
ŞEHİTLER GÜNÜ: 18 MART
GAZİLER GÜNÜ : 19 EYLÜL

1915 yılının Harbiye Nazırı Enver Paşa’ nın talimatıyla İstanbul Merkez Kumandanı 
Miralay Cevdet Bey ve on bir arkadaşı tarafından ‘‘Malulini Uzata Muavenet Heyeti’’ 

adı altında kurulmuş olup, bugünkü adıyla ‘‘Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği’’, 18 Haziran 1983 gün ve 2847 sayılı Kanuna göre kurulmuştur. Bu 

Kanunun 7’nci Maddesi hükmüne göre Kamu Yararına Çalışan bir dernektir.
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GENEL BAŞKAN
MUSTAFA IŞIK’IN KONUŞMASI

Çok kıymetli Şehit Aileleri, Gaziler,  Gazi Ailelerimiz ve saygıdeğer okurlar; 
     “Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkezi   43 şubenin  katılı-
mıyla 5 Mayıs 2018 tarihinde 16. Olağan Genel Kurulu yaparak; 
 “ Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin üstün cesaret ve kahramanlıklarını anmak, hatıralarını 
yaşatmak, olağanüstü kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak, geçmiş ile gelecek arasında bir 
köprü kurabilmek, Şehit Aileleri ve Gazilerimizle olan kader bağımızı daha da sağlamlaştırarak, birlik 
beraberliğimizi pekiştirmek ve bu uğurda ki vakur ve onurlu duruşumuzu göstermek, şehitlerimizin 
bizlere emanetleri olan ailelerine sahip çıkarak, haklarını savunmak, hayat şartlarını düzeltmek, sos-
yal ve kültürel hizmetlerde  bulunmak amacıyla bu onurlu göreve talip oldum ve şubelerimizin çok 
değerli ve kıymetli üyelerinin büyük destek ve teveccühleriyle  Genel Başkan olarak seçildim.  
  Bizlere  verilen  görevin bilinci ve sorumluluğunda; Şehit Aileleri ve Kahraman gazilerimiz için, çözüm 
Odaklı,  adil, çalışkan ve kurumsallaşmış bir Genel Merkez olma yolunda Şehidine ve Gazisine  ya-
kışır bir şekilde, “Ben değil biz olarak” birlik beraberlik ve huzur içinde hep el ele Şube Başkanları ve 
üyelerimizle birlikte amaçlarımızı gerçekleştirmek için inançla, hevesle ve heyecanla çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz.
Biliyoruz ve inanıyoruz ki bizler  için en büyük mertebedir Şehitlik ve Gazilik.
Bizler için kutsal olan emanetler;  yaradanın emaneti canımız,   
Şehit ve Gazilerimizin emaneti  Aziz Vatanımız. 
Yüce yaradanın emanetini, vatan, bayrak din ve millet uğruna teslim etmek en büyük gayemiz ve 
hedefimiz olmuştur.
Bundan sonrada böyle olmaya devam edecektir.
Maddi manevi sıkıntılarımızı gidermek,   millet  fertlerini; inançta, kederde, birbiriyle kaynaştırmak için 
el ve gönül birliği ile çalışıp, iç ve dış düşmanlara karşı vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. 
Mağdur değil, mağrur olduğumuzu bu vatan, bayrak, din ve millet için çalışıp devletimize katkı sun-
maya devam edeceğimizi her platformda belirtiyoruz.
sehitgazi.org adlı sitemizi üyelerimizin kullanıma sunarak, Şehitlik ve  Gazilik  bilincini toplumun her 
kesimine yayarak, derneğimizin yapmış olduğu faaliyetleri ve projeler hakkında bilgilendirme yapmak 
ve tanıtmak amacındayız.
Vatan sağ olsun, bu canda bu vatana kurban olsun deyip, yardan serden geçip  can veren Şehitlerimi-
zi Rahmet minnet ve şükranla anıyor, ailelerine sabrı celiller, sağlıklı ömürler diliyor, kollarını, gözleri-
ni, el ve ayaklarını bu vatana feda eden Kahraman Gazilerimize yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum.
Üyelerimize ve Okurlarımıza  en içten sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım.

Mustafa IŞIK 
       Genel Başkan
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MUSTAFA IŞIK
GENEL BAŞKAN

ŞUAYİP MOĞULKOÇ
GENEL SEKRETER

DOĞAN GÖMÜK
2. BAŞKAN

REŞAT DALDA 
GENEL MUHASİP

AHMET KAYA
YÖNETİM KURULU 

ÜYESİ

İSMAİL OKKA
YÖNETİM KURULU

ÜYESİ

TAKİ TAPANCI
YÖNETİM KURULU

ÜYESİ

AYHAN AVCU
YÖNETİM KURULU

ÜYESİ

HATİCE YILDIZAN 
YÖNETİM KURULU 

ÜYESİ

VİZYONUMUZ
Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Kanunlara ve Nizamlara ve Tüzüğümüze uygun olarak tarafsızlık, şeffaflık, 
gizlilik, güvenilirlik ve kalite standartları esaslarını benimseyerek verimli projeler üreterek, bu projeleri 
kanunlara, dernekler tüzüğü ve yönetmeliğine, temel ilkelerimize uygun şekilde hayata geçirmek, 
üyelerine hızlı ve adil şekilde yardımda bulunulmasını sağlamak, üyeler ve şubeler arasında en etkin 
iletişim ve bilgi ağını oluşturarak gerekli ihtiyaçlara en kalıcı şekilde cevap vermektir.

YÖNETİM KURULU

MUSTAFA IŞIK
GENEL BAŞKAN

MİSYONUMUZ
Genel Merkez olarak;  Şehitlerimizin yaşatılması, Şehit yakınları ile Gazilerin her türlü mağduriyet 
ve mahrumiyetten korunması amacıyla; Şehit yakınları ile Gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım 
faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

GENEL BAŞKAN
MUSTAFA IŞIK’IN ÖZ GEÇMİŞİ

1975 Yılında Konya’da doğmuştur. İlk ve Orta öğre-
nimini Konya’da tamamlayarak, 1993 yılında Uzman 
Jandarma Askeri Okuluna girerek 1994 yılında me-
zun olmuştur. 1997 Yılında Jandarma Astsubay Oku-
lunu ve Jandarma Komando Okulunu bitirmiştir. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde çeşitli birliklerde Ka-
rakol Komutanlığı ve Tim Komutanlığı yapmıştır. 2005 
yılında Şırnak Milli Komando Taburunda görevli iken, 
Bölücü Terör Örgütü ile girmiş olduğu çatışmada 
yaralanmış ve 15 Aralık 2006’da Malul Gazi olarak 
emekliye ayrılmıştır.

Jandarma Meslek Ön Lisans ve Anadolu Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans bölümünden 
mezun olmuştur. Halen Anadolu Üniversitesi Adalet 
Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmektedir.

2009-2018 yılları arasında Derneğimizin Konya Şubesi Başkanlığını yapmıştır. 2018 yılında Genel Başkan se-
çilmiştir. Halen bu görevine devam etmektedir.   

Kendisine ait Turizm şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Orta derecede İngilizce bilmektedir. 
Evli, İki çocuk babasıdır. 
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1915 yılında çanakkale 
ve diğer cephelerde 

yaralanan gazilerimizin 
protezi

1915 yılında Çanakkale ve diğer cephelerde yaralanan gazilerimiz 

DERNEĞİMİZİN
TARİHÇESİ

Birinci Dünya Savaşı sonunda savaş bölgelerin-
den (Çanakkale ve diğer cepheler) İstanbul’a 
gelip ihtiyaçlarını karşılayamayan ve memleket-
lerine gidemeyen yaralı harp malûllerinin; mem-
leketlerine  gönderilmelerinin sağlanması, eksik 
uzuvlarının yerine protezlerinin taktırılması (Tah-
tadan yapılma) giydirilmeleri ve harçlıklarının 
sağlanması amacıyla 1915 yılının son aylarından 
Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın talimatıyla İstan-
bul Merkez Kumandanı Miralay Cevdet Bey ve 
on bir arkadaşı tarafından “Malulini Uzata Mu-
avenet Heyeti” adı altında bir heyet olarak teşek-

kül ettirilmiştir. Bu heyete öncelikle yaralı harp malûllerinin iaşe ve ibatesini 
sağlamak amacıyla parasal yardım toplama işine girmiş ve İstanbul’da tellal 
dolaştırılarak evlerde ihtiyaç fazlası malları ve ev yapımı işlerin malûllere yar-
dım için getirilmesini ve bu malların Çakmakçılar Yokuşundaki Büyük Han-
da panayır kurulmak suretiyle satılacağı ilan edilmiştir. Bu şekilde malûllere 
başkalarının yardım amacıyla başlattıkları çalışmalara daha sonraları malûl 
olanlarda dâhil olarak çalışmalar yürütülmüştür. 

Kurulan yardım heyeti gelir temin etmek için ticari faaliyetlerde de bulun-
muştur. Bu faaliyetler içerisinde Türk sinemasının gelişmesine önayak olmak 
üzere Müdafaai Milliye Cemiyeti ve Malûlini Uzata Heyeti ile birlikte Alman 
firması ile ortaklık kurularak 1921 yılında siyah-beyaz film üretme fabrikası 
kurulmuştur. Aksaray civarında Muavenet pazarı (bu günün Migros, Ordu 
pazarları vb.)  kurarak gelir teminine gidilmiştir. Ayrıca Devletten Tepebaşı 
ve Üsküdar’daki tiyatro binalarının işletilmesi alınarak bu tiyatro binalarının 
kiraya verilmesi ve film fabrikasından elde edilen gelirlerle malûllere yardım 
edilmeye devam edilmiştir. 

Malûllere yardım şeklinin belirlenmesi açısından Eylül 1336 tarihinde Malûlini 
Askeriyeye Muavenet Heyeti Nizamnamesi yürürlüğe girmiş ve yardımlar bu 
nizam nameye göre yapılmaya başlanmıştır.

Malûl Gazilere yapılan bu yardımlara karşılık Devlet tarafından 19 Teşrisani 
1337 tarihli 166, 21 Şubat 1340 tarihli 419 sayılı Kanunlar çıkarılarak tütün 
ve tütün mamullerinden belli bir oranda hisse ayrılmak suretiyle onlara yar-
dım edilmeye başlanmıştır. Gelir elde etme ve yardım yapma devam ederken 
30 Mayıs 1929 tarihli 1485 sayılı Kanunla daha önce Malûl Gaziler Heyeti 
olarak değiştirilen heyetin hesapları tasfiye edilip mal varlığı paraya çevrilerek 
harp malûllerine dağıtılmıştır. 

Başlangıçta heyet olarak kurulan derneğimiz heyetin 1929 yılında tasfiyesin-
den sonra 1931’de Ordu Malûlleri Cemiyeti, 1940’da Ordu Malûlleri Bir-
liği, 1945’de Malûl Gaziler Birliği, 1959’da Harp Malûlü Gaziler Cemiye-
ti, 1961’de de Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
adıyla faaliyet göstermiştir. Zaman içerisinde derneğimiz dışında birçok malûl 
gazi ve şehit dul ve yetimleri dernekleri kurulmuş ve bir nevi Dernek enflas-
yonu ortaya çıkmıştır. Aynı amaç uğruna faaliyet gösteren bu derneklerin 18 
Haziran 1983 gün ve 18081 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2847 sayılı 
Kanunla Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adı al-

tında birleşmeleri hüküm altına alınmıştır.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 2847 sayılı Kanunla Kurulu bir dernek 
olarak 1984 yılından bu güne kadar çalışmalarını sürdürmektedir.
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ŞEHİTLİK VE GAZİLİK KAVRAMI

Türk Milletinin her ferdi için vazgeçilmez bir anlam 
ve önem taşımaktadır. Tarihin her döneminde va-
tan sevgisini imandan sayan Türk Milleti, Vatan, 
Millet, Bayrak ve mukaddes değerler için savaşa-
rak Şehitlik ve Gazilik onuruna erişmişlerdir. Bu se-
beple Türk tarihinde ve kültüründe Şehitlik ve Gazi-
lik şerefli bir rütbe, onurlu bir makam olarak kabul 
edilmiştir. Kur-anı Kerim’de ve hadislerde Allah’ın 
ismini, yüceltmek için savaşanların övülmesi, Şe-
hitlik ve Gazilik hakkındaki müjde ve haberler se-
bebiyle Türk kültüründe “Ölürsem Şehit, kalırsam 
gazi” tabiri ortaya çıkmıştır. Şehitlik, Müslümanla-
ra tahsis edilmiş üstün bir paye ve Allah katında 
ayrıcalıklı bir makam sayılmaktadır. Ölen bir kişi-
ye Şehit denilmesinin sebebi; cennete gireceğine 
Şahitlik edilmesi, ölümü anında birtakım rahmet 
meleklerinin hazır bulunması ve Allah’ın manevi 
huzurunda rızıklandırılmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de 
birçok ayette Şehit olmanın önemi ve faziletlerin-
den bahsedilmiştir. Hz. Peygamber’in hadislerinde 
de bu konu üzerinde durularak Şehitliğin çeşitle-
ri, Şartlı, faziletleri, dünyada ve ahirette kazandır-
dıkları ve kimlerin hangi durumlarda Şehit olarak 
kabul edilebileceği gibi hususlar detaylı bir şekilde 
açıklanmıştır. İnsanın, Allah’ın ismini yüceltmek ve 
vatan savunması gibi mukaddes değerlerle mü-
cadele sonucunda ölmesi veya öldürülmesi, onu 
şehadet mertebesine eriştirmektedir.

ŞEHİTLİK
Şehitlik: Kelime olarak kesin bir haberi veren, bil-
diğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye 
şahit olan, şahitlik eden demektir. Arapça bir keli-
me olan şehit kelimesinin mastarı şehadettir, şühe-
da ise şehidin çoğuludur. Kelime anlamı olarak şe-
hit, cennetlik olduğuna şahit olunan kişi anlamına 
gelmektedir (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklo-
pedisi, 2010, s.428). Şehitlik, İslam için elde silah 
çarpışmak ve İslam uğruna cihat ederken ölmek 
anlamına gelmektedir ( İslam Ansiklopedisi, 1993, 
s.388). Kuran-ı Kerim’de çeşitli ayette şehitliğin 
Allah’ın kullarına bahsettiği en yüksek mertebe-
lerden birisi olduğu buyurulmuştur. Nisa Suresinin 
74 ve 95’inci ayetleri okunduğunda şehitlerin di-
ğer insanlardan daha yüksek mertebelerde olduğu 
anlaşılmaktadır. Nisa Suresinin 74’üncü ayetinde 
“Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip 
gelirse, biz ona büyük bir mükâfat vereceğiz” buy-

rulmaktadır. Yine Nisa Suresinin 95’inci ayetinde, 
“Müminlerden, özür olmaksızın oturanlar ile Al-
lah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat edenler 
eşit değildir. Allah, mallarıyla ve canlarıyla cihat 
edenleri oturanlara göre derece olarak üstün kıl-
mıştır. Tümüne güzelliği vaat etmiştir; ancak Allah, 
cihat edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üs-
tün kılmıştır.” denilmektedir.   Al-i imran suresinin 
157’nci ayetinde “And olsun ki Allah yolunda öl-
dürülür veya ölürseniz biliniz ki Allah’tan gelecek 
bir bağışlama ve bir rahmet, onların biriktirdikle-
rinden daha hayırlıdır.” denilmek suretiyle, şehit-
lerin Allah katında bağışlanmasının ve Allah’ın 
rahmetinin diğer insanlara göre daha fazla olaca-
ğından bahsedilmektedir. Kuran-ı Kerim’de, Şehit-
lerin öldüklerini bilmediklerini ve kendilerini sanki 
halen hayattaymış gibi saadet, neşe ve huzur için-
de yaşadıklarını hissettikleri bildirilmektedir. Al-i 
imran suresinin 169 ve 171’nci Ayetlerinde şöyle 
buyrulmaktadır, “Allah yolunda öldürülenleri sakın 
ölüler sanma! Bilâkis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf 
ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir 
halde rableri yanında rızıklara mazhar olmakta-
dırlar.

Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine ka-
tılmamış olan Şehit kardeşlerine de hiçbir keder 
ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duy-
maktadırlar. Onlar Allah’tan gelen bir nimet, bir 
lütuf sebebiyle ve Allah’ın, müminlerin ecrini zayi 
etmeyeceği müjdesi ile de sevinç içerisindedirler”. 
Peygamberimiz(sav) çeşitli hadislerinde şehitler-
den övgüyle bahsetmiş, şehit Ailelerine özel ilgi 
göstermiş, muhtaç durumda olanlara her türlü 
maddî ve manevî destekte bulunmak suretiyle Şe-
hit Ailelerini koruyup gözetmiştir. Şehit Ailelerinin 
maddî ihtiyaçlarını karşılama hususunda kendi-
lerine yardımcı olmuş, bağışta bulunmuş ve ga-
nimetten pay ayırmak suretiyle destek olmuştur. 
Hz. Muhammed(sav), şehitlerin cenaze törenleri-
ne katılmış, Şehit Ailelerini himâye etmiş, onların 
acılarını paylaşmış, onlara başsağlığı dilemiş ve 
dua etmiş, Şehidin evine üç gün boyunca yemek 
hazırlatıp göndermiştir. Ayrıca Şehit yakınlarını ve 
çocuklarını teselli etmiş, Şehit yakınlarının, servet-
lerini en iyi şekilde değerlendirmeleri hususunda 
kendilerine yardımcı olmuş, onları evlendirmek ve 
düğün giderlerini karşılamak üzere onlara bağış-
ta bulunmuş, kendilerine ordu komutanlığı gibi 
önemli görevler vererek onları onurlandırmıştır. 
(Altun, 2010, s.242). Hz. Muhammed(sav)’in özel 
ilgi gösterdiği ilk Şehit ailesi, Mekke’de yaşayan 
Yâsir ailesidir. İslâm’da ilk Şehit erkek sahabe, 
Yasir bin Âmir, ilk şehit kadın sahabe, onun eşi 
Sümeyye, ilk Şehit çocuğu ise oğulları Ammâr’dır. 
Hz. Muhammed(sav)’in, ilk Şehit ailesine ve ilk 
Şehit çocuğuna dua edip mağfiret dilemesi, on-
ları cennetle müjdeleyerek teselli etmesi ve Şehit 
çocuğunun gözyaşlarını silerek ona sıcak ilgi gös-
termesi onun, Şehitlere ve Şehit yakınlarına verdi-
ği değeri ve önemi göstermektedir (Altun, 2010)
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GAZİLİK KAVRAMI

Arapça kökenli olan gazi kelimesi; Savaşan, gaza eden, düşmanla 
yapılan savaşa katılıp ölmeden yurduna sağ dönen kişi anlamında 
bir unvandır. Gazilik, cihada veya savaşa katılarak kahramanlıklar 
gösteren askerlere verilen bir unvandır (İslam Ansiklopedisi, 1996, 
s.443). Gazi kavramı, Kur-anı Kerim’de daha çok mücahit kelimesi 
şeklinde geçmektedir ve Allah yolunda savaşan kişiler için kullanılmıştır. 
Türkiye’de yürürlükte bulunan yasal mevzuat incelendiğinde Gazilik, 
temel olarak Muharip Gazi ve Malul Gazi olmak üzere iki kavram 
altında toplanmıştır.

MUHARİP GAZİ

Milli mücadeleye katılması sebebiyle İstiklal Madalyası verilmiş 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Muharip Gazi olarak 
kabul edilmektedirler. Ayrıca 1950-1953 yılları arasında Kore’de 
savaşa katılmış olan ve 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtında savaşa 
katılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da Muharip Gazi ünvanı 
verilmiştir. (1005 saylı Kanun, 1968) Emniyet mensupları ve kamu 
görevlileri arasında muharip gazi bulunmamaktadır.  Milli Bayram ve 
Kurtuluş Günlerinde Muharip Gaziler 28 Kasım 1996 tarih ve 22831 
sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik esaslarında belirlenen 
Gazi kıyafetini giyerek resmi törenlere katılmaktadırlar.  

MALUL GAZİ

Türk Silahlı Kuvvetleri üyelerinden; Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
hudutlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile savaşta veya 
Devletin varlığını ve birliğini yıkmayı amaçlayan her türlü terör örgütüne 
yönelik yurtiçi ve yurt dışında sürdürülen mücadelenin hazırlık ve icrası 
esnasında düşman ya da terörist silahlarının etkisiyle veya operasyon 
bölgesindeki harekât ve hizmetlerin sebep ve tesiriyle yaralananlardan 
maluliyeti sağlık raporu ile kesinleşen kişiler Malul Gazi olarak kabul 
edilmektedir.

VAZİFE MALULÜ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda; 
kamu görevlileri görevlerini yaparken veya görevli olarak başka bir 
kamu idaresi bünyesinde kendisine verilen işleri yaparken, idare 
tarafından sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüsü sırasında 
veya işyerinde meydana gelen kazadan dolayı malul duruma düşerse 
yaşanan durum vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlar da Vazife 
Malulü olarak kabul edilmektedir.
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“Aziz milletimiz, tarihi boyunca şehitlerimizin ve 
gazilerimizin açtığı yolda ilerleyerek coğrafyalar 
fethetmiş, devletler kurmuş ve en zor şartlar altın-
da vatanına, bayrağına ve istikbaline sahip çık-
mıştır. Gazilerimiz, fedakarlıklarıyla bizlere nize 
şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş 
armağan etmiştir.

Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sa-
yesinde vatanımızın semalarında gururla dalga-
lanmakta, ezanımız beş vakit minarelerimizden 
özgürce okunmaktadır.  

Milletimiz, atalarımızdan miras kalan kadim gaza 
anlayışıyla, bugün de istiklaline ve istikbaline yö-
nelen tüm tehditlere karşı koymaktadır.  Asker-
lerimizin, polisimizin ve güvenlik korucularımızın 
terörle kahramanca mücadeleleri ve tüm fertleriy-
le milletimizin 15 Temmuz’daki direnişi bunun en 
güzel örneğidir.  Bu millet gazi millettir. Bu mille-
tin bir ferdi olmak hepimiz için büyük bir gurur 
kaynağıdır.  Bu düşüncelerle bu toprakları bizlere 
vatan kılan, bugünümüzü kendilerine borçlu ol-
duğumuz tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, 
‘Allah onlardan razı olsun’ diyorum.  Cumhuri-
yetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e İstiklal 
mücadelesindeki önderliğinden dolayı “Müşir ve 
Gazi” unvanı verilişinin yıldönümünü ve Gaziler 
Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, tüm 
gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN,
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MESAJI

CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 18 MART ŞEHİTLERİ 
ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERI’NİN 103. YIL DÖNÜMÜ MESAJLARI

“Çanakkale Zaferimizin 103. yıldönümünü, mil-
let olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak edi-
yor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını 
bir kez daha rahmetle, tazimle yâd ediyoruz.

Çanakkale Zaferi, dönemin en modern ordula-
rını dize getiren, “Çanakkale Geçilmez” sözünü 
tarihe nakşeden şanlı bir destandır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in 
kelimeleriyle Çanakkale “bugünümüzü kurtaran, 
maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, 
bu toprakları bize ebedi vatan yapan” zaferin adı-
dır. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, mille-
timizin üstün fedakârlıklarıyla Çanakkale’de elde 
edilen eşsiz başarı, İstiklal Harbimizi zafere ulaştıra-
cak direniş ruhuna da ilham vermiştir.

Terör örgütlerine ve arkalarındaki odaklara karşı 
yürüttüğümüz beka mücadelesinde, devlet olarak 
en büyük güç kaynağımız tıpkı bir asır öncesinde 
olduğu gibi yine milletimizin imanı, inancı, vatan 
ve bağımsızlık sevdasıdır.

Gerek 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesine 
karşı sergilenen kahramanlıklar, gerekse Afrin 
harekâtı sürecinde 7’den 70’e milletimizin tüm 
fertlerinin seferber olması, Çanakkale ruhunun 
bu topraklarda ne kadar diri, ne kadar canlı ol-
duğunu bir kez daha göstermiştir.

Türkiye, bundan 103 sene önce birlik, beraberlik 
ve kardeşlik içerisinde yedi düvele Çanakkale’yi 
nasıl dar etmişse, bugün de terör örgütleri üze-
rinden uygulanmak istenen senaryoları bozacak 
kudrete sahiptir.

Zeytin Dalı Harekâtında çok kısa zamanda elde 
edilen başarı, hem ülkemizin gücünü, hem de is-
tiklal ve istikbalini koruma konusundaki kararlılı-
ğını dost-düşman herkese ispat etmiştir.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl-
dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde 
bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimi-
zi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün 
kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

HER ŞEHİT AİLESİ VE HER GAZİ BENİM ÖZ KARDEŞİM 
MESABESİNDEDİR. ONLARA YAPILAN HER YANLIŞI 
ŞAHSIMA YAPILMIŞ SAYARIM.

Kaynak:  www.tccb.gov.tr
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Kamuoyunda şehitlik ve gazilik kavramları yıllardır tar-
tışıla gelmektedir. Bu kavramların toplumun hemen her 
kesiminde manevi karşılığı aynı yere çıksa da maalesef 
kanunlarımızda şehit ve gazinin ne olduğuna yönelik net 
bir tanımlama yapılmaması nedeniyle bazen problemler-
le karşılaşılmaktadır.

Hem şehit kardeşi olmam hem de mesleğim nedeniyle 
çoğu zaman şehit yakınları yahut gazilerimiz tarafından 
‘’Benim yakınım askerde iken hastalandı tedavisi yapıl-
madı, yanlış teşhis konuldu, hastaneye sevk edilmedi, te-
davide gecikme oldu bu yüzden hayatını kaybetti, benim 
yakınım askerde iken arkadaşının silahından çıkan kur-
şunla yaralandı, doldur boşalt yapılırken hayatını kaybet-
ti, intihar etti şehit sayılacak mı maaş bağlanacak mı, ben 
askere giderken sağlamdım askerde iken sarılığa yaka-
landım, spor eğitiminde,nöbette yaralandım malul hale 
geldim, gazi olabilecek miyim, maaş alabilecek miyim, 
iş hakkından faydalanabilecek miyim’’  sorularıyla sıkça 
karşılaşmaktayım. Elbette bu örnekleri daha da çoğalt-
mak mümkün olacaktır. Fakat bu durumları  değerlendi-
rirken yaşanan olayların, meydana gelen maluliyetlerin 
askerliğin neden ve etkisi ile gerçekleşip gerçekleşmediği 
hususu önem kazanmaktadır. Hem bu olaylarda vazife 
malullüğü maaşı bağlama yetkisine sahip Sosyal Gü-
venlik Kurumu hem de diğer kamu kurum ve kuruluşları 
kanunlarda şehit gazi tanımı yapılmadığı için olaylar de-
ğerlendirilirken vazife malullüğünün esas alındığını vur-
gulamak gerekmektedir.

Vazife malullüğüne değinecek olursak; kanunlarımızda 
kimlere şehit, gazi denileceği ve şehit yada gazilere uy-
gulanacak kanun hükümlerin ne olduğu özel olarak tes-
pit edilmemesinden kaynaklı olarak bir kısım tartışmalar 
yaşanmaktadır. Tanımlama eksikliğinden kaynaklı ola-
rak burada temel alınan esas vazife malullüğüdür. 5434 
sayılı Kanun, vazifelerini yapamayacak ölçüde bedensel 
arızaya veya tedavisi imkansız hastalıklara maruz kalan-
ları genel anlamda malûl saymış; bu malûliyet, yasada 
kesin olarak sayılan belli hal ve sebeplerden ileri geldiği 
takdirde de, kendilerini vazife malûlü olarak nitelendir-
miştir. Maluliyetleri vazife malûllüğüne dahil olmayanlar 
ise, âdi malûl sayılmıştır. Hukukumuzda vazife malûllüğü 
kavramı, yasanın 45. maddesinde “44 üncü maddede 
yazılı malûllük; a) İştirakçilerin vazifelerini yaptıkları sı-
rada vazifelerinden doğmuş olursa; b) Vazifeleri dışında 
kurumların verdiği her hangi bir kuruma ait başka işle-
ri yaparken, bu işlerden doğmuş olursa; c) Kurumların 
menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken o işten 
doğmuş olursa (Maksadın ilgili kurumlarca kabul edilme-
si şartıyla); ç) Fabrika, atölye ve benzeri işyerlerinde,işe 
başlamadan evvel iş sırasında veya işi bitirdikten sonra, o 
işyerinde meydana gelen ve yine o işyerinin mahiyetinden 
veya çalışma konusundan ileri gelen kazadan doğmuş 
olursa; buna (Vazife malûllüğü) ve bunlara uğrayanlara 
da (Vazife malûlü) denir.” Şeklinde tanımlanmıştır. 

Hali hazırda hem şehit yakınları hem de gazilerimiz için 
kendilerine sağlanan hakları temin noktasında şehitlik ve 
gazilik tanımına yer verilmediği için aranan şartın vazife 
malullüğü olduğu bilinmelidir. Bu anlamda askerlerimiz, 
polislerimiz veya diğer kamu iştirakçilerinin vazifelerini 
yaparken  görevlerinin sebep ve etkisi ile meydana gelen 
olaylarda malul hale geldikleri takdirde maluliyete sebep 

veren olayın özelliğine göre bu kişiler 5434, 2330 ve 
3713 sayılı kanunlar esasına göre vazife malulü sayılır ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca hak sahiplerine vazife ma-
lullüğü aylığı bağlanır. Fakat çoğunlukla Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından bu olayları değerlendirme noktasında 
takdir genelde olumsuz kullanılmakta ve kanun dar yo-
rumlanmaktadır. Bu nedenle de SGK tarafından  kendi-
lerine yapılan başvurulara olumsuz cevap verilmekte yani 
ilgililer gazi, şehit sayılmamakta  ve bu cevaplar süresi 
içerisinde dava açmak üzere ilgilisine tebliğ edilmektedir. 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun meydana gelen olay  ile il-
gili kanaati kesin olmadığından talebi reddederek sözü 
dava açılması halinde mahkemeye bırakmaktadır. Bir 
nevi biz sizi vazife malulü saymadık ama siz dava aça-
bilirsiniz denmektedir. Kurumun çoğunlukla uygulaması 
bu şekildedir. Burada yapılması gereken hak sahiplerince 
yaşanan olay nedeniyle SGK’nın olumsuz cevabına yöne-
lik dava açarak  verilen cevabı  iptal ettirmek ve gazilik 
yada şehitliğe neden olan olayın  vazifenin etkisi altında 
olduğunu kabul ettirmektir. Buradaki en önemli husus 
eğer ki olay Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından olumsuz 
değerlendirilmiş ve maaş bağlanmamış ise dava açma 
süresi geçmeden mahkemeye başvurmaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan 
biri  aradan uzun yıllar geçip maluliyeti devam etmesine 
rağmen gazi sayılmayanlar ve yine yıllar önce askerde 
iken hayatını kaybetmesine rağmen şehit yakınlarının  bu 
konuda hiçbir girişimde bulunmaması durumudur. Duru-
mu böyle olanlara  tavsiyemiz haklarını sonuna kadar ta-
kip etmeleridir. Olayın uzun yıllar önce yaşanması vazife 
malullüğü anlamında bir hak kaybına sebebiyet verme-
mektedir. Nitekim mahkemelerce 30-40 yıl önce yaşanan 
olaylara dair bile olumlu kararlar verilebilmekte ve hak 
sahipleri  yıllar sonra haklarına kavuşmakta maaş alabil-
mektedir. Örneğin çok yakın zamanda bir mahkeme ta-
rafından 1987 yılında yanlış teşhis ve tedavinin gecikmesi 
nedeniyle meydana gelen ölümün askerliğin sebep ve 
tesiri ile gerçekleştiği kabul edilmiş, şehidimizin hak sahi-
bi yakınları ölümden 31 yıl sonra vazife malulü maaşına 
ve diğer sağlanan haklara kavuşmuştur. Yine bir başka 
mahkeme tarafından  1986 yılında  gece nöbeti esna-
sında düşerek yaralanan bir gazimizin yaralandığı olayın 
askerde iken askerliğin sebep ve tesiri ile gerçekleştiği 
kabul edilerek gazimiz 32 yıl sonra haklarına kavuşturul-
muş ve vazife malullüğü maaşı almaya hak kazanmıştır. 
Bu gibi karaları çoğaltmak mümkündür. Dernek hukuk 
müşavirliği olarak tavsiyemiz şehitlik yada gazilikten kay-
naklı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında ge-
cikmeden ilgili yerlere  müracaatları yapmaktır.

 Bu yazımızda şehitlik ve gazilik kavramlarının net tanı-
mının yapılmamasından kaynaklı olarak uygulamada 
karşılaşılan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulun-
duk. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sağlanan haklar  
başta 5434, 2330 ve 3713 sayılı kanunlar olmak üzere 
muhtelif kanunlarda düzenlenmiştir. Bu konularla ilgili 
olarak derneğimize danışabilir yahut ilgili mevzuatlardan 
bilgi alabilirsiniz. 

       Avukat Serpil ÖZTÜRK                                       
Türkiye Harp Malûlü Gaziler 

Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Hukuk Müşaviri

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK KAVRAMLARINA KANUNLARIN BAKIŞ AÇISI VE HUKUKİ SÜREÇ
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğimizin 16’ıncı Olağan Genel Kurulda 
yapılan oylamada, 302 oy ile Sayın: Mustafa IŞIK Genel Başkan seçildi.

16’NCI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI
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Genel Başkanımız Mustafa IŞIK, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ankara 1 Nolu Şube 
Üyeleri ile birlikte Atamızı ebedi istirahatğahın da ziyaret ederek yeni görevine başladı.

SGK Genel Başkanı Sayın; Mehmet Selim BAĞLI’ 
yı ziyaret eden Genel Başkanımız Mustafa IŞIK ve 
beraberindeki heyet, Şehit Aileleri ve Gazilerimiz 
ile ilgili sorunlar iletildi. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın; Dr. 
Devlet BAHÇELİ’ye Genel Başkanımız Mustafa 
IŞIK ziyarette bulundu. 

SGK BAŞKANI SAYIN; MEHMET 
SELİM BAĞLI’YI ZİYARETİMİZ

MHP GENEL BAŞKANI SAYIN; DR. 
DEVLET BAHÇELİ’Yİ ZİYARETİMİZ

GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN; MUSTAFA IŞIK VE 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ANITKABİR ZİYARETİ
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‘‘ HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAK ’’

MİLLİ SAVUNMA BAKANI 
HULUSİ AKAR’IN GAZİLER GÜNÜ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “19 Eylül Gaziler Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gaziler 
Günü’nü, büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele eden kahraman 
gazilerin “şeref ve şan günü” olarak nitelendirdi. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e 19 
Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından “Gazi”lik unvanı ve “Mareşal” rütbesi 
verilişinin de 97’nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Akar, “Şehitlik ve gazilik mertebesine ulaş-
ma isteği, peygamber ocağı olarak da bilinen Türk ordusunun en büyük motivasyon kaynaklarından 
biri haline gelmiştir. Türk ordusunu manevi yönden güçlü kılan en önemli unsurlardan biri, bağrından 
çıktığı asil milletimizin yasında bulunan bu gaza ve gazilik ruhudur.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazilik anlayışının kültürde de yerinin ayrı olduğunu belirten Hulusi Akar, şunları kaydetti:

“Bölgesel ve küresel düzeyde kritik bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, Türkiye ve yakın çevresinde 
çok boyutlu ve çeşitli terör olayları yaşanmış ve yaşanmaktadır.                                                                                                               
Vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, asil milletimizin huzur ve güvenliğine yönelen bu 
tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesi maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt içinde ve sınır 
ötesinde geniş çaplı operasyonlar düzenlenmiş ve bu operasyonlarda büyük başarılar elde edilmiştir.                                                                

Bu başarıların elde edilmesinde en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. 
Onların yazdığı kahramanlık destanları, asil milletimizin hafızasında sonsuza kadar yaşayacaktır.”  
Gazileri, şanlı tarihin, vatan, millet ve bayrak sevgisinin ölümsüz abideleri; Türk kahramanlığının, Türk 
fedakarlığının gurur timsali ve mazisi şan, şerefle dolu Türk ordusunun ilham kaynağı olarak nitelen-
diren Akar, şöyle devam etti: “(Vatan sana canım feda) diyerek şehitlik niyetiyle giriştiğiniz mücadele-
lerden ‘gazilik’ onuruyla çıkan sizler; kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin 
egemenlik ve bağımsızlığı uğruna göğüslerinizi siper ettiniz. Devletimizin bekası ve asil milletimizin 
varlığı uğrunda bedenlerinize aldığınız yaralar, sizlerin kahramanlıklarını simgeleyen birer şeref ma-
dalyasıdır. Bu yaraların, asil Türk milletinin tarihine şan ve şeref kazandıran kutsal nişaneler olduğu 
hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Asil Türk milleti vefa ve minnet duygusuyla şehitlerimize, gazilerimize ve onların emaneti değer-
li ailelerine sahip çıkmaya, kederde ve kıvançta daima yanınızda olmaya devam edecek Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin kahraman mensupları tarafından da şehit ve gazilerimizin kanları yerde bıra-
kılmadığı gibi ana, baba, eş ve özellikle evlatlarının gözyaşlarının hesabı da mutlaka sorulacak-
tır.                                                              

Devletimizin ve milletimizin bekasını hedef alan FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgüt-
leri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘Ölürsek Şehit, Kalırsak Gazi’ anlayışıyla 
hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri; Jandarma, Emniyet Güçleri ve Güvenlik Korucularımızla birlikte 
omuz omuza, en son terörist yok edilinceye kadar mücadelesini sürdürecektir.” dedi. 

Kaynak: www.msb.gov.tr
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KARA KUVVETLERİ KOMUTANIMIZ
SAYIN; ORGENERAL ÜMİT DÜNDAR’I ZİYARETİMİZ

Kara Kuvvetleri Komutanı Sayın; Orgeneral Ümit DÜNDAR’ın yeni görevine, hayırlı olsun ziyaretine 
gidildi. Şehit aileleri ve Gazilerimizin sorunları ve talepleri iletildi.
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GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU, ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI SAYIN; ENVER 
DEMİREL’İ ZİYARETİMİZ

4.KOLORDU KOMUTANIMIZ SAYIN; KORGENERAL ALİ SİVRİ’Yİ ZİYARETİMİZ

GENEL SEKRETERİMİZ SAYIN; ŞUAYİP MOĞULKOÇ’ UN ŞEHİT ANNESİ VEZİHE 
TOPAL’I ZİYARETİ

Etimesgut Belediye Başkanı Sayın; Enver 
DEMİREL makamında ziyaret edildi. 
Ziyaretimizde faaliyetlerimiz hakkında 
bilgilendirmede bulunuldu.

4.Kolordu Komutanı Sayın; Korgeneral Ali 
SİVRİ’yi ziyaretimizde, derneğimiz kuruluşu 
ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmede 
bulunuldu.

Genel Sekreterimiz Şuayip MOĞULKOÇ’un 
Anneler günü dolayısıyla Şehit Annesi Vezihe 
TOPAL’ı evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.
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SGK EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ 
SAYIN; İSMAİL YILMAZ İLE GÖRÜŞME

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANIMIZ
SAYIN; J.TUĞGENERAL ÜNSAL BULUT’U ZİYARETİMİZ

Ankara İl Jandarma Komutanımız Sayın; J.Tuğgeneral Ünsal BULUT ziyaret edildi. 

Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından, SGK Merkez Müdürü Murat GÜNDÜZ, SGK İl 
Müdürü Tuncay CEVHEROĞLU ile birlikte SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail 
YILMAZ‘ı ziyaret edilerek,  Malul Gazilerimiz ve Vazife Malullerimizin 2. Emeklilik işlemleri ve 
2008 yılında çıkan 5510, 2013 Yılında çıkan 6495 ve 2330 sayılı Sayılı Kanunun iptali ve 
yeniden düzenlenmesi, sehven yapılan emeklilik işlemlerinin durumu, Şehit anne ve babala-
rımızın maaşlarının yükseltilmesi ile ilgili görüşmede;
1. Şehit anne ve babalarının maaşlarının yükseltilmesi ile ilgili taleplerimiz anlatıldı. Taleple-
rimiz doğrultusunda Meclise bu konunun düzeltilmesi ve maaş artırımı yapılması ile ilgili yasa 
tasarısı çalışması yapılacağı,
2. 2013 yılından sonra Muayene Kontrolsüz olarak, daimi rapor alanlardan sehven emekli 
olanların maaşları yasa düzenlenene kadar durdurulmayacağı,
3. Muayene Kontrollü daimi raporu olmayan, sehven emekli olup maaşları durdurulanların, 
ödenen maaşlar icra takibi ile geri istenilmeyeceği, yeniden görevlerine dönebilmeleri için 
SGK tarafından kurumlarının istediği şekilde yazı verileceği.
4. Üyelerimizin İkinci emeklilik ile ilgili sorunları iletilerek Aile, Çalışma ve Sosyal hizmetler 
Bakanımıza durumun iletileceği, Cumhurbaşkanımız ile görüşülerek karara bağlanacağı,
5. Göz protezleri ile ilgili sorun iletilerek, bu konuda da düzenleme yapılacağı bildirildi.
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AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER 
GENEL MÜDÜRÜMÜZ SAYIN; SELİM ÇELENK’E HAYIRLI OLSUN ZİYARETİMİZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şehit 
Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Sayın; Selim 
Çelenk’e yeni görevlerine hayırlı olsun ziyaretin-
de bulunuldu.

AK Parti Halkla ilişkilerden sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Sayın; 
Jülide SARIEROĞLU ‘na hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunuldu.

İÇİŞLERİ BAKANIMIZ 
SAYIN; SÜLEYMAN SOYLU’YU ZİYARETİMİZ

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
SAYIN; JÜLİDE SARIEROĞLU’NU  ZİYARETİMİZ

İçişleri Bakanımız Sayın; Süleyman SOYLU makamında ziyaret edildi. Derneğimizin kuruluşu ve 
faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme, Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizin sorunları hakkında görüşme 
yapıldı.



15

Türkiye Harp Malûlü Gaziler - Şehit
Dul ve Yetimleri Derneği

Adres: Kültür Mah. Cemre Sok. No:12 Kat:3 Kolej /ANKARA
Tel:0312 433 54 61 Fax:0312 431 46 34

www.sehitgazi.org

1915

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARETİMİZ

Derneğimizin Kuruluş Kanunu hakkında 
bilgilendirmede bulunuldu.

Dernekler Kanunu ile ilgili yeni düzenlemeler 
hakkında görüşme yapıldı.

VATANDAŞLIK VE NÜFUS GENEL MÜDÜRÜ SAYIN; SİNAN GÜNER’İ ZİYARETİMİZ 

Vatandaşlık ve Nüfus Genel Müdürü Sayın Sinan 
GüNER ziyaret edildi. Ziyaretimizde; Kimlik 
Kartlarına ve Vukuatlı Nüfus Kâğıt Örneklerine 
Şehit, Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını 
ibaresinin eklenmesi için müracaatta bulunuldu. 

MHP MERSİN MİLLETVEKİLİ SAYIN; OLCAY KILAVUZ’U ZİYARETİMİZ

Şehit Aileleri ve Gazilerin her daim yanında 
olacağını belirten MHP Mersin Milletvekili Sayın; 
Olcay KILAVUZ ziyaret edildi.
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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN 
SOYLU’NUN “18 MART ŞEHİTLERİ 
ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ 
ZAFERİ’NİN 103. YIL DÖNÜMÜ” MESAJI
  

“Madde ve manâ arasında farklı yerlerde kendi-
ni konumlandıran birbirinden çok farklı milletler, 
topluluklar vardır. Manâ’ya yaklaştıkça merha-
met, maddeye yaklaştıkça da dünyada zulüm ha-
kim olur.

En büyük övünç kaynaklarımızdan biri odur ki 
Aziz Milletimiz, dünya üzerinde var olduğu ilk 
günden itibaren manâ tarafına ağırlık vermiş, iyi 
ile kötünün savaşında iyinin, zalime karşı mazlu-
mun, batıla karşı hakkın tarafında olmuştur. Ve 
esasen bizim tarihimiz, savaşlar ve devlet kurma-
ların ötesinde bu madde ve mana mücadelesinin 
tarihidir.

103 Yıl önce Çanakkale’de verdiğimiz mücadele-
nin anlamı da esasen tam olarak budur. Gözünü 
madde, kalbini zulüm bürümüş zihniyetler elbir-
liği ile insanlığın son kalesi olan Anadolu’nun 
boğazına sarılmış, ancak bu Aziz Milletin evlat-
ları, inançlarından ve imanlarından aldığı güçle 
manâyı maddeye bir kez daha üstün kılmıştır. Çe-
liğin her türlüsü, bombaların en güçlüsü, Şehadet 
aşkının önünde etkisiz kalmış, varoluş mücadele-
miz sınırlarımızı aşarak hakkın batıla galebe çal-
masıyla neticelenmiştir.

Üzerinden bir asır geçti. Silahlar daha gelişmiş, 
insanlar daha başka... Ancak bu topraklardaki 
şehadet ruhu da, verilen mücadelenin hayatiyeti 
ve anlamı da aynı şekilde devam etmektedir. 15 
Temmuz gecesinde, Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı 
Operasyonu’nda ve evlatlarımızın dağ başların-
da, mağara kovuklarında, şehirlerde teröristlerle 
verdiği mücadelede ortaya koyduğu ruh, Çanak-
kale ruhunun aynısıdır.

Medeniyetin beşiği olan bu topraklardaki varoluş 
mücadelemiz, dünyaya adaleti, hakkı, merhameti 
üstün kılma mücadelemiz, elbette ki gelecekte de 
devam edecektir. Bunun en önemli adımlarından 
birisi de ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedefleriyle 
buluşturmak olacaktır. Ancak, şartlar ne olursa 
olsun, önümüze hangi engeller çıkartılırsa çıkar-
tılsın Aziz Milletimizin manâyı maddeye tercih 
eden duruşu, şehadete ve şehitlerine olan sevgisi, 
gücünü silahtan değil iman ve inançtan alan an-
layışı baki kalacaktır.

Bu vesileyle 103. Yıl Dönümü münasebetiyle Aziz 
Milletimizin Çanakkale Zaferi’ni tebrik ediyor;

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
Hem Çanakkale’de hem de bütün tarihimiz bo-
yunca, hak yolunda ve vatan uğruna şehit düş-
müş, gazi olmuş bütün ecdadımızı, evlatlarımızı 
rahmet ve şükranla anıyorum.

İÇİŞLERİ BAKANI 
SÜLEYMAN SOYLU’NUN 
“19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ” MESAJI

“Ben” demeyen insanlar... 

Vatanı, bayrağı, inancı, devleti, milleti için canın-
dan geçen, ‘‘ben’’i ‘‘biz’’ yapan insanlar... 

Malazgirt’te, Fetih’te, Conk Bayırı’nda, Anafarta-
lar’da, Kıbrıs’ta, Kore’de karanlıkları dağıtırken; 

Kato’da, Gabar’da, 2500 rakımlı tepelerde te-
rörist kovalarken aynı manevi kaynaktan ilham 
alan insanlar... Gayesi aynı, payesi aynı olan in-
sanlar...

Dünyadaki birçok devlet, madalya ve nişanlarını 
altınlarla elmaslarla süslemiştir. Oysa Aziz Mille-
timiz madalyasını sadece pirinçten yapmış ve bu 
toprakların en kıymetli mücevheri Gazilik’le süs-
lemiştir.  

Çünkü Gazilik, dünyadaki hiçbir millette aşkına 
böylesine bir karşılık bulmamıştır. Hiçbir yerde 
bu kadar sevilmemiş, bu kadar arzulanmamış ve 
hiçbir yerde Gazilikle böylesine gurur duyulma-
mıştır.

Bu hissiyat neticesindedir ki, vatan müdafaasının 
söz konusu olduğu her durumda, milletimizin her 
ferdi kıyama durmuş, gazadan nasibini aramıştır. 
15 Temmuz Gecesi’nde ülkesine sahip çıkmak 
için on binlerce vatandaşımızın meydanlara in-
mesi, bu hissiyatın, bu arayışın, bu sevdanın en 
güncel ispatıdır. 

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere, bu milletin, bu devletin bekası için 
yüreğini ortaya koymuş bütün Gazilerimizi minnet 
ve şükranla anıyor, Gaziler Günü’nü tebrik 
ediyorum.

Kaynak:www.icisleri.gov.tr
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DAHA NE VEREBİLİRİZ?

Genel Merkezimiz ve Şubelerimiz;  Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Milli Eğitim 
Bakanlığı ile organize edilerek hayata geçirdiğimiz, 

Vatan savunmasında, devletimiz ve bayrağımız için evladını, eşini, babasını hakka uğurlayan Şehit Ai-
lelerimiz ile bedeninden bir parçayı feda eden gazilerimiz olarak memleketimize ve milletimize kutsal 
değerlerimiz uğrunda daha ne verebiliriz düşüncesiyle?

Aziz Şehitlerimizin ve Kahraman Gazilerimizin üstün cesaret ve fedakarlıklarını anmak, hatıraları-
nı yaşatmak, olağanüstü kahramanlıklarını gelecek nesillere aktarmak, geçmiş ile gelecek arasında 
bir köprü kurabilmek, Şehit Aileleri ve Gazilerimizle olan kader bağımızı daha da sağlamlaştırmak 
maksadıyla, Şehit ve Gaziliğinin önemini, milli birlik ve beraberliği, vatanseverlik ruhunu anlatmaya 
yönelik okullarda seminer, konferans ve söyleşi programları gerçekleştirilmiştir.
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AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANIMIZ
 SAYIN; ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’U ZİYARETİMİZ

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI 
SAYIN: AYŞE TÜRKMENOĞLU’NU ZİYARETİMİZ

MEHMETCİK VAKFI GENEL MÜDÜRÜ 
SAYIN; E.TÜMGENERAL YAŞAR BAL’I ZİYARETİMİZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK ziyaret edildi. Şehit Aileleri ve 
Gazilerimizin sorunlarını iletildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın; Ayşe TÜRKMENOĞLU Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ziyaret 
edildi. 
Derneğimiz ve üyelerimizin sorunları ile bilgilendirmede bulunuldu.

Şehit Ailelerinin ve Gazilerin en büyük destekçisi, bizlerin daima yanında olmayı kendilerine görev 
bilen Mehmetçik Vakfımıza, Vakıf Genel Müdürü E.Tümgeneral Sayın; Yaşar BAL ve yönetim kuruluna 
teşekkür ziyaretinde bulunuldu.
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GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU, 
30 AĞUSTOS CUMHURBAŞKANLIĞI RESEPSİYONUNA KATILDI

Derneğimizi temsilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhurbaşkanlığı Resepsiyonuna, Şehit yakınlarımız, Gazilerimiz ve 
Yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı.

Misafirlerin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘Bizlere bu zaferi ka-
zandıran Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, Gazi Meclisimizin tüm 
üyelerini, kahraman ordumuzun tüm askerleri-
ni rahmetle yâd ediyorum. Aynı şekilde, terörle 
mücadelede ve 15 Temmuz’da verdiğimiz şehit-
lerimizi şükranla yâd ediyor, hepsine de Allah’tan 
rahmet diliyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet te-
menni ediyorum’’ dedi.

Ağustos ayının, ‘‘Zaferler ayı’’ olarak tarihimizde 
ayrı bir yerinin olduğunu söyleyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, ‘‘Hiçbir zafer ter ve kan kokusu ol-
madan kazanılmaz. Biz, zaferlerini, masa başın-
da değil, er meydanında kazanmakla maruf bir 
milletiz. Bunun içinde bugün her fırsatta sahada 
var olmamız gerektiğini, saha da güçlü olmamız 
gerektiğini, sahada başarmamız gerektiğini söy-
lüyoruz.’’ dedi.
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JANDARMA GENEL KOMUTANI 
ORGENERAL ARİF ÇETİN’İN             
ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığının değerli men-
supları, fedakâr ve kahraman silâh arkadaşlarım;

Türk vatanının ve milletinin ebedî varlığı ile dev-
letimizin bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini 
kırpmadan, canlarını feda ederek rütbe ve pa-
yelerin en büyüğüne erişen aziz şehitlerimizi “18 
Mart Şehitler Günü” vesilesiyle rahmet, şükran ve 
saygıyla anıyorum.

Bundan 103 sene önce yalnız bizim tarihimize 
değil, dünya harp tarihine altın harflerle yazıl-
mış, şeref sayfalarımızdan biri Çanakkale Deniz 
Zaferidir. Çanakkale’de; teknik üstünlük; eşsiz 
kahramanlık ve fedakârlık karşısında biçare kal-
mış, “Türkleri öldürebilirsiniz; fakat asla mağlup 
edemezsiniz!” sözünü tüm dünyaya bir kez daha 
söyleten, muhteşem bir zaferin adı, aynı zaman-
da Türkiye Cumhuriyeti’nin “ön sözü” olmuştur. 

Şüphesiz vatan toprağımızı paha biçilmez kılan 
ve onu kutsallaştıran, her karış toprağın diyeti-
ni kanıyla ve canıyla ödeyen aziz şehitlerimizdir. 
Onlar, aynı zamanda Millet olarak var oluşumu-
zun, birlik ve beraberliğimizin ve vatan sevgimizin 
de ölümsüz kahramanlarıdır. Jandarma Genel 
Komutanlığının kahraman ve fedakâr mensupla-
rı tarafından daima saygıyla, övgüyle ve minnetle 
anılacak, gösterdikleri azim, feragat, cesaret ve 
kahramanlık, yüce milletimizin hizmetindeki ça-
lışmalarımızda bizlere her zaman ilham kaynağı 
olmaya devam edeceklerdir. 

Emniyet ve asayiş görevleri esnasında binlerce 
evladını şehit veren, Jandarmamız, kutsal vata-
nımızın her köşesinde Aziz Milletimizin huzur ve 
güvenliği için kendisinden beklenen fedakârlığı 

ve kahramanlığı, bundan sonra da aynı inanç ve 
kararlılıkla göstermeye devam edecektir.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, başta Ebedî 
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 
ve silâh arkadaşları olmak üzere, vatanımız ve 
milletimiz için canlarını seve seve feda eden aziz 
şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi 
şükranla anar, tüm Şehit Aileleri ile Jandarma 
Genel Komutanlığının değerli mensuplarına sağ-
lık, mutluluk ve başarılar dilerim.

JANDARMA GENEL KOMUTANI 
ORGENERAL ARİF ÇETİN’İN                   
GAZİLER GÜNÜ MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığının değerli men-
supları, fedakâr ve kahraman silâh arkadaşlarım;

Devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa 
Kemal ATATÜRK`e Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tarafından “Gazi”lik unvanının da verildiği gün 
olan 19 Eylül Gaziler Günü`nü, Jandarma Genel 
Komutanlığı adına içten dileklerimle kutluyorum.

Vatan sevgisiyle dolu göğüsleriyle, ülkemizin ba-
ğımsızlığı, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü, 
millî birlik ve beraberliğimiz uğruna canlarını 
vatan ve millet için seve seve feda etmeyi göze 
alarak, gazilik onuruna erişen vefakâr ve fedakâr 
vatan evlatlarının bu mutlu gününü kutlamanın 
heyecanı içindeyiz.

Bugün, millet olarak, birlik ve beraberlik içerisin-
de bağımsız ve hür olarak yaşıyorsak, bunu aziz 
şehitlerimize ve değerli kahraman gazilerimize 
borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Bize 
emanet edilen bu kutsal vatan topraklarını, siz-
lerden almış olduğumuz güç, sarsılmaz azim, ira-
de ve görev heyecanı ile sonsuza kadar koruyup, 
gelecek nesillere, aldığımız gibi teslim edeceği-
mizden hiç endişeniz olmasın.

Değerli Gazilerimiz,

Gücünü bağrından çıktığı aziz Türk Milletinin en-
gin sevgi, güven ve dualarından alan Jandarma 
Genel Komutanlığının her ferdi, emanetiniz olan 
değerlere sahip çıkarak, gerektiğinde aynen siz-
lerin yaptığı gibi, hiç düşünmeden Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin ebediyen yaşaması için, can-
larını esirgemeden feda etmeye hazırdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun silah ar-
kadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebe-
diyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayatta 
olan gazilerimizi minnet ve şükranla anar, değerli 
ailelerine ve yüce milletimize saygılarımı sunarım.

Arif ÇETİN                                                           
Orgeneral                                                      

Jandarma Genel Komutanı

Kaynak: www.jandarma.gov.tr
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19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ PROGRAMI

Anıtkabir’e Çelenk Koyma Töreni, Cumhurbaş-
kanlığı resmî daveti, CHP Genel Merkezi ziyareti, 
Genel Merkezimize gelen misafirlerimizi ağırla-
ma, Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören Ga-
zilerimizi ziyaret ve 19 Eylül Gaziler Günü kutla-
malarına derneğimizi temsilen katılım sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve  
Kongre Merkezi’nde

Düzenlenen ‘‘Gaziler Günü’’ Töreni’nde yaptığı 
konuşmaya, tüm katılımcıları selamlayarak baş-
ladı. Erdoğan, ‘‘Ülkemizin ve milletimizin bekası 
için görev yaparken canlarınıortaya koyarak yü-
rüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen 
tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.’’ 
diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘‘gazi ve müşir’’ 
unvanıverilişinin yıl dönümünü de tebrik eden Er-
doğan, ‘‘Bin yıldır miletimizin bekası vatanımızın 
bütünlüğü, devletimizin yaşaması için bu toprak-
ları teriyle, gerektiğinde kanıyla ıslatmış tüm ec-
dadı tazimle yad ediyorum. Ülkemize gaziler ve 
şehitler kazandıran tüm anneleri, babaları hür-

metle selamlıyorum. Bu uğurda kimi eşlerini imi 
babalarını kimi kardeşlerini kimi kardeşi mesa-
besindeki arkadaşlarını kaybeden tüm vatandaş-
larıma da milleti evinden saygılarımı iletiyorum.’’ 
İfadelerini kulladı.

Gazilerin ve şehitlerin milletin ortak değeri oladu-
ğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü.

‘‘Esasen bu millet topyekun gazi bir millettir.
Onun İçin İstiklal Şairi ediyor? ‘‘Şüheda fışkıracak 
toprağı sıksan şüheda, canı, cananı, bütün varı-
mı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni 
dünyada cüda.’’ Bu topraklar böyle bir toprak, bu 
topraklarda boşluk yok, her tarafta şehitlerimizin, 
gazilerimizin kanları var. Ecdadımız Anadolu’ya 
gelirken yüreğinde imanı, bir elinde mesleği, bir 
elinde kılıcıyla bu toprakları baştan sona fetih ve 
imar etmiştir. Biz Alparslan ile başladık, Osman 
Gazi ile yürüdük. Ve Gazi Mustafa Kemal ile cum-
huriyeti inşa ettik. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz, 
işte bu ihya dönemini hep beraber sürdüreceğiz.’’
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Samsun, Sakarya ve Konya Şubemizden gelen 
Gazi arkadaşlarımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakan Yardımcımız Sayın; Ahmet KOCA, 
Şehit yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Sayın; 

Selim ÇELENK ile birlikte kutlanarak Tören geçi-
şi ile sonlandı. Samsun, Sakarya ve Konya’dan 
gelerek bizleri yalnız bırakmayan Gazilerimize 
teşekkür ederiz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİ
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DERNEĞE OLAN İHTİYAÇ SEBEBLERİ

Derneğe ihtiyaç duyulan sebeplerden bir tanesinin 
hikâyesini anlatmak istiyorum. Hikâyedeki kişiler 
hala hayatta olup, aramızdalar.

Kırsal kesimde yaşamakta olan ailemiz, eşini kay-
bedince çocuklarını alıp, şehre yerleşmeye karar 
verir.

Şehirdeki imkânlardan faydalanarak, çocuklarını 
okutmak hem vatana hem de kendilerine iyi bir 
gelecek hazırlamaktır annenin amacı…

Derken çocuklar büyür. Büyük oğlu asker olmak 
ister liseyi bitirmiş imtihanlara girmektedir.

Amacına ulaşan oğlumuz. Helikopter Teknisyen 
Astsubay olarak göreve başlar..

Değişik görev yerlerinde ve şehirlerden sonra gü-
neydoğuya tayin olur. Çeşitli çatışmalar içinde bu-
lur kendini..

Görev dönüşü helikopter düşer, içindekilerle birlik-
te 10 Kasım günü Şehit olur..

Acı haber tez ulaşır ülke ile birlikte hem anne, hem 
baba olan anneye….

Devletin şefkati her ne kadar anneyi yalnız bırak-
masa da, taziyeler, eş dost şehite saygısı, sevgisi 
olanların yanında ev dolup, taşar, bir gün, iki gün, 
on gün, yirmi gün, derken, gelenler azalır, fazla 
gelip giden olmaz. ama hayat devam etmektedir..

Şehit annesi, bütün canlılarda olduğu gibi netice-
de Anne her gün acısı daha da artmakta, evde 
kimsede olmadığı için adeta duvarlar üzerine yü-
rüdüğünü hisseder hale gelmekte... Geceler uzun 
gelir bir türlü sabah olmaz güneş doğmaz. Tanyeri 
ağarır ağarmaz; İlk işi doğru şehitliğe gidip, biri-
cik evladıyla halleşip, dertleşip tekrar evin yolunu 
tutar .Tutmasına tutar da eve giremez.. Kendisini 
caddelere, sokaklara, parklara atmakta insanlar-
dan hem kaçmakta hem de iç içe olmak istemek-
tedir…

Bu durum birkaç ay devam eder.. Etrafında deği-
şik insanların farklı bakışları dikkatini çeker. Artık 
kendi kendini sorgulayıp, düşünür. Ben ne yapı-
yorum. Ben neticece kadınım. Her kes benim kim 
olduğumu bilemez der.. Fakat bir türlüde evde du-
ramaz ve aklına Denizli Devlet Hastahanesi gelir. 
Hastahane hem merkeze yakın hem ulaşımı kolay, 
bir kaç gün buradaki Polikliniklere devam eder. 
Bakar ki buraya gelen insanlar muayene için geli-
yor. Annemize sorular sormaya başlıyorlar ;’Senin 
neren ağrıyor.?  Neyin var? Nerelisin ?... Bu gibi 
sorulara cevap vermek değil, konuşmak istemiyor 
bile, istememektedir…

Derken, aklına, hasta yakını gibi dolaşmak gelir 
aklına, bakar ki acil klinikte bekleyenler var fa-
kat hiç kimse yanındaki kişilerle ilgilenmiyorlar. 
Rahat bir nefes alıp kendi iç aleminde yaşamaya 

başlar... Acil kliniğin müdavimlerinden olur. Zira 
acil kliniğine gelenler, on beş dakika, yirmi dakika 
bekledikleri için hiç kimse birbirine sen kimsin ne-
yin var ..gibi sorular sormadıkları gibi her gün her 
dakika değişik simalar gelir, gider dolayısıyla her 
saat burada birbirini tanımayan insanlarla dolup, 
taşar…

Bu defa farklı olarak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 
önce şehitlik ziyareti arkasından hiç vakit geçirme-
den doğru Denizli Devlet Hastanesi acil kliniği.. 
burada da artık günler, haftalar, aylar geçer. Ak-
lına başsağlığı için gelen ziyaretçileri hatırlama-
ya çalışır. Birden şimşekler çakar beyninde Derki; 
benim gibi aynı acıyı hisseden insanlar ziyaretime 
gelmişlerdi bana kartlarını verip, yerlerini söyledi-
ler. Evde taziyeye gelen kişilerin verdiği ve diğer 
kartları aramaya başlar Birde bakar ki içlerindeki 
kartlardan birisinde; ŞEHİT, GAZİ yazıları olanı 
görür. Adrese bakar taziye için gelenleri hatırla-
maya çalışır. Tamam benim aradığım yer burası 
olmalı diyerek, sabahleyin yine şehitlik ziyareti, 
arkasından Devlet Hastanesi acil kliniği dönüş-
te, verilen adrese  bakar ki ne görsün, her gün 
önünden geçtiği yer.. üzerinde kocaman yazılar-
la TÜRKİYE HARP MALÜLÜ GAZİLER,ŞEHİT 
DUL ve YETİMLERİ DERNEĞİ tabelası ve  iki 
bayrak birisi Türk Bayrağı diğeri dernek bayrağı.. 
Heyecanla kapıya gelir. Zili çalar kapıyı açan bir 
erkek tarafından buyurun denildiğinde, tereddütle 
içeri girer. Bakar ki genç yaşlı kadınlar abla hoş 
geldin bizlerde sizi bekliyorduk günlerdir bugün 
gelir yarın gelir diye… Tekrar yeni den tanışma-
ların ardından, aynı acıyı yalnız kendisi tatmamış 
ondanda fazla acılı anneler babalar kardeşlerin 
olduğunu görür… Nasrettin Hocanın fıkrası gelir 
aklına  ‘Damdan düşenin halini damdan düşen 
bilir’. Benim halimi ancak bunlar bilir. Bu kişilerle 
acılarımı paylaşabilirim diyerek, Dernek müdavim-
lerinden olur.

Zira burada hem ağlayıp, hem gülerler. Her ay bir 
gün toplanıp, Şehitler ve geçmişler için Yasin-i Şe-
rif okuyup, birlikte olurlar. Bununla da kalmaz aynı 
acıyı paylaşan daha önce tanımadıkları kişilerle 
de her hafta bir evde toplanıp bir araya gelirler... 

Derleyen; Mustafa IŞIK                                                                                                                                 
Denizli Şube Başkanı
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AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ 
SAYIN; TAHİR AKYÜREK’ İ ZİYARETİMİZ

MHP MİLLETVEKİLİ 
SAYIN; AV HALİL ÖZTÜRK ‘Ü MECLİSTE ZİYARETİMİZ

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KOMİSYON 
BAŞKANI SAYIN; İSMET YILMAZ’I ZİYARETİMİZ

Genel Başkanımız Mustafa IŞIK, Şehit Ailelerimizin ve Ga-
zi’lerimizin daima yanında olan TBMM Bayındırlık, İmar, 
Ulaşım, Turizm Komisyon Başkanı, AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkan Yardımcısı, Önceki Dönem Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız, 27.Dönem Konya Milletvekili, Sayın Tahir 
AKYÜREK ‘i ziyaret etti.

‘‘İçimizden Birisi, Ben Sizim, Sizlerdenim’’ diyen MHP Kırık-
kale Milletvekilimiz, Sayın Av. Halil ÖZTÜRK ile ortak çalış-
mamız sonucu, hazırladığı yasa teklifini TBMM Meclis’ine 
sundu..

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Bakanlığı Komis-
yon Başkanı Sayın; İsmet YILMAZ makamında ziyaret edildi. 
Hazırlamış olduğumuz dosya kendisine sunuldu.
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JANDARMA GENEL KOMUTANIMIZ 
SAYIN; ORGENERAL ARİF ÇETİN’İ ZİYARETİMİZ

Jandarma Genel Komutanımız Sayın; Orgeneral 
Arif ÇETİN makamında ziyaret edildi. 

Jandarma birlik ve karakollarınca sorumluluk 
sahasında bulunan tüm Şehitliklerin kontrol edil-
mesi ve belediyeler ile organize edilerek tamir 
ve tadilatlarının yaptırılması, bayraklarının yeni-
lenmesi talebimiz iletilmiş, Sayın Komutanımız 
gerekli talimatları vermiştir.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
SAYIN; MUSTAFA TUNA’YI ZİYARETİMİZ

ANKARADA ŞEHİTİMİZ ÖZGÜR CAN İNCE’Yİ 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın; 
Mustafa TUNA makamında ziyaret edildi.

Şehidimiz Özgür Can İNCE’yi rahmet ve 
şükranla yad ederek, Cennet mekanına yolcu 
eyledik. Emaneti en güzel şekilde teslim ettin ne 
mutlu sana! “EY ŞEHİT OĞLU ŞEHİT İSTEME 
BENDEN MAKBER SANA AĞUŞUNU AÇMIŞ 
DURUYOR PEYGAMBER.
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Türk milleti tarihin her döneminde namusu, inancı, vatanı, bayrağı, bağımsızlığı, ezanı gibi mukaddes 
bildiği değerler adına canı pahasına mücadele etmekten çekinmemiş bir millet olduğumuzu dost düş-
man herkes bilir. Bir anne ve babanın hayattaki en değerli varlıkları şüphesiz ki evlatlarıdır ağlayınca 
ağlayan, gülünce gülen o başarınca mutlu olan anne ve babadır evlenince birde buna eş eklenir. 
Fakat Mukaddes bildiğimiz değerler uğruna anne baba, oğuldan. Eş, kocadan vazgeçer. Son 30 
yılını terörle mücadele ile geçiren bu ülkede askerlik çağına gelmiş her bireyin evinde yaşanan tatlı 
bir heyecandır bu. Yaşamayan bilemez hele de bedellinin meşhur olduğu bugünlerde inancı bayrağı 
için canını dahi vermekten çekinmeyen adı eş ya da evlat. Şehit yada gazi bakın her iki, tarafın yeri-
ne kendinizi koyarak Empati yapmaya gayret gösterin siz evladınızdan eşinizden anne babanızdan 
vazgeçebilir misiniz hayır ama daha dün katıldığımız şehit cenazesinde her iki tarafta vatan sağ olsun 
diye haykırıyordu evet onlardan ve onlar gibi ailelerden Allah razı olsun şehidimizin merasimi bitti mi 
ne bürokrat nede siyasetçi kimse kalmaz hele birde aradan on gün geçti mi şehidimin annesi babası 
eşi evlatları artık kıyamete kadar sürecek olan bir acı ve yalnızlıkla baş başa kalmışlardır. Her şehadet 
tarihinde doğum gününde bunları da geç her sofraya oturduğunda yoklukları bir volkan gibi yakar içi-
nizi hiç çıkmaz ki akıllarından Zekine ananın tolgası, Münevver anne nin faik yavrusu şahidiz her gün 
şehitlikte soğuk mermerleri okşadıklarına peki ya şehidimin eşi hayattaki eşini erini yoldaşını sırdaşını 
ne derseniz deyin adına dayanağını kaybetmiştir. 

Yaşamının kalan kısmında karşılaşacağı her zorluğu tek başına aşmak mücadele etmek ona kalmıştır 
artık evlatlarının her türlü yükü omuzlarındadır. Hep bir tarafı eksiktir ve eksik kalacak şimdi beyefen-
diler hanımefendiler sizlere sormak isteriz ki bizim için hayattaki en kıymetli varlıklarından vazgeçen 
bu insanlar için millet ve devlet olarak biz ne yapıyoruz neresindeyiz ne kadarını anlıyoruz bence ko-
caman bir hiç. niye mi bugün şehit anne veya babasına verdiğimiz maaş bir asgari ücret kadar değil  
tabi ki verilen canın dökülen kanın karşılığı para değil sözlerim yanlış anlaşılmasın. Beklenen vefa 
ama oda yok kalmamış şehit eşini, şehit annesinin belediye veya halk otobüsünden indirildiğine hatta 
bizim için mi şehit oldu diye hakarete varan tutum ve davranışlarla karşılaştığımızı da şahit olduk ki o 
yüzden bir daha bizim için inancımız, namusumuz, vatanımız ve bayrağımız için canından vazgeçen 
aziz şehitlerimizin kutsal emanetlerine borcumuzu ne kadar yerine getirebiliyoruz lütfen bir daha dü-
şünün ve Empati yapın. Şehitlerimizin şehadetine şahitlik eden biz gaziler ne yaparız ne yaşarız nasıl 
zorluklarla karşılaşırız iki gözünü kaybeden Yılmaz’ın, iki elini kaybeden Metin’in, iki ayağı olmayan 
Selçuk’un yerine koyun kendinizi bu arkadaşlarım yanlarında refakatçi olmadan ne yapabilirler Ka-
nunlar uygulansın, bayrak dalgalansın, Ezanlar susmasın diye bu hale gelmişsindir. Durum bu lütfen 
Beyefendiler Hanımefendiler Azıcık da olsa Empati yapın… 

EMPATİ

Gazi Haşim SİVRİ                                                                                                                         
Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı              
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GENEL BAŞKAN’DAN 1. ORDU KOMUTANI 
SAYIN; ORGENERAL MUSA AVSEVER’İ  ZİYARETİMİZ

GENEL BAŞKANDAN EDİRNE KAPI
ŞEHİTLİĞİNE ZİYARETİMİZ

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ
SAYIN; GÜLAY SAMANCI’YI ZİYARETİMİZ

1.nci Ordu Komutanımız Sayın; Orgeneral Musa AVSEVER makamında ziyaret edildi.

Edirne Kapı Şehitliği’nde yatmakta olan vatanın bölünmez bütünlüğünün Mührünü vuran 
şehitlerimize dua edildi. Aziz şehitlerimizin Ruhu Şad, Mekânı Cennet olsun. 

 AK Parti Milletvekilimiz Sayın Gülay SAMANCI Mecliste makamında ziyarette edildi. Talep 
dosyamız kendilerine verildi.
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Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetim-
leri Derneği Genel Merkezimizin önderliğinde, 
İstanbul Şubemizin ev sahipliği,  İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanlığının destekleri ile 23-24-
25 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlediğimiz “Bil-
gilendirme Çalıştayı’ mızı Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakan Yardımcımız Sn. Ahmet KOCA,  
MHP Milletvekilimiz  Sn. Halil ÖZTÜRK, Şehit ve 
Gazi işlemleri Genel Müdürü Sn. Selim ÇELENK, 
SGK uzmanı Sn. Musa ŞAHİN, İçişleri Bakanlığı 
STİ uzmanları, AÇSH Uzmanı Sn. Fatih KORK-
MAZ, Derneğimizin Hukuk Müşaviri Sn. Av. Serpil 
ÖZTÜRK’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi. İstan-
bul Şube Başkanımız Sn. Önder ÇELİK ve yöne-
tim kurulu üyelerine, İBB Belediyesi Şehit ve Gazi 
Koordinasyon Müdürlüğü Sn. Mahmut ASLAN ve 
ekibine, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, 

Tüm Şube Başkanlarıma destek, hizmet ve emek-
lerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında ba-
şarılar dileriz. 

Çalıştayımızın akşam bölümünde; Öncelikle Tali-
matı ile Derneğimizin 1915 Yılında Kurulmasına 
sebep olan Harbiye Nazırı Enver Paşanın torunu 
Sn. Arzu AYSEVER’e, İstanbul Vali Yrd. Sn. Hülya 
KAYA’ya İstanbul C.Başsavcısı Sn. İrfan FİDAN’a, 
Bakırköy C.Savcısı Sn. Sırrı TOPYILDIZ’a, İstanbul  
J.Bölge K.Yrd. J.Albay Sn. Yusuf KURTSAL’a, İBB 
Halkla ilişkiler Müdürlüğü yetkililerine, İntisad,  
Fbiad, İş adamı Sn.Ali AKER’e, Sanat Camiamız-
dan İstanbul Şubemize her zaman destek olan 
Sn.Nilay DORSA,Sn.Umut OĞUZ’a, Sn. Şenol 
İPEK’e, Spor kulüplerimizin yetkililerine plaketle-
rimizi takdim edilmiştir. Davetimize bizleri kırma-
dan gelen tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.

GENEL MERKEZİN 
1. BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI
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GENEL MERKEZİN 
1. BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI
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GENEL MERKEZİN
1. BİLGİLENDİRME ÇALIŞTAYI
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AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANIMIZ                                                
SN: ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK’U ZİYARETİMİZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Zehra Zümrüt SELÇUK Hanımefendi’yi tüm Şehit 
anne, baba, eş ve çocukları, Malul Gazilerimiz, Vazife Malulleri, Ordu Vazife Malulleri, Tmygs’ların 
sorun, talep ve çözüm önerilerini ilettiğimiz ziyaretimiz.

Sıcak ve samimi karşılamalarından, içten cevap ve sohbetlerinden, Tüm camiamıza vermiş oldu des-
tekten dolayı teşekkür ederiz.

ANKARA VALİSİ 
VASİP ŞAHİN’İ ZİYARETİMİZ

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI 
SAYIN; ORAMİRAL ADNAN ÖZBAL’I 
ZİYARETİMİZ

Ankara Valisi Vasip ŞAHİN‘e Şehit ailelerimiz 
ve Gazilerimiz adına Genel Merkezimiz yeni 
görevinde üstün başarılar diledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Yönetim Kurulu ve üyelerimizle birlikte, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Sayın; Oramiral Adnan 
ÖZBAL’ı makamında ziyaret ettik.
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MÜCADELEMİZ
SON TERÖRİST KALINCAYA DEK 

DEVAM EDECEK
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‘‘Eğer birgün benim sözlerim 
bilimle ters düşerse bilimi seçin.’’
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ŞEHİT ANNESİ MEHMETCİĞİN YANINDA

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetim-
leri Derneği Adana Şubesi olarak ‘’ŞEHİT ANNE-
Sİ MEHMETÇİĞİN YANINDA ‘’ Etikliğimizin ilkini 
Adana’da vatani görevini yapan Mehmetçikle Şe-
hit Anneleri, Eşleri ve Gazi Eşlerimizin evde kendi 
elleri ile hazırladıkları yiyecekler ile öğlen yeme-
ğinde bir araya geldik. Askerlerle birlikte Üyele-
rimizin evde hazırladıkları yemeği yerken sohbet 
ettik. Kahraman Askerimiz ile birlikte bulunan 
üyelerimizin ve askerlerimizin heyecanlanmaları 
ve duygulanmaları gözlerden kaçmadı. Adanalı 
Şehit yakınları ve Gaziler, vatani görevini sürdü-
ren askerlerle yakından ilgilendi. Yemekten sonra 
şehit yakınlarını ve gazilerimizin eşleri Mehmet-
çiğimize bu anlamlı ve duygusal günün anısına 
hediyeler verdiler. Projemize destek verdikleri ve 

bizlere askerimizi gönderen 6.Mekanize Tümen 
Komutanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımızın 
Özel Kalem Müdürü İsmail TAYMAZ’a teşekkür 
ederim. Bu etkinlik ve projemizdeki niyetimiz evlat 
özlemi çeken Şehit Annelerimizin ve sıcak anne 
hasreti duyan Mehmetçiğimizin bir nebze de olsa 
acılarını dindirmek. Etkinliğimizin ilkinde dernek 
binamızda çok güzel ve duygusal anlar yaşan-
dı biz dernek yönetimi ve üyeleri olarak ayda iki 
defa askerlerimizi Şehit Aileleri ve Gazilerimiz ile 
buluşturmak istiyoruz. Bizler Şehit Aileleri ve Ga-
ziler olarak her zaman vatanımızın bölünmez bü-
tünlüğünün teminatı olan askerimiz ile gurur duy-
duğumuzu, Cennet vatanımızın bekası için seve 
seve canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu bir 
kez daha ifade ediyoruz.

ADANA ŞUBE FAALİYETLERİ
“KALBİN DÜŞTÜĞÜ TOPRAK” ADLI TİYATRO OYUNU

Adana’da oyunculuğunu Şehit ve Gazi Ailelerine mensup kişilerin üstlendiği “Kalbin Düştüğü Toprak” 
adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu.   Yönetmenliğini Halil Nagaş’ın yaptığı, Şehit ve Gazi ailelerine 
mensup oyuncuların rol aldığı iki perdelik oyun, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 
tiyatro severlerin beğenisine sunuldu.  

Antep Savunmasının simge isimlerinden biri olan Şahin Bey’i konu edinen oyun izleyenlerin beğenisini 
topladı.   

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Muhammet ÇETİN, 
oyunla ilgili yaptığı açıklamada, tüm oyuncuları performanslarından dolayı kutladı. Oyuncuların ta-
mamının Şehit ve Gazi Ailelerinden oluştuğuna dikkati çeken ÇETİN, “Hiçbiri daha önce tiyatro etkinli-
ğinde yer almadı. Tamamen amatörlerdi. Halil NAGAŞ hocamızdan destek aldık. Çalışmalarımız dört 
aydan bu yana devam ediyordu.’’ dedi. Zeytin Dalı Harekatı’nın devam ettiğini anımsatan ÇETİN, 
sözlerini şöyle sürdürdü:”Türk milleti tek yumruk olarak askerimize ve polisimize destek sağladı. Bu 
sebeple Çanakkale ruhunun ölmediğini ve tekrar dirildiğini gördük. Çanakkale’de kalkan birlik ve 
beraberlik bayrağının Afrin’de devam ettiğini gördük. Bugünkü tiyatromuzla bizler bu birlik mesajını 
halkımıza vermek istiyoruz.”  
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ISPARTA ŞUBE FAALİYETLERİ
ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINI YAŞATMAK, GAZİLERİMİZE OLAN DUYGULARMIZI GÖSTERMEK, 
ŞEHİT VE GAZİ BİLİNCİNİ OLUŞTURMA, SORUMLULUK PROJESİ

Milli Savunma Bakanlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığının, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığının İçişleri Bakanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının destek verdiği;  

Vatanın bölünmez bütünlüğünü,milletimizin birliğini ve huzurunu korumak uğruna canlarını feda eden 
tüm Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve üzerinde yaşadığımız bu toprakları vatan yapan Kah-
raman Gazilerimize olan şükran duygularımızı göstermek en büyük sorumluluklarımızdan birisidir. 

Geleceğimizin teminatı olan genç nesillerde Vatan, İstiklal, Şehitlik ve Gazilik bilincini oluşturma yö-
nünde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen eğitimlere katkı sağlamak maksadıyla bir çalışma 
yapılması planlanmıştır.

Çalışma kapsamında, Türkiye genelinde 81 il merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğretim 
okullarında, 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında, faaliyetin yapılacağı tarih de göz önünde bulun-
durularak, 19 Eylül Gaziler Günü’nün anlam ve önemini içeren, Şehitlik ve Gaziliğin saygınlığını ve 
onurunu vurgulayan konferanslar düzenlenmesine müteakip ilimizde şubemiz bu projede yer alarak 
18 Mart Şehitler Gününde 4800,19 Eylül Gaziler Gününde 2800 öğrenciye ve 150 öğrenci velisine, il 
merkezinde ve bir ilçede Gazilerimiz ile birlikte konferanslar vermiştir. Yeni projemiz kapsamında ilçe 
okullarının tamamına ve köy okullarına ulaşmayı hedeflemekteyiz.

Şubemiz konferanslar haricinde 19 Eylül Gaziler Gününde Gazilerimize bir nebze moral vermek için 
Isparta Valisi Şehmus GÜNAYDIN,Ak Parti Milletvekili Süreyya Sadi BİLGİÇ, Ak Parti İl Başkanı Os-
man ZABUN, Garnizon Komutanımız P.Alb.Bilgin DEMİRBAĞ’ın katıldığı 2.Gaziler Futbol Turnuvası 
düzenlemiştir.
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İZMİR ŞUBE FAALİYETLERİ
MİLLETVEKİLİNİN DERNEĞİMİZİ ZİYARETİ  

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE DÜZENLEDİĞİMİZ KAHVALTI

AK Parti Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hamza DAĞ derneğimizi ziyaret ettiler. 
Sorunlarımızı dinleyip Şehit ailesi ve Gazilerimize plaket sunuldu. 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nükhet HOTAR hanım ile Şehit ailesi ve Gazimizi ziyaret etti. 

Üyelerimiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile derneğimizin ortak düzenlediğimiz kahvaltıda buluştular.
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Salihli’de Şehit Süleyman GÜR için 
okutulan Mevlid-i Şerif programı anısına 

hayır yemeğine katılımımız

Gaziler günü nedeniyle düzenlenen programlara katıldık.

Salihli’de göreve başlayan Sayın 
Kaymakamımız  Levent KILIÇ’a hayırlı 

olsun ziyareti

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen 
Manisa Şube Başkanımız Mustafa İRĞAT 
ve Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen 

Manisa Şubesi Başkanı Temel ÇİLDAŞ ile 
beraberlerindeki değerli misafirlerimiz 
ziyaretimize gelerek Gaziler günümüzü 

kutladılar.

MANİSA ŞUBE FAALİYETLERİ

MERSİN ŞUBE FAALİYETLERİ

KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLAN ÖZEL HAREKAT POLİSİ ALİ KARAPINAR İÇİN 
MEVLİT-İ ŞERİF  DÜZENLENDİ

16 Ekim 2018 salı günü, Toroslar ilçesinde Jandarma ekipleriyle birlikte yürütülen arama, tarama 
ve keşif çalışmaları sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesinde yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olan Özel Harekat Polisi Ali Karapınar için Mevlit-i Şerif  
düzenlendi. İl protokolü, askeri erkan ve mesai arkadaşlarının katıldığı mevlitte Şehit Ali KARAPINAR’ı 
dualarla andık. 

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih TUNCER; “Şe-
hidimiz Ali KARAPINAR ve tüm aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor geride kalanlarına ve Türk 
Milletine sabırlar diliyorum,” dedi. 
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Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ali Çağhan 
Ovalı’ya hastanede açmış olduğu “Şehit Yakını, Gazi ve 
Engelliler” Polikliniği için teşekkür ziyaretinde bulunduk. 

Nevşehir Spor Klubü’ne ziyaretimiz

Öğretmenler günü nedeniyle Gazi Jandarma Astsubay Selahattin ERDEM’ in eşi Aysel ERDEM’ i Necip Fazıl 
Kısakürek İmam Hatip Lisesi’nde ziyaret ettik.

Öğretmenler günü nedeniyle Osmaniye İl Jandarma Komutanımız Jandarma Albay Tamer BİLACAN’ ın eşi Özlem BİLACAN’ı  
İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ nde ziyaret ettik. Kendisine saat ve çiçek takdim edildi.

OSMANİYE ŞUBE FAALİYETLERİ

SAMSUN ŞUBE FAALİYETLERİ

Genel Başkanımız Mustafa IŞIK,  Valimiz Sayın; Osman KAYMAK, Garnizon Komutanımız Topçu Albay Sayın; Recep Ali 
ÜSTÜN ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın;  Zihni ŞAHİN ile toplantı yapıldı.
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Denizli Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği, Denizli Şubesinin 18 senedir 

tarihinde ilk defa resmi bir törene katıldı.

Denizli Merkez, Pamukkale Kaymakamımızın 
Derneğimizi ziyareti esnasında Şehit ve Gaziler adına, 

Hasan Erişdi beye derneğe yaptığı maddi manevi 
yardımları için Şehit Yakını ve Gazilerin toplantısında 

verdiği plaket

DENİZLİ ŞUBE FAALİYETLERİ

YALOVA ŞUBE FAALİYETLERİ

ADIYAMAN ŞUBE FAALİYETLERİ

Adıyaman ili  ve Besni  ilçe protokolü  ve  değerli  
8. Kolordu  Komutanımız  Tunceli  Bölge  Komu-
tanımız  ve Tunceli  Alay  Komutanı  yardımcısıyla  
beraber  Gazimizin  düğün törenine  katıldık.
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KIRIKKALE ŞUBE FAALİYETLERİ

ŞEHİT PİYADE ER İSA NAZLIM ANILDI

30 Kasım 2016 tarihinde Şırnak İli Uludere İlçe-
si Kopki Tepe Üs Bölgesinde icra edilen mayın 
arama tarama faaliyetleri esnasında PKK terör 
örgütleri tarafından daha önceden döşenmiş 
mayının patlatılması sonucu Şehitlik mertebesine 
ulaşan Şehit Piyade Er İsa Nazlım Şehit oluşunun 
2.Yıl dönümünde dualarla anıldı.

Sulakyurt İlçesine bağlı Güzelyurt Köyü Camiin-
de okutulan Mevlidi Şerif ve öğle namazı sonrası 
Köy Konağında Şehidimizin ailesi tarafından Şe-
hit oluşunun 2.Yılında yemek ikramı yapıldı.

Düzenlenen Anma Programına; Kırıkkale Vali-
si Sayın; Yunus SEZER, Garnizon Komutanı Ve-
kili Bakım Albay Ali GÜNEŞ, İl Emniyet Müdürü 
Mahmut ÇORUMLU, İl Jandarma Komutanı J. 
Albay İbrahim Ayhan VURAL, İl Müftüsü Şahin 
YILDIRIM, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürü Hatice UĞURLU, Sulakyurt Kaymaka-
mı Gökhan DOLAŞ, Sulakyurt Belediye Başkanı 
İsmail BİLDİK, Sulakyurt İlçe Protokolü, Türkiye 
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Der-
neği Kırıkkale Şubesi üyeleri, Şehidin yakınları ve 
köy sakinleri katıldı.

Düzenlenen programda, Türkiye Harp Malulü 
Gaziler. Şehit Dul ve Yetimleri Kırıkkale Şube Baş-
kanı Rıfat ÖCAL tarafından Şehit P.Er İsa NAZLIM 
tarafından misafirlere şu bilgiler verildi.

Şehidimiz İsa NAZLIM,” 5 Mayıs 2016 tarihinde 
Isparta Terörizmle mücadele Alayında acemi bir-
liğini Mayın Detektörcüsü olarak tamamladıktan 
sonra, Usta Birliğine 8 Temmuz 2016 Tarihinde 
Şırnak Uludere Andaç Karakolunda başlamıştır.

30 Kasım 2016 Tarihinde Şırnak Uludere ilçe-
si Kopki Tepe Üs Bölgesinde icra edilen Mayın 
arama Faaliyeti esnasında El Yapımı Mayının 
uzaktan patlatılması sonucu Şehitlik mertebesine 
ulaşmıştır.

Bekar olan Şehidimiz İsa NAZLIM Düzenlenen 
Askeri Törenle Kırıkkale İli Sulakyurt İlçesi Güzel-
yurt Köy Mezarlığında son yolculuğuna uğurlan-
mıştır” dedi.

Şehidimiz anısına daha önceden okunmuş olan 
Hatmi Şeriflerin ve Yasin’i Şeriflerin duaları da 
yapılarak okunan Kuran’ı Kerim ve yapılan dua-
larla Şehidimiz İsa NAZLIM kabri başında anıldı.

Şehidimiz İsa NAZLIM kabri başında anılmasına 
müteakiben Dernek üyeleri tarafından Balışeyh 
İlçesi Akçakavak Köy Mezarlığındaki Şehitlerimiz, 
Polis Memuru Nebi GÜNDOĞAN, Jandarma Uz-
man Çavuş Musa SAYDAM ve Jandarma Uzman 
Çavuş Yahya ŞEN’in kabirleri ziyaret edilerek du-
alarla anıldılar. Ruhları Şad, Mekânları Cennet 
olsun.
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ESKİŞEHİR ŞUBE FAALİYETLERİ

KARABÜK ŞUBE FAALİYETLERİ

ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANLIĞIMIZDAN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanım Sayın; Ahmet ATAÇ Anneler günü münasebetiyle üyelerimizle 
kahvaltı da buluştular. Belediye Başkanımıza ve bu etkinlikte biz yalnız bırakmayan CHP milletvekili 
Utku Çakır ÖZER’ e teşekkür ederiz.

Genel Başkanımız Mustafa IŞIK, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Eskişehir Şube Başkanımız Hacı Şahin 
tarafından SARAR Tekstil ve Giyim Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin SARAR ‘a teşekkür 
ziyaretinde bulunuldu. Sarar tekstil adına hazırladığımız plaketimizi Genel Müdür Alaattin ÇOBAN’a 
takdim edildi. Eskişehir Şube Başkanı Sayın Hacı ŞAHİN’in girişimleri sonucunda Genel Merkezimiz 
ile protokol yapılmıştır. Türkiye genelinde Şehit Aileleri ve Gazilerimize Sarar Mağazalarına kimlik 
kartları ile müracaatları halinde ‘‘Sarar Kart’’ verileceği ve alışverişlerinde % 50 indirim yapılacağını 
açıklanmıştır.



42

Türkiye Harp Malûlü Gaziler - Şehit
Dul ve Yetimleri Derneği

Adres: Kültür Mah. Cemre Sok. No:12 Kat:3 Kolej /ANKARA
Tel:0312 433 54 61 Fax:0312 431 46 34

www.sehitgazi.org

1915

Türkiye Harp malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri 
Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı olarak 
her ay derneğimiz tarafından okutulan mevlidi 
şerif programı

İçişleri bakanımız Sayın; Süleyman SOYLU’yu 
ziyaret ettik.

KAHRAMANMARAŞ ŞUBE FAALİYETLERİ

Tokat il Jandarma Komutanı Albay Hidayet ARIKAN ‘ı makamında Genel Merkez Yönetim Kurulu ve 
Tokat Şube Yönetimi ile beraber ziyarette bulunduk. 

TOKAT ŞUBE FAALİYETLERİ
TOKAT İL JANDARMA KOMUTANI’NI ZİYARETİMİZ

HATAY ŞUBE FAALİYETLERİ
HATAY ŞUBEMİZDEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Bu vatan için canlarını feda etmiş 
Aziz Şehitlerimizin gurur ve acı-
sını bir arada yaşayan Şehit an-
nelerimiz, Şehit eşlerimiz ile Gazi 
arkadaşlarımın cefakâr eşlerinin 
ve tüm annelerin gününü kutlar, 
katkılarından dolayı Büyükşehir 
Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü 
SAVAŞ’a teşekkür ederim.
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SAKARYA ŞUBE FAALİYETİ

Görevi devralma zamanında devam eden Fırat kalkanı operasyonunda Asker ve Mehmetçiğimize 
moral motivasyon ve destek için yönetim kurulu ile birlikte Şehit babalarımız Kahraman Gazi’lerimiz 
ile sınır ötesi Bursea Dağı’na ziyarette bulunduk. 

Aziz Şehitlerimizin bizlere emaneti olan gözü yaşlı ailelerini ve Kahraman Gazilerimizi Garnizon Ko-
mutanımız Komando Albay Mustafa Cüneyt ARIKAN ve yönetim kurulu ile her cuma selamlığından 
sonra ziyarette bulunup yalnız olmadıklarını hissettirmeye ve hayır dualarına dâhil olmaya çalıştık.

Aziz şehitlerimize ve Kahraman Gazilerimize yaraşır bir dernek projesi gerçekleştirip ülkemizde bir 
ilki teşkil eden  dernek binası yapıp ulaşım için şoförü ile birlikte bir adet minibüs hibe eden maddi 
ve manevi olarak derneğimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Sayın; Zeki TOÇOĞLU ve belediye personeline teşekkür ve saygılarımızı sunarız. 
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BURSA ŞUBE FAALİYETİ
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanlığı olarak 18 Mart-19 
Eylül 2018 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Bursa il ve ilçelerinde bulu-
nan 10 okul da Gazi ve Şehitliğin anlam ve önemini anlatan konferanslar düzenlenmiştir.

 

Düzenlenen okul isimleri; 

24 Eylül 2018 Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi, 24 Eylül 2018 Şehit Piyade Er Nezir Akgül Ortaokulu,   
25 Eylül 2018 Çamlıca Anadolu Lisesi, 25 Eylül 2018 15 Temmuz İlkokulu, 26 Eylül 2018 Bursa 
Anadolu Lisesi, 26 Eylül 2018 Gazi Anadolu Lisesi, 27 Eylül 2018 Hamitler Toki Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, 27 Eylül 2018 Şehit Piyade Er Tahsin Şen Orta Okulu, 28 Eylül 2018 Ahmet Erdem 
Anadolu Lisesi, 28 Eylül 2018 Osmangazi Cavit Çağlar Ortaokulu
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KONYA ŞUBE FAALİYETLERİ
MINTIKA TEMİZLİĞİ

Bedeli kanla ödenmiş vatan topraklarında, rengini şehit kanından alan Albayrağa selam olsun. Her 
karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatanımızın değerlerine sahip çıkıyoruz. Bize bu topraklar 
atalarımızdan miras kalmadı, torunlarımızdan ödünç aldık.Bu nedenle her değerine sahip çıkacağız.
Her geçen gün tüketmekte olduğumuz doğal kaynaklarımız birer birer yok olmaktadır. Bundan en çok 
zararı da çevremiz ve doğal güzelliklerimiz nasibini almaktadır. Vahşi tüketim alışkanlıklarımız nedeni 
ile insanoğlu farkında olmadan en değerli kaynaklarımızı yok etmektedir. Girdiğimiz her doğal güzel-
liği kendi ellerimiz ile yok ederek torunlarımıza yaşanılmaz bir vatan bırakacağız. Bu nedenle insanlar 
tarafından hoyratça kullanılan doğa ve tabiat güzelliklerimizin farkına varmak, farkındalık yaratmak 
ve dikkatleri bu yöne çekmek için Konya Şehit Aileleri, Gaziler ve gönüllülerden oluşan bir grup ile 
Bozkır İlçemizin eşsiz doğal güzellikleri olan Dipsiz Göl ve Aygır Pınarında insanlar tarafından bırakı-
lan atıkları temizleyeceğiz. Özellikle Dipsiz Göl ve Aygır Pınarı yaz ayları boyunca doğal güzelliklerini 
kendisini görmeye gelen ziyaretçilerine sonsuz güzelliklerini sunmuştur. Ancak insanoğlu bu ziyafetin-
karşılığını da onları kirleterek ödedi. Bizler bu güzel vatan toprağını kirleten insanları kınıyoruz. Şehit 
Aileleri, Gaziler ve gönüllülerimiz bu güzelliklerin temiz olarak kalması için çabalayacağız. Uğrunda 
Canlar verdiğimiz vatanımızın her değerini koruyacağımıza söz veriyoruz. Bu kapsamda Mıntıka Te-
mizliği Etkinliğimizi yapacağız.
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Kemoterapi Gören Gazi Kızına Moral! Malatya İl 
Jandarma Komutanlığı’na Atanan Albay Necmi 
İNCE, Ankara Üniversitesinde Tedavi Gören ve 
Malatya’da Yaşayan 11.Sınıf Öğrencisi Gazi Kızı 
Nisanur GÖZÜKARA’ya Moral Verdi.

Malatya şube olarak Vali Sayın; Aydın BARUŞ’u 
ziyaretimiz

MALATYA ŞUBE FAALİYETLERİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek te-
şekkür eden Belediye Başkanı Kamil SARAÇOĞ-
LU, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Ye-
timler Derneği Kütahya Şube Başkanı Asım OKAT 
ile beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar 
diledi.

Şehrimizde yeni göreve başlayan Sayın; Valimiz 
Dr.Ömer TORAMAN’a Derneğimiz yönetim ku-
rulu olarak hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. 
Sıcak sohbet ve samimiyetinden dolayı teşekkür 
eder görevinde başarılar dileriz.

KÜTAHYA ŞUBE FAALİYETLERİ

ERZURUM ŞUBE FAALİYETLERİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi olarak, 9.ncu Kolordu ve 
Garnizon Komutanımız Tümgeneral Sayın; Veli TARAKÇI paşamızı makamında ziyaret ederek, hayırlı 
olsun dilek ve temennilerimizi ilettik. Bizlere göstermiş olduğu ilgi ve alakasına, samimiyetine ve des-
teklerine derneğim adına teşekkürlerimi iletirim. 
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BALIKESİR ŞUBE FAALİYETLERİ

ISLAHİYE ŞUBE FAALİYETLERİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında tüm yurtta ol-
duğu gibi Balıkesir’de de törenle anıldı. Geçen yıllara oranla bu yıl katılımın çok daha fazla olması 
dikkat çekti.

Anma töreni Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Büyük Önder Atatürk’ün hayata veda 
ettiği saat olan 09.05’te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunarak 
bayraklar yarıya indirildi. Törenin bitimiyle birlikte anıta fırlayan Muharrem Öz adlı vatandaş,  Andı-
mızı okudu. Alandaki vatandaşlar ve öğrenciler Öz’e eşlik etti. Ardından Balıkesirliler gruplar halinde  
anıtta günün anısına fotoğraf çektirdi.

Tören daha sonra Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda düzenlenen anma programı ile 
devam etti. Mehmet Vehbi Bolak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırla-
dı “Saatler Atatürk’te’’ adlı oratoryo büyük beğeni kazandı. Törenin ardından Vali Yazıcı, öğrencileri 
kutlayıp, sohbet etti.

Anıttaki ve Salih Tozan’daki anma törenlerine Vali Ersin Yazıcı, İl Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı 
Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti 
Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Mustafa  Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Cumhuriyet 
Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy, 
Balıkesir Vergi Mahkemesi Başkanı Recep Taş, Baro Başkanı Erol Kayabay, Kara Astsubay Meslek 
Yüksek Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı, Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Karesi Kay-
makamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan 
Avcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, 
Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Şenol Küçüktaş, siyasi partilerin temsilcileri, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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KASTAMONU ŞUBE FAALİYETLERİ

KADİRLİ ŞUBE FAALİYETLERİ

ANKARA 1 NOLU ŞUBE FAALİYETLERİ

Kastamonu Belediye Başkanımız Sn.Tahsin BABAŞ ve eşi hanımefendinin ev sahipliğinde, Kastamonu 
İl Merkezinde ikamet eden Aziz Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli Şehit Ailelerimiz ve Kah-
raman Gazilerimize verilen iftar sofrasında biraya geldik. Belediye Başkanımız Sn. Tahsin BABAŞ eşi 
Nebahat BABAŞ hanımefendi, Ak Parti Kastamonu Milletvekilimiz Sn. Metin ÇELİK beyin eşi Birgül 
ÇELİK hanımefendi, Ak Parti İl Başkanımız Sn. Doğan ÜNLÜ, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul 
ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Sn. Mustafa IŞIK ve Genel Merkez Yönetim kurulu üyeleri, Aile ve 
Sosyal Politikalar İl Müdürümüz Sn. Abdullah SAVAŞ, Ak Parti Kastamonu Kadın Kolları İl Başkanı Sn. 
Eda ŞEN hanımefendi ve yönetim Kurulu üyeleri, Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan 
Vekili Hüseyin MAHMUTOĞLU ve yönetim kurulu üyeleri ile Şehit Ailelerimiz ve Kahraman Gazileri-
miz katıldı. İftar programı için Belediye Başkanımız Sn. Tahsin BABAŞ başta olmak üzere emeği geçen 
Belediyemiz personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyor şükranlarımızı sunuyoruz. 

Anneler Günü nedeniyle Kadirli Şube Başkanlığımız da Anneler Günü Programı düzenlenmiştir. Şehit 
Aileleri ve Gazilerimizin katılımı ile düzenlenen emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız.

Olağan Üstü Genel Kurulunda, Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Gülser Akgül seçildi.
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ANKARA 2 NOLU ŞUBE FAALİYETLERİ

Giresun Şubesi Kültür Gezisi Faaliyeti

GİRESUN ŞUBE FAALİYETLERİ

ANTALYA ŞUBE FAALİYETLERİ

Etimesgut Belediye Başkanımız Sayın; Enver Demirel’i 
hayırlı olsun ziyareti

Nallıhan gezisi

Dışişleri Bakanı Sayın; Mevlüt Çavuşoğlu ve CHP Genel Başkanı Sayın;                                                            
Kemal Kılıçtaroğlu’nun derneğimizi ziyareti
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EREĞLİ ŞUBE FAALİYETLERİ

ORDU ŞUBE FAALİYETLERİ

UŞAK ŞUBE FAALİYETLERİ

DÜZCE ŞUBE FAALİYETLERİ

NİĞDE ŞUBE FAALİYETLERİ
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DİYARBAKIR ŞUBE FAALİYETLERİ

KAYSERİ ŞUBE FAALİYETLERİ

GAZİANTEP ŞUBE FAALİYETLERİ

BAFRA ŞUBE FAALİYETLERİ

Genel Başkanımız Kayseri Şube Başkanı Yılmaz 
ÜÇKAN ve Yönetim Kurulunun Şehit Annelerine özel 

Anneler günü proğramına katıldı.

Kocaeli bölgesinde bulunan 13 Farklı Okulda, 
Garnizon Komutanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Müdürlüğü ortaklaşa panel düzenlendi.
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Zeytinburnu Kaymakamız Sayın; Mehmet MAKAS’a hayırlı olsun ziyaretimiz

Edirnekapı Şehitliğinde, Şehitlerimiz ve Gazilerimiz 
İçin Mevlidi Şerif Okutuldu.

İSTANBUL ŞUBE FAALİYETLERİ

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü 
Ziyaretimiz

10 Kasım Anma Töreni

GEBZE ŞUBE FAALİYETLERİ

Kocaeli bölgesinde bulunan 13 Farklı Okulda, 
Garnizon Komutanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Müdürlüğü ortaklaşa panel düzenlendi.

Kocaeli Valisi Sayın; Hüseyin AKSOY’u Ziyaretimiz.
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AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ FAALİYETİ

Piyade okul komutanımız Sayın; Tuğgeneral Aydın 
CİHAN paşamıza Hoşgeldin ziyareti

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü KANSIZ’a ziyaret

26 Ağustos 1071 de Malazgirt Meydan muharebesine girmeden bembeyaz elbisesini giyerek “Bu benim 
kefenimdir. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olarak cennete girerim diyen Başkomutan Alparslan, 

Aziz Şehitlerimiz

İSTANBUL ANADOLU YAKASI  ŞUBESİ FAALİYETİ

Eylül 2012 tarihinde Afyonkarahisar Mühimmat Depo 
Komutanlığındaki patlamada Şehit olan 25 askerimizin anısına 

yapılan ‘‘Şehitlik Anıtı’nın’’ açılışı yapıldı.

Şehit annesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunuldu.

Valimiz Sayın; Mustafa TUTULMAZ ile Başkanımız İsmail 
KUMARTAŞLI yaralı asker Süleyman ÇELİK’i hastanede ziyaret 

Yargı Adalet Komisyon Başkanı ve 2. ACM Başkanı Hakim Fatih 
Serdar KÖKEN’i ziyaret
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ENVER PAŞANIN ŞEHİT AİLESİNE MEKTUBU

OSMANLI ORDU-YU HÜMÂYÛNU

Adres: İzmit’te Çepni Karyesi’nde                                                                         11 Ağustos 331 (1915)
Kayınpederi Çobanoğlu Mustafa Ağa
Nezdinde No:204
Alay 20, Tabur 2, Bölük 5
Zevciniz mülazım-ı Sadık Efendi bin Mehmet 23 Haziran 331 (1915) tarihinde Kirte Köyü Muharebesi’nde 
bir Osmanlı askerine yakışan kahramanlık ve fedakârlıkla şehit oldu. Dini celili ve mukaddes vatanın 
müdafaası uğrunda hayatını feda edenlerin arkalarında bıraktıklarına düşen vazife yeis ve fütur değil, 
fahr ve sürurdur. Bütün arkadaşları gibi merhumun da kıymetli hatırası yalnız sizin değil, daha büyük 
ailesi olan ordunun kalbinde de ebediyen saklı kalacak ve intikamının düşmanlarımızdan alınacağına 
emin ve bununla müteselli olunuz.

ÇANAKKALEDE YAZILAN MEKTUP

Sevgili Anneciğim., 

İki yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum. 

Okulumuz artık hastane olacağı için bizi İstanbul’daki okullara göndereceklermiş, Öğretmenlerimizin 
büyük kısmı da askere gidiyor, üst dönemlerdeki ağabeylerimiz ise gönüllü olarak askere gideceklermiş. 
Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi ancak çok durmadı, o da bize veda etti. Giderken bize vakti 
geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi.

 Kısa zaman önce sokaklardan askerler gelmeye başladı. “Çanakkale içinde Aynalı Çarşı Anne ben 
gidiyor düşmana karsı türküsünü söyleyerek yürüyorlar, Kimileri at sırtında kimileri develerle yol alıyor-
lar. Top arabaları ve mekkareler de onlara eşlik ediyor. Savaş çıkacağını söylediler İngiliz ve Fransız 
gemilerinin Boğaz da dolaştığını duyduk. Gemiler buraları vuracakmış, ancak yakında İstanbul’a gide-
ceğimiz için ben bunlar göremeyeceğim oysa görmek isterdim. Sonunda size kavuşacağım. 

Babamın ve siz anneciğimin ellerinden öperim, kardeşlerime selam ederim.

Oğlunuz Seyfullah

AFRİN ŞEHİDİNİN DUYGULANDIRAN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

7 Şubat 2018 tarihinde Suriye’nin Afrin bölgesinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade 
Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar’ın, tim komutanı olan ve aynı saldırıda yaralanarak 
tedavi altına alınan silah arkadaşına verdiği 10 Ocak 2018 tarihli mektubu ortaya çıktı. 
Şehit mektubunda “Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim 
bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılı, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, 
babama, kardeşime, Nur’a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsin-
ler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da, 
Beyza da haklarını helal etsin üzülmesinler. Nur’a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem 
hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız İnşallah. Beraber planladığımız 
gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbo-
lu’ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10’unu yine Zehra 
tezeme versinler. Hakkınızı helal edin” yazdı. Şehidin yazdığı mektup herkesi duygulandırırken, vasiyet 
arkadaşları tarafından çerçeveletildi.
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GAZİYİM DİYEMEDİM

Aynaya bakıyorum,her gün,
Komşular merak etmişler geldiler, bir gün,
Duymuşlar ki, ne gözü var, ne burnu, ne de kulağı,
Merakla karşıma geçtiler bakıyorlar, Zaman zaman,

Zaman geçti kimse gelmez oldu.
Meraklı gözleri arar oldum.
Hasretle bir güzel sözü duyamaz oldum.
Kapı çalacak diye zamanla yarışır oldum.

Ayağa, kalktım yürüyorum ne güzel bir gün
Arkamdan takip ediyor, anamla babam,
Tansiyonum düşüyor yürürken zaman zaman
Ne yapacağımı bilemedim yine sıradan Bir gün

Bakan gözler özürlü dedi.
Nedenini bilmeyenler, bilenlere sordu,
Soranlardan bir güzel söz duyamaz oldum.
Zamanla kendinden şüphe eder oldum.

Çocuklar karşıma geçip dik dik baktılar
Kendi aralarında konuşup durdular.
Nedenini sormadan işaret ettiler.
Sebepsizce konuşup gülüp gittiler.

Herkes öğrendi yaralandığımı,
Soran olmadı, nasıl olduğumu,
Bende söyleyemedim GAZİ olduğumu,

BEN GAZİYİM

Yüzümde şarapnel parçaları var,
İçimde ukde var, gülemiyorum,
Gaziyim ey dost, biliyor musun?
Ben gözümü yitirdim, sen görüyor musun?

Ellerim kırıldı kollarım koptu,
Varlığı Sinem’e saramıyorum,
Gerçi sarılacak sevdiğim çoktu,
Kırıldım dostlara varamıyorum.

Ayaklar kökünden koptu, kavruldu,
Parça parça dört bir yana savruldu,
El ele yürüdüğüm eşim yavrumdu,
Hasretim ayakta duramıyorum.

Çok zor ya böylesi yarım yaşamak,
Bunca sakatlığı Can’da taşımak, 
Gönlümde olsa da aşk yumak yumak,
Beynimde hüznünü aşamıyorum.

Gazilik böyle şey, görünür görmez,
Eli yok, kolu kırık, yüzü hiç gülmez,
Takma bacaklarla yürüye bilmez,
Hasretim hayatı yaşamıyorum.

Cam olmasaydı gözüm görebilseydim,
Bir tebessüm olsun gülebilseydim,
Elimde gülleri derebilseydim,
Yüreğim yanıyor da coşamıyorum.

10/12/2018
Vedat Arat
Malul Gazi

04/02/2010
Şaban Şükrü SARI

Kütahyalı şair
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Sene 1974, aylardan Ağustos. Kıbrıs Cumhuriyeti-
Güzelyurt yakınlarında gecenin sessizliğini 
çekirgeler bozuyor. Gecenin karanlığında, 
çekirge sesleri, nefes almayı zorlaştıran nemle 
birlikte insanın tenine yapışan elbise ve elinde ki 
mavzer etle kemikle birleşmişti adeta.

Kurmuş otların arasında, patika bir yoldan sessiz-
ce ilerliyordu bir müfreze kolu. Yavaş yavaş Ga-
lini Köyünün sırtlarına doğru yaklaşmaktaydılar. 
Jandarma Komandolar sessiz bir şekilde kimisi 
çapraz tutuşta, kimisi elinde silah her an çıkacak 
bir gümbürtüye hazır birerli kolda hilal yaparak 
ilerliyorlar. Sessizliği bozan botun yere vurduğun-
da çıkardığı ses ve seyyar dipçik G-3 Piyade tü-
feğinin askı kayışının sesi. Gözler kısık, ara sıra 
durup dinleme yaparak ilerliyorlar. Aslında Ko-
mandolara bu köyün boş olduğu rapor edilmişti. 

İki taraf arasında Kraliçe Hükümetinin Garantör-
lüğünde Barış görüşmeleri devam ediyordu. Rum 
tarafı ilerlemenin durdurulmasını ve kesin ateşkes 
ilanı için bastırıyorlardı. Türk tarafının ise sıkışan 
mücahitlere yardım etmek ve diğer birliklerle hattı 
tamamlamak için zaman ihtiyacı vardı. 

Hilal şeklini almış ve kama düzeninde ilerleyen 
müfrezenin ortasında Nevşehir Komando Ta-
burunda 7 yıldır görev yapmakta olan Üstçavuş 
Ömer Çay’ın takımı bulunuyordu. Takım dikkatli 
bir şekilde köyün kenarında ki patikadan ilerler-
ken gözünü Galini Köyünün arkasında ki zirvelere 
dikti. Zirveye yaklaştıklarında kendilerine boş ol-
duğu rapor edilen tepelerden Rumca Parola işa-
ret soruldu. Bir an duraksadı, cevap verilemedi.

Hemen hedef küçülterek yere diz çöktüler. Biraz 
beklediler. Kabak gibi açıktaydılar. Mevzi alacak 
bir taş veya sütre yoktu yakınlarında. Kimisi yata-
rak zirvelere nişan aldı. Kimisi de hedef küçülte-
rek diz çöktü.

Üstçavuş Ömer, Bölük Komutanına dönerek “Ko-
mutanım izin verin, Allah Allah diyerek hücuma 

kalkayım takımımla” dedi. Başka çare yoktu. Te-
peyi hücum ederek ele geçirmeyi deneyecekti. 
Komutan ihtiyatlıydı. Biraz geri çekilip Geri Tep-
mesiz Top (GTT) silahıyla hedefi yandan ateş al-
tına alarak yamaçları ele geçirmeyi planlıyordu. 

Ömer Üstçavuş tekrar komutanına dönerek, “Ko-
mutanım bayrağı göğsümde taşıyorum. Beşpar-
mak Dağlarına Bayrak çekildiğini duydum. Bu-
raya bayrağı ben dikmek istiyorum, izin verirse-
niz” Dedi ve ekledi. “Şayet bana bir şey olursa şu 
elimde ki öldürdüğüm düşman askerinden aldı-
ğım kaleşnikof’u Türkiye’de ki 9 yaşında ki oğlum 
Ali’ye teslim edin” dedi. Komutanı Ömer’e baktı 
“Oğlum, düşünme böyle şeyler” dedi.

Her şey bir anda oldu. Ağustos sıcağını barut 
kokusu ve mermi sesleri bozdu. Geceyi bölen 
silah sesleri bir anda Galini Köyünün yamaçla-
rında patladı. Sanki gökyüzünde ne kadar yıldız 
varsa Üzerlerine yağıyordu. Ömer Üstçavuş de-
vamlı ateş ederek karşılık veriyor ve vurulmamak 
içinde öne doğru manevra yapıyordu. Yamaçta 
gördüğü bir insan siluetine devamlı ateş ediyordu 
ama bir türlü o insan silueti kaybolmuyordu. Aya-
ğa kalktı tekrar hücum etmeye başladı yamaçlara 
doğru. Ne olduysa o anda oldu. 

Çatışma devam ederken bir anda ayağında sı-
caklık hissetti. Oysa yamaçlara az kalmıştı. Biraz 
daha manevra yaparsa hedefe girecekti. Artık 
ayağının birisini hissetmiyordu. “Komutanım vu-
ruldum” diyebildi. Sonra silah sesleri sustu. Rum-
lar tepeyi ve köyü boşaltarak kaçtılar. Ertesi gün 
Harekat Merkezine Kuzey hattında sıkışan mü-
cahitler ile irtibatın sağlandığı ve  hattın tamam-
landığı rapor edildi. Ertesi günü tamamlanan hat 
üzerinde keşif yapan barış gücü askerleri ordula-
rın mevcut pozisyonlarını sınır olarak tayin ede-
cekti. Bu sınır ile Kıbrıs Türk Cumhuriyetini bağım-
sızlığa götüren temeller de atılmıştı.

Bu Gizli Planın Harekat Emrinin Şifresi cephede 
ki birliklere  “Kirazlar Çiçek Açtı” olarak anons 
edildi telsizlerden.

Bir kaç gün öncesine kadar Rumlarla barış gö-
rüşmeleri devam ederken Rum Kesimden çalınan 
radyolarda “Bekledim de Gelmedin” şarkısı ça-
lınıyor, askerlerimizin ve Kıbrıslı soydaşlarımızın 
moralleri bozuluyordu. Sonra Lefkoşa’dan yayın 
yapan Bayrak Radyosu, “Bir Gece Ansızın Gelebi-
lirim” şarkısını çalmaya başladı.

Ömer Çay, bir gece ansızın gelenlerdendi.

Konya-Meram Burumya (Erenkaya) Köyünde 
1945 yılında doğdu. Küçük yaşta babasını kay-
betti. 1964 Yılında Jandarma Astsubay Okulunu 
bitirdikten sonra yurdun birçok yerinde Jandarma 
Karakol Komutanlığı yaptı. Sırasıyla, Karabük, 
Siirt-Kozluk, Niğde-Altunhisar, Gölcük derken 

KİRAZLAR ÇİÇEK AÇTI (BU BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR)
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daha sonra İzmir Foça’da Jandarma Komando 
kursunu bitirdikten sonra  dönemin efsane birlik-
lerinden olan Nevşehir Jandarma Komando Ta-
buruna tayin edildi. 

Bu dönemler Türkiye’nin çalkantılı dönemleri. 
1961 Anayasasını getirmiş olduğu özgürlükler 
kötüye kullanılmış, üniversiteler karışmış ve top-
lumda çatışmalar ve kamplaşmalar soğuk sava-
şında etkisi ile çoğalmış ve nihayetinde bazı silahlı 
gruplar devrim pesinde koşarak silahlı eylemle-
re başlamışlardır. Dünya’da da 1968 kuşağının  
devrimci gençlerin eylemleri o dönemlere damga 
vurmuştu. 

Türkiye’de Deniz Geçmiş’ler, Mahir Çayan’lar, 
Yusuf Aslanlar, Hüseyin İnanlar bu dönemde 
özellikle gençlik ve geniş kitleler üzerinde etkiler 
yaratmış. Bu dönemler  demokrasi tarihimizde 
sıkıyönetimlerin ve askeri muhtıraların havada 
uçuştuğu bir dönem olmuştur. 

İşte bu tarihimizin karanlık sayfalarına Nevşehir 
Jandarma Komando Taburu aktif görev alarak 
terörist ve anarşistlerin yakalanması ve etkisiz 
hale getirilmesinde birçok görevler üstlenmiştir. 
Ömer Çay’da birlikte görev yaptığı bu dönemde, 
her aldığı görevi üstün başarı ile sonuçlandırmış, 
görev yaptığı yerlerde komutanlarının ve halkımı-
zın takdirini kazanmıştır. 

Dürüstlüğü ve sarsılmaz dik duruşu ile kimseye el 
açmamış, devlet malına sahip çıkmış çocuklarına 
da hep bu öğütleri vererek onur mücadelesi ver-
miştir. 

Kıbrıs Barış Harekâtında,  Ömer ÇAY bir ayağını 
ve üniformasını kaybetti. Artık Malul Gaziydi.

Yaralandıktan sonra Ankara Gülhane Askeri 
Hastanesine (GATA) getirilmişti. 

Ailesi Nevşehir’de yaşıyordu. Aylardır kendisin-
den bir haber alamıyorlardı. Sonra bir haber gel-
di. Ömer savaşta vurulmuştu. Yakın akrabaları 
toplu olarak Ankara’ya gideceklerdi. Bu arada 
ailesine de haber verdiler. Eşi Kalabalık aileyi bir 
arada görünce bir şeyler olduğunu hissetti, ama 
soramadı kimseye bir şey.  Bir akrabası endişeli 
halini görünce; “korkma kızım bir şeyi yok” dedi. 
Havva hanım içinden “bu kadar insan bir şey ol-
masa neden Ankara’ya gitsin? Hayırdır inşallah” 
diyebildi. Çocuklarına sıkıca sarıldı. Ali 9 yaşında, 
Gülçin 5 yaşındaydı. 

Hastaneye vardıklarında koca adam, dağ gibi 
adam yatakta yatıyordu. Üzerinde GATA’nın 
mavi pijamaları vardı. Ayakları battaniye ile ör-
tülüydü. Belli ki eşine bir şey söylenmesin diye ol-
mayan ayağının yerini battaniyenin altına  yastık 
koymuşlardı. 

Havva Hanım, eşini o halde görünce “neyin var 
Ömer, yaran nerede?” diyebildi. Bir hışımla bat-
taniyeyi kaldırdığında ayağının olmadığını gördü. 

Gerisini hatırlamıyor. Ama o zaman 5 yaşında 
olan Gülçin, o yaşlarında sadece o sahneyi hatır-
lıyor. “Annem battaniyeyi kaldırdığında, babamın 
ayaklarının olmadığını görünce küt diye bayıldı, 
o günlerden ve çocukluğumdan tek hatırladığım 
hatıra bu” diyor. 

Ömer Çay, yavrularını bağrına bastı. Onları 
öpüp kokladı. Bir ara bir yakını onları korumak 
amacıyla  “hadi çocukları alalım gidelim evi de 
taşıyalım Konya’ya, artık Konya’da yaşasınlar” 
dedi. Ömer Çay bir anda yatakta hiddetlenerek 
yarı doğruldu; “Çocuklarıma dokunanı vururum, 
onları bir yere götürmeyecek siniz, ailemi bana 
bırakın” dedi. Onu söyleyen akrabası söylediğine 
de de pişman oldu. Halbuki o yardım amaçlı o 
lafı etmişti.

Tedavilerden sonra Konya’ya yerleşti. Türk Silahlı 
Kuvvetlerden Malulen Emekli edilmişti. Artık tam 
maaş almamaktaydı. Maaşı 3/2 oranında azal-
mıştı. Zor şartlarda yaşamaya başladı. Oğlu Ali, 
tıp eğitimi için üniversiteye, kızı Gülçin liseye baş-
lamıştı. Onların okul masrafları da aile bütçesine 
eklenmiş, zor şartlarda yaşamaya başlamıştı.

Silah arkadaşları zaman zaman yanına gelerek 
“Ömer sen neden burada duruyorsun, git Kıbrıs’a 
orada sana arazi verirler, ev verirler bu durum-
dan kurtulursun” diyorlardı. Ömer onlara “Ben 
kanımı vatan için verdim, bir şey karşılığında sat-
mam” diyerek terslerdi, gelenleri.

Her gün Konya İl Jandarma Komutanlığına gider, 
orada er ve erbaşlar ve devre arkadaşları ile soh-
bet ederdi. 

Bir gün Konya’ya gelen Kıbrıs Barış Harekatı Ko-
mutanlarından birisi kahramanı sorar ve  araya 
sora Ömer Çay’ın evine gelir. “Evladım sen nere-
desin? Ne kadar zor bulduk seni” diye sitem eder,  
“Benden bir isteğin var mı?” Diye de sorar. 

Geçen süre zarfında Ömer Çay’ın ayağına protez 
takılmamış, protezin en iyisi de o dönemler İngil-
tere’de yapılmaktadır. Birkaç defa tedavi için git-
mek istediğini söyler ancak bir türlü göndermez-
ler. Onu tanıyan bir komutanı bu olaydan haber-
dar olur. “Ne demek seni göndermezler, derhal 
görev yazısını yazın” diye emir verir. Bu vesile ile 
İngiltere’de kopan bacağının yerine protez bacak 
takılır ve iki yıl İngiltere’de görev yapar. Bu arada 
biraz ekonomik olarak da rahatlamıştır.

Oğlu Ali, artık bir hekimdir. Kızı Gülçin Eskişe-
hir’de Üniversite okumaktadır. Bir gün onu ziya-
rete gider. Kızının okula gittiği otobüsler çok dolu 
ve sıkış pıkıştır. Bu durumu gören Ömer Çay, kı-
zına dönerek “ sen de mi, bu otobüslerle okula 
gidiyorsun?” diye sorar. Kızı “ evet baba” diye 
cevap verir. Biricik kızının o şekilde okula gitme-
sini istemez “kızım bundan sonra sana daha çok 
para göndereceğim, artık bir taksi ile okula git 
gel. Ancak eve yaklaşınca biraz uzakta in ki, bu-
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nun babası rüşvetçi sanmasınlar” diyerek tembih-
te bulunur.

Ömer Çay çocuklarına her zaman kimseye el aç-
mayacaksınız, kimseden bir şey istemeyeceksiniz, 
hak etmediğiniz bir şeyi istemeyeceksiniz, hep 
onurunuzla yaşayacaksınız diye devamlı tembih-
te bulunur. Görev yaptığı her yerde devlet malını 
korumuş, askerleri de kendi evladı gibi severmiş.

Maddi sıkıntı çektiği dönemlerde kendisini ziya-
ret eden bir komutanına “bizim hakkımızı yediler, 
maaşımızı düşürdüler, normalde ben rütbe olarak 
da terfi etmem gerekmekteydi, terfi edemediğim 
için maddi sakıntı çekiyorum. Savaşa katılıp ma-
lul olduysam benim suçum nedir?” diye sorunca, 
Komutanı onu Konya İl Jandarma Komutanlığın-
da sivil memur olarak işe aldırır. 

Burada görev yaparken 1990’lı yıllarda terör zir-
ve yapmıştır. Konya’ya devamlı şehitler gelmek-
tedir. İl Jandarmada “Ömer sen tecrübelisin, bu 
haber verme işini sen yap” derler. Bu zor görev-
de artık onun omuzlarındadır. Bir şehit ailesine 
oğullarını şehit düştüğünün haber verilmesi gö-
revini de yürütür. Böyle günlerde eve geldiğinde 
eşi Ömer üstçavuşun sabahlara kadar ağladığına 
şahit olur.

Yıllar sonra Havva teyzemizi ile kızı Gülçin’i, Ga-
ziler Günü nedeni evlerinde ziyaret ettim. Ömer 
Çay, hayatının son dönemlerinde amansız bir 
hastalığa yakalanınca uzun süre tedavi görmüş. 
2005 yılında aramızdan ayrılarak o iyi insanlar 
gibi güzel atlara binip gitmiş.

Geride, çalıştığı özel hastanelerle anlaşma ya-
parken “fakir ve fukaradan para almayacağını” 
anlaşma maddesine koyduran bir bilim adamı ve 
onurlu bir kız evladı bırakmıştır. Havva annemiz 
saflığı doğallığı ve bir gazi eşine yakışan onurlu 
ve vakurlu yaşamı ile beni derinden etkilemiştir. 
İçimden “böyle insanlar kaldı mı?” dediğimi his-
sediyorum. İyi ki varlar. 

Havva anne ziyaretim dolayısı ile : “Yıllar sonra 
evimi ilk defa bir komutan geldi evladım, çok 
memnun oldum, sağ ol, Allah seni sevdiklerine 
bağışlasın” dediğinde boğazım düğümlendi, yut-
kuna bildim sadece. 

Kendi kendimi suçladım . Bir kahramanın varlı-
ğından bi haberdim. Ama onun adı Kıbrıs’ta bir 
Köye verilmişti. Bu gurur aslında hepimize yeter. 
Güzelyurt Ömerli Köyü onun adını sonsuza kadar 
yaşatacak.

Yanında Şehit düşen Mehmetçiğimizin adını da 
orada bulunan sınır karakoluna vermişler. Yıllar 
sonra Ömer Çay’ın oğlu Prof. Dr. Ali Çay bir se-
miner için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine gitti-
ğinde, annesine ve kız kardeşine haber verir “is-
terseniz sizi de götüreyim” der. 

Lefkoşa’da konakladıkları otelden babaların gazi 

olduğu yere doğru gitmek için bir taksi tutarlar. 
Karakola yaklaşınca askerler koşarak taksiyi dur-
dururlar. “Burada ne işiniz var? Burası yasak böl-
ge” derler. Durumu anlatırlar. Askerler ailemizi, 
komutanlarına götürürler. Komutanları saygıyla 
karşılar ve o günü, bugün yaşanmış gibi anlatır. 
Aslında bütün askerler Ömer üstçavuşun hikaye-
sini ezbere bilir. Aile şaşırır kendilerinin bilmediği 
detayları orada nöbet tutan askerlerden öğrenir-
ler. Askerler, Ömer üstçavuşun hikayesi nesilden 
nesille aktarmaya devam ederler.

Havva annemiz, bana dedi ki; “Evladım karakol 
çok iyi görünmüyordu, imkanım olsa oralara bir 
şeyler yapmak isterim, ama imkânım inan yok, 
askerlerimiz daha iyi bir karakolda görev yapsa 
kötü mü olur?” dedi. Elleri öpülesice…

Sonra Konya’da yaşadıklarını anlattı. Apartman-
larında ki zile “Jandarma Astsubay Ömer Çay” 
yazdıkları için bir komşuları etmediği eziyet bı-
rakmamış. Vicdansız komşuları “bu zilden bu 
ismi sökün” demişler. “Neden sökmeliyiz?” Diye 
sorduklarında “Sizin yüzünüzden evimizi bomba-
larlar” demişler. Sonra yaşanan tartışma nedeni 
ile asansörün enerjisini kapatmış, su ve elektrikle-
rini kesmiş akla gelmedik eziyet etmişler. Çareyi 
baba yadigârı evi terk ederek kiraya çıkmışlar. 
Tek hayalleri baba yadigârı o eve bir kez daha 
dönmek… Onun hatıralarını tekrar yaşamak…

Kaybettiğimiz değerlerin kıymetini lütfen yaşar-
ken farkına varalım. Onların hikâyesi hepimizin 
hikâyesidir. Ruhun şad olsun Jandarma Üstçavuş 
Ömer Çay…

Unutmadık….

Unutturmayacağız…

Emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağız…

Sen kahramandın ve öyle kalacaksın.

Bilmeseler de…

Adın sonsuza kadar Ömerli Köyünde yaşayacak….

Ve çocuklar senin hikayeni anlatmaya devam ede-
cekler.

O göğsünde taşıdığın Al bayrak için, 

Kahramanlar can verecek Yurdu Yaşatmak için.

Süleyman EGE

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı
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AMPUTE MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA İKİNCİSİ OLDU!

GÜNEYDOĞU GAZİSİ OSMAN ÇAKMAK: “TÜRK HALKI 
HAKKINI HELAL ETSİN”

Ampute Futbol Milli Takımımız dünya ikincisi oldu... Maçın bitimiyle büyük üzüntü yaşayan Ay Yıldızlı 
futbolcular, kupa töreni sırasında da gözyaşlarını tutamadı. Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Gazi 
Osman Çakmak, “Türk halkı hakkını helal etsin” dedi 

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği olarak Ampute Milli takımımızı göstermiş 
olduğu başarıdan dolayı kutlar, tebriklerimizi sunar, bundan sonraki musabakalarda başarılar dileriz.





1 Ocak 1982’den bu yana 51.793 kişiye toplam
791.105.011 TL yardım yapılmıştır.
Ailelere aylık yaklaşık 8.450.000 TL destek sağlanmaktadır.
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‘‘ Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,
sana âgûşunu açmiş duruyor peygamber. ’’

(MEHMET AKİF ERSOY)

‘‘ GİT EVLADIM YILLARCA BEN OĞULSUZ KALAYIM. ŞU YARALI BAĞRIMA KARA 
TAŞLAR ÇALAYIM. HADİ YAVRUM HADİ GİT YA GAZİ OL YA ŞEHİT. ’’

T.C. ZİRAAT BANKASI MİTHATPŞA ŞUBESİ/ANKARA

Hesap No: 7961405-5007 IBAN No: TR41 0001 0012 6207 9614 0550 07 

Adres: Kültür Mah. Cemre Sok. No:12 Kat:3 Kolej/ANKARA
Tel: (0312) 433 54 61 Faks: (0312) 431 46 34
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