VAKFI’NA
BAĞIŞLAR İÇİN HESAP NUMARALARI

Yurt İçinden Bankalar Aracılığı ile Bağış

Türk Ekonomi Bankası Balgat Şubesi

TSK Mehmetçik Vakfı’nın anlaşmalı olduğu bankaların (Akbank
T.A.Ş., Denizbank, QNB Finansbank, Türkiye Garanti Bankası,
Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye
İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası,
T.C. Ziraat Bankası) Türkiye’deki herhangi bir şube gişesinden
kurumsal tahsilat ekranları kullanılarak bağış yapılabildiği gibi,
bireysel internet bankacılığından da “bağış menüsü” kullanılarak
bağış yapılabilir. Yapılan bağışlarda havale ve EFT ücreti
alınmamaktadır.

BIC/SWIFT Kodu 		

: TEBUTRISXXX

1982 (TL hesabı için) 		

: TR540003200015000000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR270003200015000000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR970003200015000000001984

Yurt Dışından Bankalar Aracılığı ile Bağış
T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		

: TCZBTR2A

1982 (TL hesabı için) 		

: TR070001002533000019825329

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR500001002533000019825331

1984 (Euro hesabı için)

: TR660001002533000019825334

Türkiye Halk Bankası Meşrutiyet Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		

: TRHBTR2A

1982 (TL hesabı için) 		

: TR230001200938700016001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR860001200938700053001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR160001200938700020001984

Türkiye Vakıflar Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		

: TVBATR2A

1982 (TL hesabı için) 		

: TR960001500158007286587386

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR400001500158048000441268

1984 (Euro hesabı için)

: TR560001500158048000441271

Akbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		

: AKBKTRIS

1982 (TL hesabı için) 		

: TR040004600646888001001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR750004600646001000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR250004600646036000001984

Şekerbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		

: SEKETR2A

1982 (TL hesabı için) 		

: TR230005902350130000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR930005902350130000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR660005902350130000001984

80

MEHMETÇİK VAKFI DERGİSİ
EYLÜL 2017

Türkiye Garanti Bankası Yenişehir Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		

: TGBATRISXXX

1982 (TL hesabı için) 		

: TR960006200041100000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR690006200041100000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR420006200041100000001984

Türkiye İş Bankası Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		

: ISBKTRISXXX

1982 (TL hesabı için) 		

: TR950006400000142840001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR300006400000242840001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR030006400000242840001984

Yapı ve Kredi Bankası Ankara Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		

: YAPITRISFEX

1982 (TL hesabı için) 		

: TR570006701000000000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR300006701000000000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR030006701000000000001984

Denizbank Balgat Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		

: DENITRIS

1982 (TL hesabı için) 		

: TR850013400000900198200002

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR800013400000900198300002

1984 (Euro hesabı için)

: TR750013400000900198400002

QNB Finansbank Kavaklıdere Şubesi
BIC/SWIFT Kodu 		

: FNNBTRIS

1982 (TL hesabı için) 		

: TR690011100000000000001982

1983 (ABD Dolar hesabı için)

: TR420011100000000000001983

1984 (Euro hesabı için)

: TR150011100000000000001984

TSK MEHMETÇİK VAKFI
TEMSİLCİLİKLERİ VE ŞİRKETLERİ

TEMSİLCİLİKLER
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ (AVRUPA YAKASI)
Temsilci : E.Alb. Gürkan GÜLÇİN
Adres : Ergenekon Mah. Halaskar Gazi Cad. No: 3 D: 4
Pangaltı - Şişli/İstanbul
Telefon : 0 212 343 37 50 - 51
Faks
: 0 212 343 37 52
E-Posta : istanbultemavrupa@mehmetcik.org.tr

İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ (ANADOLU YAKASI)
Temsilci: E.Alb. Mehmet KESKİN
Adres : Vukela Cad. No: 29/6 Kat: 3 Bostancı Kadıköy/İstanbul
Telefon : 0 216 369 66 22
Faks
: 0 216 369 67 57
E-Posta : istanbultem@mehmetcik.org.tr

İZMİR TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci: E.Alb. Ahmet TUNCER
Adres : Talatpaşa Bulvarı Olgun Apt. No: 34/1 Alsancak/İzmir
Telefon : 0 232 464 66 66
Faks
: 0 232 464 66 66
E-Posta : izmirtem@mehmetcik.org.tr

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

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

ŞİRKETLER
MEHMETÇİK VAKFI TURİZM PETROL İNŞAAT SAĞLIK
GIDA LİMİTET ŞİRKETİ
Şirket Müdürü : E. Tuğamiral Ekmel ÖZDENGİL
Adres : Fatih Mah. Kâtip Çelebi Cad. No: 2 Orhanlı - Tuzla/İstanbul
Telefon : 0 216 482 50 11
Faks
: 0 216 482 49 73
E-Posta : mehmetcik@mehmetciklimitet.com
Web
: mehmetciklimitet.com

MEHMETÇİK VAKFI SİGORTA ARACILIK HİZ.
LİMİTET ŞİRKETİ
Şirket Müdürü : Serap ÇETİNKAYA
Adres : Nenehatun Cad. No: 55 Gaziosmanpaşa/Ankara
Telefon : 0 312 437 77 43
Faks
: 0 312 436 27 44
E-Posta : bilgi@mehmetciksigorta.com.tr
Web
: mehmetciksigorta.com.tr

MEHMETÇİK VAKFI VE TINAZTEPE GAYRİMENKUL
YÖNETİMİ TİC. LİMİTET ŞİRKETİ
Şirket Müdürü : E.Alb. Hüseyin KESKİN
Adres : Zeytinlik Mah. İstasyon Cad. No: 39 Tınaztepe Pasajı
Bakırköy/İSTANBUL
Telefon : 0 212 571 72 00
Faks
: 0 212 571 72 00

GÜNGÖREN PARK AVM. İŞL. LİMİTET ŞİRKETİ
Şirket Müdürü : E.Alb. Deniz ŞAYAN
Adres : Gençosman Mah. Org. Eşref Bitlis Cad. No:8
Güngören/İstanbul
Telefon : 0 212 562 05 55 - 56
Faks
: 0 212 562 05 56
E-Posta : bilgi@gungorenparkavm.com.tr
Web
: gungorenparkavm.com.tr

BURSA TEMSİLCİLİĞİ
Temsilci: E.Alb. İbrahim GÜVEN
Adres : 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
Temsilci: E.Alb. Sabri TOPDAĞI
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
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