“Vatan ve millet için herşeyini feda eden
harp malulleri canlı birer abidedir.
Onlar için ne yapılsa azdır.”
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VİZYON

Ülke savunması ve milletin bölünmez bütünlüğü için görevi başında
yaralanan veya uzvunu kaybedenler başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli, emeklisi, malulen emeklisi(erbaş/er gaziler dahil) ve bunların bakmakla
yükümlü olduklarının rehabilitasyonu ve devamlı bakımlarını sağlamak, uygar
ve çağdaş seviyede sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkıda bulunmak,
sağlık hizmetlerini daha iyiye götürmek, engelli çocuk ve yetişkinlerle ilgili
çalışma ve faaliyetlerde bulunmaktır.
Kaynağını, Yüce Türk Milletinin ELELE vererek gönüllü bağışlarının oluşturduğu menkul ve gayri menkullerini en üst seviyede dikkat, gayret ve özenle
en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle modern tesisleri kurmak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve örnek düzeyde işletilmesi için destek sağlamaktır.
Başarıya şartlanmış bilimsel ve kültürel donanıma sahip çalışanların maksimum faydayı sağladığı, bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşların teveccühüne
layık, kamu yararına hizmet veren, sağlık ve sosyal içerikli öncü ve güvenilir
bir vakıf olmaktır.

MİSYON

Amacı gerçekleştirmek üzere; tesislere sahip olmak, bu tesislerin işletme ve
idamesi için destek sağlamak, kar getirici yatırım, ortaklık ve şirketler
kurmak, çağdaş iletişim araçlarıyla tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve
bağışları artırmaktır.
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siz hayırsever
bağışçılarımızın gönüllü
bağışlarıyla, gazilerimizin ruhsal ve bedensel tedavi, bakım ve rehabilitasyonuna, engelli çocuklarımıING Bank
zın eğitimi ve öğretimine, 65 yaş üzeri terörle
mücadele gazilerimizin ve TSK dan emekli olmuş yaşlılarımızın huzurlu bir ortamda yaşamlarını devam ettirebilmelerine destek olabilmek için çalışmalarına
IBAN: TR32 0009 9005 0505 0500 1000 06
aralıksız devam etmektedir.
Vakfımız; gazilerimiz, yaşlılarımız ve engelli çocuklarımızın faydalanabileceği bir çok eser hizmete sunmuştur. Bunlardan bazıları Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Eğitim Araştırma
Hastanesi, AnkaraIBAN:
Gazi Uyum
Evi,
Gazilerimiz
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00 Tesisleri ve Ankara Medikal
Tasarım ve Üretim Merkezi, Ankara Özel Bakım Merkezi’dir. Bunların yanında, İstanbul Çamlıca Özel
Bakım Merkezi’nin bakım ve onarımı yapılmış, Balıkesir Ayvalık TSK Ali Çetinkaya ilk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nin ihtiyaçları Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.
TSK Elele Vakfı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi; engelli çocuklarımızın eğitim ve öğretimi için iki ayrı şubede,
yaklaşık0006
400 engelli
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vermektedir. Eğitim Merkezimiz
IBAN: TR47
7010 0000
0001 0000
Covid-19 salgını nedeniyle, geçici olarak eğitimine ara vermiştir.

TEB

Dergimizin bu sayısında, vakfımızdan haberler, ilginizi çekebilecek çeşitli makaleler, gazilerimiz
ve bağışçılarımızla söyleşiler, tarihimizden önemli bilgiler ve Denizli şehrimizin tanıtımıyla ilgili yazıları
IBAN: TR77 0003 2000 1050 0000 0307 96
bulabileceksiniz.
Vakfımız, siz hayırsever bağışçılarımızın varlığı ve desteği ile vakıf senedindeki amaçlarına uygun, tüm görevleri büyük bir sorumluluk duygusuyla, şeffaf bir yönetim anlayışıyla ve gururla yerine
0004 6001 0188 8000 0661 82
getirmiş, getirmeyeIBAN:
devamTR49
edecektir.
TSK ELELE VAKFI’ndan bağış ve yardımlarını esirgemeyen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara
saygı ve sevgilerimizi sunar, sağlık ve esenlikler dilerim.
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“TSK ELELE VAKFI, HER ZAMAN GAZİLERİMİZLE ELELE”
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Vakıf senedimizde belirtilen görevler
kapsamında; gazilerimize yönelik yapılan
hizmetler hakkında bilgileri bulacaksınız.
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Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemin
en
kapsamlı kış tatbikatı olan “Kış
2021 Tatbikatı” bu yıl Kars/Sarıkamış’ta
gerçekleştirildi.
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DERGİDE YAYINLANAN BÜTÜN YAZILAR KAYNAK
GÖSTERİLEREK ALINTI YAPILABİLİR.
HENDEKLERDE
VURULDUK

HUKUKİ SORUMLULUK
Dergide yayınlanan yazılardan, kaynak adı gösterilerek
alıntı yapılabilir. Dergide yayımlanan yazılar
yazarların kişisel görüşdür.
GRAFİK TASARIM / BASKI
BÜYÜK ANADOLU MEDYA GRUP LTD. ŞTİ.
İstanbul Cad. Elif Sokak,
Sütçü Kemal İş Merkezi No : 7 / 17 - 18
İskitler / ANKARA
Tel: 0 (312) 384 30 70 (Pbx)
Faks : 0 (312) 384 30 67
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ŞUBAT 2021

Gazi Teğmen
Bahaddin SEÇGİN
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ÇATIŞMADAN KALAN TRAVMALAR
Bu yazımda asker ve polislerimizin silahlı
çatışma ve patlama sonrası yaşadığı
travmaları kendi yaşadıklarım üzerinden
anlatmayı düşünüyorum.
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“Haydi Türkiye Mehmetçikle Elele” kampankampan
yasındaki Mehmetçiklerden biriyim. Burası
bizler için halkın desteği ile TSK ELELE Vakfı
tarafından yapıldı.
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GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
ANKARA’YA GELİŞİ

SAĞLIK
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23

34

Bu yazıda hep birlikte Danimarka’nın Aarhus
kentinde yer alan, Alzheimer hastalarına özel
tasarlanmış ‘House of Memories’ e doğru bir
yolculuğa çıkacağız...

DENEME

Merhume Semahat TANGUÇ’un anısına,
Mayıs 2018 tarihli TSK ELELE Vakfı Dergisinde yayınladığımız kendi ağzından hayat
hikayesini tekrar sizlerle paylaşıyoruz.
Ruhu Şad Olsun.

GEZELİM / GÖRELİM

KİTAPLA GELEN
AŞK

40

“Babam da annemi, kitapları takip ederek
bulmuş, kızlar annelerinin kaderini yaşar
derdi babam hep. Demek ki benim kaderimdeki; kitapla gelen aşk sensin” dedi…

42

Doğa mucizesi olan Pamukkale TraverTraver
tenleri, Denizli’nin ve Türkiye’nin simgeleri
arasında ilk sırada yer almaktadır.

VAKIFTAN HABERLER

Vakfımız tarafından 2008 yılında
inşa edilerek; 65 yaşını doldurmuş TSK personeline barınma,
bakım, tedavi ve rehabilitasyon
hizmeti veren Ankara Özel Bakım Merkezi’nin, taleplere yetersiz kalması nedeniyle, TSK
ELELE Vakfı; Mütevelli Heyeti ve
Yönetim Kurulunun Kasım 2018
tarihindeki 2018/6 sayılı kararı
ile Ankara’da, bütün maliyetinin
Vakfımız tarafından karşılanacağı yeni bir Özel Bakım Merkezi yapılmasına karar verilmiştir.
Özel Bakım Merkezinin inşaat
proje ihalesi, Milli Savunma Bakanlığınca, 11 Temmuz 2019
tarihinde gerçekleştirilmiş ve
ihaleyi alan firma ile 29 Ağustos
2019 tarihinde yer teslimi yapılarak proje çalışmalarına başlanmıştır. Proje,100 yatak kapasiteli
ve tam bakım anlayışı ile hizmet
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verecek, altı katlı ve 15.300
metrekare kapalı alana sahip
bir bakım merkezi olacaktır. 100
yataklı Özel Bakımı Merkezinin
projelendirilmesinde; uluslararası kriterler, günümüz modern
teknolojisi ve tasarım detayları,
konforlu yaşam ve ortak alanları,
merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri, son deprem ve yangın
yönetmeliği esasları dikkate alınmıştır. 100 yataklı Özel Bakım

Merkezinin, MSB Ankara Özel
Bakım Merkezi binası mimarisi
ve rekreasyon alanı ile bir bütünlük oluşturulacak şekilde yapılması planlanmıştır.
Proje faaliyetinin tamamlanmasını müteakip 4-5 ay yapım ihalesi
süreci, yaklaşık iki yıllık yapım ve
kabul süreci sonunda, inşaatın
2022 yılı sonuna doğru tamamlanabileceği değerlendirilmektedir.

VAKIFTAN HABERLER

TSK ELELE VAKFI
DESTEKLERE DEVAM ED
EDİYOR.
1996 yılından bu güne üstlendiği
her projeyi başarıyla tamamlayan TSK Elele Vakfı, bu projeyi
de sizlerin desteği ile tamamlayacak olmanın gururu ve mutluluğunu yaşamaktadır.
TSK Elele Vakfı, Gazilerimize
hizmet etmeye devam ediyor.
Gazilerimizin ruhsal ve bedensel
rehabilitasyonları için halkımızın
gönüllü bağışları ile Vakfımız tarafından inşa edilerek 2000 yılında TSK Sağlık Komutanlığı’na
daha sonrada 2016 yılında, TC
Sağlık Bakanlığına devredilen
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine desteklerimiz devam
etmektedir.

Ülke savunması ve milletin bölünmez bütünlüğü için görevi
başında yaralanarak gazi olan
Kahraman Mehmetçiklerimizin
tedavileri ve devamlı bakımları
için faaliyet gösteren merkezin
son teknoloji ile donatılması ve
kahraman gazilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan
bazı malzeme, araç ve gereçler,
2021 yılı içerisinde, Vakfımız tarafından karşılanacaktır. Bu çerçevede Gazilerimizin kullanımına
sunulmak üzere;
- 10 adet Akülü Tekerlekli Sandalye alınacak,
- Görme engelli ve uzuv (el) kaybı olan gazilerimizin tedavi ve
bakımlarının yapıldığı kliniklerde,
ihtiyaç duyulan sensörlü kapılar

siz değerli bağışçılarımızın bağışları ile Vakıf tarafından yaptırılacaktır.
“GAZİLERİMİZ İÇİN
NE YAPILSA AZDIR”
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VAKIFTAN HABERLER

DEĞERLİ BAĞIŞÇILARIMIZ;
BUGÜNE SİZLERLE BİRLİKTE GELDİK,
BUGÜNDEN SONRA DA SİZLERİN KATKILARIYLA
HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ.
TSK Elele Vakfı, kurulduğu güngün
den bugüne yardımsever halkımızın gönüllü bağışlarıyla;
* TSK Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve
Araştırma Hastanesi)’ni
* Ankara Özel Bakım Merkezi’ni
* Gazi Uyum Evi’ni
* Medikal Tasarım ve Üretim
Merkezi’ni
* Gazilerimiz için 19 Eylül Spor
Tesisleri’ni inşa etmiş,
* TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun
Rehabilitasyon Merkezi’nin ihtiyaçlarını karşılamış,
* TSK ELELE Vakfı Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde
400 engelli çocuğa eğitim imkanı sağlamış,
* Gülhane Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne çeşitli tıbbı cihaz
desteğinde bulunmuştur.
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Gaziler Fizik Tedavi ve RehaReha
bilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gazilerimizin fizik tedavi, bakım
ve rehabilitasyonu maksadıyla
inşa edilen TSK Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Merkezi (Gaziler
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Eğitim ve Araştırma Hastanesi)’nin; Nisan 2000’de, inşası
için ihtiyaç duyulan 105 Milyon
ABD Doları (750.000.000 (yediyüzellimilyon) TL), ayrıca Robotik
Yürüme Sistemi, Hiperbarik Oksijen Odası gibi çeşitli tıbbi malzeme ve cihazlar içinde 2021 yılı
itibariyle 28.047.470 (yirmisekizmilyonkırkyedibindörtyüzyetmiş)
TL kaynağın tamamı Vakfımız
tarafından karşılanmıştır.
Ankara Özel Bakım Merkezi
65 yaş üzeri TSK Personeli ve
gazilerimizin bakım ve tedavisi

maksadıyla, hizmet veren AnkaAnka
ra Özel Bakım Merkezi’nin inşainşa
sı maksadıyla, Haziran 2008’de
41.000.000
(kırkbirmilyon)TL,
İstanbul Çamlıca Özel Bakım
Merkezi’nin tadilatı maksadıyla,
2014 yılında 2.500.000 (ikimilyonbeşyüzbin)TL ihtiyaç duyulan kaynağın tamamı Vakıf tarafından sağlanmıştır.

Gazi Uyum Evi
Gazilerimizin rehabilitasyonu maksadıyla, inşa edilen Gazi Uyum Evi,
Eylül 2004’de 2.100.000 (ikimilyonyüzbin)TL’ye yaptırılmış ve tüm
masrafları Vakıf tarafından sağlanmıştır.

VAKIFTAN HABERLER
Medikal Tasarım ve Üretim
Merkezi
Gazilerimizin ortez ve protez ihtiyaçlarının karşılanması ve üretimi için faaliyet gösteren Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi,
3 Eylül 2011 tarihinde açılmıştır.
Merkezin yapımı için 9.000.000
(dokuzmilyon)TL Vakfımız kaynaklarından karşılanmıştır.

19 Eylül Spor Tesisleri
Gazilerimizin spor yapmalarına
imkan sağlayan 19 Eylül Spor
Tesisleri, 2014 yılında, 1.800.000
(birmilyonsekizyüzbin)TL’ye Vakfımız tarafından yaptırılmış ve
Gazilerimizin hizmetine sunulmuştur.

TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun
Rehabilitasyon Merkezi
Gazilerimiz ve şehit ailelerine
dinlenme ve tatil imkanı sağlayan
TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nin ihtiyaçları için TSK Mehmetçik Vakfı’nın
destekleriyle, Vakıf kaynaklarından 5.821.673 (beşmilyonsekizyüzyirmibirbinaltıyüzyetmişüç)
TL’lik ödeme yapılmıştır.
TSK ELELE Vakfı Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi
TSK Personeli ve gazilerimizin
engelli çocuklarının eğitimi maksadıyla, Vakfımız bünyesinde,
TSK ELELE Vakfı Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezi eğitim
faaliyetlerine 2012 yılından itibaren devam etmektedir. Bugüne
kadar, merkezin iyi şartlarda eğitim verebilmesi için giderlerinin
tamamı olan 19.146.854 (ondokuzmilyonyüzkırkaltıbinsekizyüzellidört)TL Vakfımız tarafından
karşılanmıştır.

Cihazı gibi çeşitli tıbbi cihazların
tedariki maksadıyla, 2013 - 2016
yılları arasında Vakıf tarafından,
16.869.749 (onaltımilyonsekizyüzaltmışdokuzbinyediyüzkırkdokuz)TL’lik destek sağlanmıştır.
TSK ELELE Vakfı, amacına uygun olarak inşa ettiği ve desteklediği tesisler için, bugüne kadar
toplam 876.285.746 (sekizyüzyetmişaltımilyonikiyüzseksenbeşbinyediyüzkırkaltı)TL’lik harcama yapmıştır.
TSK Elele Vakfı, gönüllü bağışçılarımızın katkılarıyla, dün olduğu
gibi bugün de şeffaf bir şekilde
TSK personeli ve gazilerimiz ile
şehit ailelerine hizmet maksadıyla, çalışmalarına devam etmektedir.
TSK ELELE VAKFI
GAZİLERİMİZLE ELELE...

Gülhane Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Terörle mücadele sırasında yaralanan gazilerimizin ilk tedavisinin yapıldığı Gülhane Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nin ihtiyacı
olan Kalp Akciğer Makinesi, Videotorakoskopi Görüntüleme
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GÜNCEL

2021 KIŞ TATBİKATI SARIKAMIŞ
Türk Silahlı Kuvvetleri son dönemin en kapsamlı kış tatbikatı
olan “Kış 2021 Tatbikatı” bu yıl
Kars/Sarıkamış’ta gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığından
yapılan açıklamada, “Kış-2021
Türkiye-Azerbaycan
Birleşik
Müşterek Tabur Görev Kuvveti
Tatbikatı”nın 1-12 Şubat arasında Azerbaycan ile müşterek olarak icra edilmiştir.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri
unsurlarının da katıldığı tatbikatta tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel
Kuvvetler Komutanlığı personeli,
komandolar ve helikopterler görev aldı. Tatbikatla, müşterek ha-
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rekatın icrası konusunda iş birliği
ve koordinasyonu sağlanmış,
envanterde bulunan, envantere
yeni giren veya savunma sanayi
firmalarınca geliştirilmekte olan
harp silah ve araçlarının per-

formanslarının da denenmesi
amaçlanmıştır. Bunun yanında,
birliklerin derin kar ve şiddetli
soğuklarda atış dahil muharebe
imkan ve kabiliyetleri denenmesi, kış şartlarında arazide yerleş-

miş, barınma, ikmal ve bakım
faaliyetlerinde eğitim seviyesinin
geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin işletilmesinin
sağlanması da tatbikatın diğer
amaçları arasındadır.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri
personelinin de katıldığı opera-

tif seviyedeki tatbikatın son dönemdeki en büyük tatbikatlar
arasında yer aldığı belirtiliyor.
Kış 2021 Tatbikatı için Kars’a
gelen Azerbaycan Birlikleri; Milli
Savunma Bakanlığı tarafından
Karabağ’da Ermenistan Ordusuna karşı büyük bir zafer ka-

zanan kardeşlerimiz büyük bir
gurur ve çoşkuyla karşılanmıştır.
Tatbikatta; “Tek Millet, İki Devlet”
anlayışıyla tek yürek, tek bilek,
tek yumruk olarak çalışmaya
devam edileceği bir kez daha
vurgulanmıştır.
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1064 yılında, Alparslan’ın ordu-

duları yeniden Sarıkamış’tan Pa-

larıyla Bizans Kalesi Ani şehri-

sinlere doğru Anadolu’yu istila

ne, Kars kalesine, Allahuekber

etmek üzere taarruza geçmiştir.

Sarıkamış’ta 60 bini donarak

ve Soğanlı Dağları’na hakimiyet

Altı gün süren Köprüköy muha-

toplam 78 bin şehit vermiştik.

kurmasıyla Sarıkamış bir Türk

rebelerinde ağır bir darbe yiyen

1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri

vatanı olmuştur. Bu tarihi olay-

Rus orduları, Sarıkamış’a kadar

arasında, Sarıkamış yakınındaki

dan sonra, yüz yıllar boyunca

çekilmiştir. Sarıkamış’ta yenilen

Allahuekber Dağları’nda, Kars’ı

bölge sürekli Türk-Rus mücade-

Ordularının moralini yükseltmek

Ruslardan geri almak için ha-

lesine sahne olmuştur. Özellikle

ve yeni taarruz hazırlıklarına gi-

rekâta katılan 60 bin asker do-

19’uncu ve 20’nci Yüzyıllarda

rişmek üzere Çar Nikola, ikinci

narak şehit oldu. Başkumandan

kanlı olaylar, karanlık ve acı günler

karargâh kurmuştur. Bu sırada

vekili Enver Paşa büyük bir güç-

yaşanmıştır. 1877-1878 yılında,

Sarıkamış, Selim ve Kars arasın-

le, Rusları hiç beklemedikleri bir

Rusların saldırılarına maruz kal-

da toplanan Rus ordularını imha

yerden, Allahüekber Dağları’n-

mıştır. 3 Mart 1878’de Ayastefa-

planıyla Enver Paşa komutasın-

dan aşarak vurmayı ve Kars‘ı ye-

nos, 13 Temmuz 1878 tarihinde

da Sarıkamış Harekâtı başla-

niden vatan topraklarına katmayı

Berlin Antlaşmaları imzalanarak

mıştır. Ağır kış şartları nedeniyle

Kars, Batum ve Ardahan harp

düşmanlardan daha çok tabiatla

tazminatı olarak Ruslara bırakıl-

mücadele mecburiyetinde kalan

mıştır. Bu hal, tam 40 yıllık simsi-

ordumuz yenilgiye uğramış ve

yah günleri içine alır. Kırk senelik

felaketle neticelenmiştir. Bu so-

sıfırın altında 30 dereceye kadar

kara günler sürüp giderken, 1

nuç tarihe korkunç bir facia ve

düşüyordu. Türk askerlerinin bü-

Kasım 1914 tarihinde, Rus or-

acı bir hatıra olarak geçmiştir.

yük bölümü ise çölden gelmişti
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Sarıkamış Şehitleri Hikayesi
Yıl 1914…Yer Sarıkamış…

hedeflemişti.
Allahuekber Dağları’nın yer yer
iki - üç bin rakımlı geçitlerinde, ısı

GÜNCEL
ve üzerlerinde yazlık üniformalar
vardı. Sarıkamış’ta dondurucu
soğuk altında askerlerimizin durumunu Kurmay Subay Şerif Bey
“Sarıkamış” adlı kitabında şöyle
anlatıyor: “Yol kenarında karların
içinde çömelmiş bir asker, bir yığın karı kollarıyla kucaklamış, titreyerek, feryat ederek dişleriyle
kemiriyordu. Kaldırıp yola sevk
etmek istedim. Beni hiç görmedi
zavallı, çıldırmıştı. Bu suretle şu
lanetli buzullar içinde biz belki on
bin kişiden fazla insanı bir günde
karların altına bıraktık ve geçtik”.
Rus Kafkas Ordusu Kurmay

Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç, Sarıkamış’ta,
gördüklerini anılarında şöyle yer
vermiş: “İlk sırada diz çökmüş
dokuz kahraman. Mavzerleriyle nişan almışlar, tetiğe asılmak
üzereler ama asılamamışlar…
İkinci sırada cephane taşıyanlar var, sandıkları bir avuçlamışlar ki, kainattan hırslarını almak
istiyor gibiler. Öylesine kaskatı
kesilmişler… Ve sağ başta Binbaşı Nihat. Dimdik ayakta, başı
açık, saçları beyaza boyanmış,
gözleri karşıda… Allahuekber
Dağları’ndaki son Türk müfre-

zesini teslim alamadım. Bizden
çok evvel, Allah’larına teslim olmuşlardı.” Allahuekber Dağları,
37 bin şehit verilerek aşıldı ve
Sarıkamış kuşatıldı. Sarıkamış
kuşatma harekatı aşırı soğuk ve
açlık yüzünden, hedef ele geçirilemeden, 5 Ocak 1915’de sona
erdi. Osmanlı Ordusu bu dağlarda, 60 bini donma sonucu tam
78 bin şehit verdi. Rus birlikleri
de bu savaşlarda 32 bin askerini
kaybetti.
Kaynakça: http://www.kars.gov.tr
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TERÖRLE MÜCADELE
YILDIRIM OPERASYONLARI
YILDIRIM
OPERASYONLARI’nda

153 Terörist Etkisiz Hale
Geldi, 707 Mağara, Sığınak,
Depo İmha Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından
gerçekleştirilen Pençe, Barış
Pınarı ve Kaplan harekâtlarının
izdüşümü olarak planlanan, Kıran ve Kapan operasyonlarının
tamamlanmasının
ardından;
Jandarma Genel Komutanlığı
koordinatörlüğünde, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden
tamamen çıkarmak ve bölgede
barındığı değerlendirilen teröristleri bulundukları yerlerde imha

TSK ELELE VAKFI DERGİSİ 12

etmek maksadıyla 13 Temmuz
2020 tarihinde başlatılan YILDIRIM OPERASYONLARI başarı
ile icra edilerek 10 Ocak 2021
tarihinde tamamlandı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin en genç sivil şehidi Halil
İbrahim Yıldırım’ın anısına, ismi
verilerek başlatılan YILDIRIM
OPERASYONLARI kapsamında
icra edilen, 20 büyük, 89 orta,
11.624 küçük olmak üzere top-

lam 11.733 operasyonda;
• 153 terörist (149 ölü, 4 sağ) etkisiz hale getirilmiş,
• 90 işbirlikçi yakalanmış,
• 707 mağara, sığınak ve depo
imha edilmiş,
• 258’i ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 278 silah,
• 215 EYP,
• 399 el bombası,
• 2 ton 478 kg patlayıcı madde,
• 38 milyon kök kenevir,

• 17,7 ton esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele
geçirilmiştir.
Yıldırım Operasyonlarının tamamlanmasının ardından, 2021
yılı için terör örgütlerine yönelik
olarak yurt içinde sürecek operasyonlara bu kez Şehit Eren
Bülbül’ün anısını yaşatmak için
“Eren Bülbül” adı verildi. Trabzon`un Maçka ilçesinde, 11
Ağustos 2017 tarihinde, PKK`lı
teröristlerin erzak çaldığını güvenlik güçlerine ihbar ederek

Gara Bölgesindeki
Terör Hedeflerine
Pençe Kartal-2
Harekâtı
Düzenlendi

çıkan çatışmada korkusuzca
Mehmetçiğin yanında duran 15
yaşındaki Eren BÜLBÜL ve onu
kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan J.Astsubay
Kıdemli Başçavuş Ferhat GEDİK
şehit edilmişti. Tendürek bölgesinde Ocak 2021 tarihinde,
1071 personelin katıldığı Eren-1
Tendürek Operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan
açıklamada, “Terör Örgütü`nü bu
kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidi-

miz Eren Bülbül’ün maneviyatını
yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık.” Eren Operasyonları`na, Jandarma Komando,
Jandarma Özel Harekat (JÖH),
Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan
1071 personel 72 operasyonel
tim katılıyor. Yurt içinde terörün
tamamen ortadan kaldırılmasına
yönelik yürütülen EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir
şekilde başarı ile devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından icra
edilen başarılı operasyonlar neticesinde ağır kayıplar veren PKK/KCK
terör örgütünün, Irak’ın kuzeyinde
bazı bölgelerde varlığını halen sürdürmeye; yeniden barınma alanları
ve mevziler oluşturmaya devam
ettiği ve geniş çaplı bir saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilmiştir.
PKK/KCK ve diğer terörist unsurları
etkisiz hale getirerek; Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını ber-

taraf etmek ve hudut güvenliğimizi
sağlamak maksadıyla; uluslararası
hukuktan doğan meşru müdafaa
haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyinde Gara bölgesinde bulunan
ve teröristler tarafından kullanılan
hedeflere, 10 Şubat 2021 günü
saat 02.55’ten itibaren “Pençe
Kartal-2 Harekâtı” düzenlendi. 15
Şubat 2021 tarihinde tamamlanan
harekatta 53 terörist etkisiz hale getirilmiş, iki subay, bir astsubay ve 13
vatandaşımız şehit olmuştur.
13 TSK ELELE VAKFI DERGİSİ
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KORONAVİRÜS
RİSKİNE
KARȘI

KURAL

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

1

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

8

Bulunduğunuz ortamları
sık sık havalandırın.

2

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

9

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.

3

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.

10

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.

4

Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının.

11

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.

5

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

12

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın.

6

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin.

13

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin.

7

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin.

14

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.
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KORONAVİRÜS
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

MAKALE
Bahaddin SEÇGİN
Gazi J.Teğmen

ÇATIŞMADAN
KALAN TRAVMALAR
Bu yazımda asker ve polislerimizin silahlı çatışma ve patlama
sonrası yaşadığı travmaları kendi
yaşadıklarım üzerinden anlatmayı düşünüyorum. Birçok asker ve
polisimizin hayatı, girdikleri silahlı çatışmalar ve maruz kaldıkları
patlamalardan sonra asla eskisi
gibi olmayacak, olamayacak şekilde değişiyor. Malum silahlı çatışmalar ve teröristle girilen silahlı
mücadele normal bir insanın kaldıramayacağı durumlar…
Bu ağır şartlara maruz kalan
asker ve polisler asla eskisi gibi
normal olamıyor. Artık hayatlarında bir şeyler değişmiş oluyor.
Personelin yaşadığı travmalar,
psikolojisinde çok derin yaralar
açıyor. Sadece personeli değil
bütün ailesini ve çevresini etkilemesi ise işten bile değil... Bu
travmalar her insanda farklı şekillerde dışa vuruyor; kimisinde
ruhsal, kimisinde fiziksel olarak
ortaya çıkıyor. Birçok gazi asker
ve polisle güçlü iletişime sahibim. Bu sebepten onların yaşadıkları travmalara şahit olma
imkanını buldum. Bu travmalar
bazılarında yüz kaslarının seğir-

mesi, kimisinde göz seğirmesi,
el titremesi şeklinde fiziksel tepkilerle ortaya çıkıyor. Kimi gömleğinin düğmelerini ilikleyemiyor.
Kimi de benim gibi gece dişlerini
sıkarak ve gıcırdatarak uyanıyor.
Bir de işin ruhsal ve psikolojik
boyutu var. Bazı gaziler gece rüyasından korkunç kabuslar görerek kan ter içinde uyanıyor. Bir
kısmı ise çok farkında olmasa da
çok öfkeli oluyor. Öfke nöbetleri
geçiriyor. Bu öfke patlamalarının
en kötü kısmı ise öfkenin etrafta
ki insanlara yansıması… Gaziler
işte bu şekilde hayatla mücadele
etmek zorunda kalıyor. Kimi gaziler de travmalar fiziksel, kimisinde ruhsal, kimisinde ise hem
fiziksel hem de ruhsal olarak
dışa vuruyor. Bu konu o kadar
derin ve önemli ki geri kalanını
işin uzmanlarına bırakarak yazıma kendi yaşadıklarım üzerinden devam etmek istiyorum.
8 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır/Merkez Sur ilçesinde dört
kurşunla ağır yaralanarak önce
Diyarbakır Asker Hastanesine
kaldırıldım. Orada farklı branşlardan 6-7 askeri hekim tarafından ameliyat edildim. Ardından
Ankara GATA’ya sevk edildim.
GATA’da Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 93 gün kaldım.
O üç aylık süreçte çok derin
travmalar yaşadım. İlk zamanlar teröristlerce alıkonulduğumu
düşünüyordum ve hemşireleri
terörist sanarak ne zaman bana
ilaç verseler: “Bana işkence etmeyin, hemen şurada kafama
sıkın hemen öleyim.” diyordum.
Bu buhran iki hafta sürdü. Sonra
atlattım derken… Bir gün has-

tane odasının karşıdaki binanın çatısından göründüğünü ve
orada keskin nişancı olduğunu
düşünmeye başladım. Odamı
değiştirmek istedim ama aşırı
doluluktan mümkün olmadı. Her
gün o çatıyı düşünüyor ve acaba oradan ne zaman atış gelecek diye kendimi sakınıyordum.
Bu buhran da bir hafta sürdü ve
geçti. Bu arada ilaçlar, solunum
cihazı, kalbimin durması ve tekrar çalıştırılması gibi ağır şeyler
de yaşadım. Bir süre odamda
örümcek ve farelerin gezdiğini
gördüm fakat bunlar da benim
hayal ürünümdü. Sonradan anlayacaktım... Nihayet üç ay sonunda yoğun bakımdan çıktım
ve TSK ELELE Vakfı tarafından
inşa ettirilen Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne nakledildim. Orada da bir yıldan fazla
süre fizik tedavi gördüm. Travmalar bitmiş miydi? Yoksa yönü
mü değişmişti?
DÜŞMAN TEKERLEKLİ
SANDALYE
Tekerlekli sandalyeli bir insandım artık. Nasıl olurdu? Yığılıp
kalmıştım bu iki tekerlekli nefret
aletine… Düşünün; 25 yıl en
üst düzeyde fiziksel aktivitelere
alışmış bir insan olarak bir anda
tekerlekli sandalyeye mahkum
oluyorsunuz. Tekerlekli sandalye
düşmandı bana ona öfke duyuyordum. Bu duruma alışmak da
bir yılımı aldı.
Ya sonra?
ÖFKE PATLAMALARI DÖNEMİ
Tekerlekli sandalyeye alıştım
ama sonrasında öfke patlamaları başladı. Herkese, her şeye öf15 TSK ELELE VAKFI DERGİSİ
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keliydim. Öfke patlamalarına bir
de nöropatik(sinirsel) ağrılar eşlik
etmeye başladı. Ağır ağrı kesicilerle ancak rahatlayabiliyordum.
Ailemin yardımı ile bu durumu
aştım. Şu anda ağrı kesicileri de
bıraktım.Öfke patlamalarını ve
nöropatik ağrıları da aşmıştım
ve nihayet biraz normalleşecektim...İki yılım böyle sancılı geçmişti…Ve Bursa’ya yerleşmiştim. Travma bitmiş miydi?
BURSA’NIN SAVUNULMASI
Bursa’da eşim Aysun, kuzenlerim Ayser ve İsmail benim can
dostlarım olmuştu. Bu üç kişi ve
ailem beni resmen hayata bağlamıştı. Engelli yüzme şeklini,
gülmeyi, şarkı söylemeyi, espri
yapmayı İsmail’den öğrendim.
Ayser’den dertlerimle başa çakmayı, travmalarla baş etmeyi
öğrendim. Kendisinin psikolog
olması beni anlayış ve şefkatle
dinlemesi birçok travmamı aşmamı sağladı. Ya eşim; Aysun
ondan hayatı, sevmeyi, vefayı ve aşkı öğrendim. Ne mutlu
güzel insanlara sahip olanlara…
Travmalar geçti derken herkesin
güvenliğini düşünmeye başladım. Ailemin, şehrimin, ülkemin,
kuzenlerim Ayser ve İsmail’in
güvenliğini.. Kuzenlerim Ayser
ve İsmail’in 15’inci kattaki evlerinde otururken sürekli Bursa’nın
bir düşman saldırısında nasıl savunulacağını anlattım. Nasıl silahlanılması gerektiğini, nerede
konuşlanacağımızı,
insanların
düşmana karşı nasıl örgütlenmesi gerektiğini ayrıntısına kadar
anlattım çünkü uzun zamandır
bunu düşünüyordum. Eşim ve
kuzenlerim beni şaşkınlıkla dinliyordu. Ben de ısrarla bu konuyu
onlara benimsetmeye çalışıyordum. Sonra psikolog olan kuTSK ELELE VAKFI DERGİSİ 16

zenim Ayser; bana saygıyla yaklaşarak: “Bu düşünceler sana
zarar veriyor, burada düşman
falan yok bak hepimiz seni seviyoruz, değer veriyoruz, endişelenecek bir durum yok.” şeklinde şefkatle ve saygıyla ikna etti.
Fakat ekledi : “Bir psikiyatrdan
yardım almalısın.” Gerçekten de
bir süre psikiyatrdan yardım aldım ve ilaçlarla o endişeler geçti.
Sonunda bu durumu da aşarak
ailemin de desteğiyle daha huzurlu ve mutluyum fakat bu “güvenlik endişesi” arada yoklamıyor değil…
SONUÇ
İşte dostlar çatışma ve patlamalara maruz kalmış asker ve polislerin neredeyse hepsi bu travmaları yaşıyor. Ülkemizde yeterli
“Askeri psikiyatr” var mı acaba?
Varsa biz niye hiç yardım alamadık? Asker ve polisler bu travmalarında genelde yalnız kalır.
Tek başına mücadele eder. Eğer
şanslı ise ailesi de destek olur.
Bu tip travmalara maruz kalan
personeli rehabilite etmek adına
maalesef ki ülke olarak yetersiziz. Personel hayatta tek başına
bırakılıyor. Her konuda olduğu
gibi bu konuda da profesyonel
destek alamıyor. Şuan Gazi’ler
ne halde bilen var mı? Ya soran
var mı?
Neyse...
Çok uzun bir yazı oldu ama bu
konuyu yeterince anlatabilmem
için bu şekilde yazmam gerekti.
Umarım bu yazıyı sonuna kadar
okuyan okurlarımız artık gazilere, polis ve askerlere daha anlayışlı yaklaşırlar diyerek burada
noktalayayım.
KAYNAKÇA
https://www.ttahaber.com/yazarlar/bahaddin-secgin/catismadan-kalan-travmalar-ve-bursa-nin-savunulmasi/31/
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SÖYLEŞİ
Recep YAVUZ / Gazi J.Komando Er

Gazi olduğunuz olayı anlatabilir misiniz?

menimiz bizi arazi araması için
görevlendirdi. Ben öncüydüm.
En önde gidiyor, yerde yatan
teröristleri kontrol ediyordum,
4-5 tane yaralı haini üst aramasını yapıp, teslim aldık. Bu arada
yaklaşık 100 metre ilerimizde, 4
tane sağ hainin saklanmış olduğunu fark ettik. Onlar da bizi fark
edince, bize sürekli ateş etmeye
başladılar. O sırada attıkları mermilerden iki tanesi sol ayağıma
isabet etti. O acıyla dengemi
kaybettim ve yaklaşık 50 metre
den aşağıya doğru yuvarlandım.
Yaklaşık 20 dakika kadar yerde
kalmışım, bir kayanın arkasına
saklandım. Bu arada karşılıklı ateş devam ediyordu. Biraz
kendime gelip ayaklarıma doğru

Bingöl Karlıova Jandarma Komanda Bölüğünde er olarak görev yapıyordum. Planlanan görevlendirme ile Mayıs 1997’de
gece operasyonuna çıktık. Sabah saat beş civarı arazide yürümeye devam ederken, teröristler
bizi fark etti. Bizi fark edince
kaçmaya başladılar. Sonradan
öğrendiğimize göre hainler 24
kişiymiş. Biz de takip etmeye
başladık. Arazi şartlarında hızımızı kesmemesi için çantalarımızı bıraktık. Teröristlerin açtığı ateş sonucu hızlı bir şekilde
mevzilendik ve karşılıklı olarak
ateş etmeye başladık. İlk atışta
birçok terörist etkisiz hale geldi,
yaklaşık 7-8 saat süren çatışmada öğle saatleri olmuştu. Üsteğ-

baktığımda, sol ayak bileğimin
parçalanmış ve aşırı kanamam

olarak üç ay eğitim aldıktan sonra esas görev yerim olan Bingöl/
Karlıova, Jandarma Komando
Bölüğüne katılış yaptım. Burada
bir ay daha eğitim aldıktan sonra, operasyonlara çıkmaya başladık. Burada sanki bir günümüz
bir yıl gibi uzun geçiyordu. Arazi,
kış mevsiminde 2-3 metre karlı
oluyordu, ama Allah askerin gücünü kuvvetini veriyordu. Bazen
gece bazen de gündüz arazide
kalıyorduk. Hatta hiç unutmam;
bu görevlerden birinde Tunceli
Şeytan Dağı’na gitmiştik, bir arkadaşımız orada kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1976 yılında Ankara Mamak/Kayaş ilçesinde dünyaya gelmişim.
Annem ev hanımı, babam ise
belediyede memur. Benden küçük bir erkek kardeşim var. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokulda
eğitim hayatıma devam etmeyip
çalışmaya başladım. Maliye Bakanlığı’nda garson olarak çalışırken, dışarıdan ortaokulu bitirdim. Yaklaşık dört yıl garsonluk
yaptıktan sonra artık asker olma
zamanım gelmişti. Bunun için
başvurumu yaparken de gönüllü olarak komando olmak, hatta
doğuda görev almak istediğimi
de belirtmiştim.
1996 yılında, öncelikle İzmir/
Foça da Jandarma Komanda

17 TSK ELELE VAKFI DERGİSİ

SÖYLEŞİ

olduğunu gördüm. Kan kaybından biraz daha kalsaydım ölebilirmişim.
Var olan gücümle
100-150 metre daha aşağıya
doğru sürünerek kendimi vadinin içine gizledim. Elimdeki silahtan destek alarak güvenli bir
yere gidebildim. Bir süre sonra
arkadaşlarım beni çekerek daha
güvenli bir bölgeye taşıdılar, ayağıma turnike yaptılar. Bu arada
helikopter beni almak için geldi.
Fakat çatışma devam ettiği için
inemedi, tabi böyle olunca beni
tekrar başka bir yere taşıdılar.
Ancak orada helikoptere çekebildiler.
Tedavi süreciniz nasıl geçti?
Helikopter beni, Erzurum Askeri Hastanesi’ne götürdü. Artık bilincim kapanmak üzereydi.
Benim geleceğim haber verildiği için, acilde bekliyorlardı. Kan
kaybım çok fazlaydı ve çok susamıştım. Orada bekleyen bir
doktora bir bardak su vermelerini rica ettim. Sadece birkaç
yudum içmeme müsaade ettiler.
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Bundan sonrasını da hatırlamıyorum. İki gün yoğun bakımda
kalmışım. Sol ayağımda parçalı
kırıklar ve sinir hasarı oluşmuş.
İki ay kadar hastanede kaldım.
Toplam dört tane ameliyat geçirdikten sonra hava değişimi
ile eve gittim. Ailem bu duruma
elbette çok üzüldüler, ama ne
yapalım daha kötüsü de başımıza gelebilirdi. Yine de çok şükür.
Daha sonra Gülhane Eğitim ve
Araştırma Hastanesine yatışım
yapıldı. Burada ameliyatla kemik
uzatması yapıldı. Yaklaşık bir yıl
kadar Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavim devam etti. Sonrasında da hayatımın en büyük onuru olan Gazilik
unvanını ve madalyamı aldım.
Kendimi biraz toparladıktan
sonra, askerlikten önceki görev
yerim olan Maliye Bakanlığı’na
başvurdum. O zamandan beri
burada çalışmaya devam ediyorum. Devletimin bana verdiği
iş hakkımı kardeşime devrettim.
2000 yılında evlendim. 2002 yılında bir kızım, 2007 yılında da
bir erkek evladım oldu. Bu süreçte her zaman yanımda olan
desteğini hiç esirgemeyen eşime ayrıca buradan teşekkür
etmek isterim. Gülhane Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde te-

davim bittikten sonra belirli dönemlerde Gaziler Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek kontrollerimi oluyorum. Burası benim
ikinci evim oldu. Sol ayağımı çok
kullanamadığım ve bütün yükü
sağ tarafa verdiğim için, bu defada sağ diz ve omzundan ameliyat oldum. 40 yaşından sonra
rahatsızlıklarım arttı, yaşadığım
bu olayların tesiriyle hem psikolojik hem bedensel bazı sıkıntıları
hala yaşıyorum. Rehabilitasyon
merkezi iyi ki var. Sağlık problemlerimiz için başvurduğumuz,
güvendiğimiz yer burası. Benim
için huzur ve güven alanı.
Bu merkezin yapılmasına vesile
olan “Haydi Türkiye Mehmetçikle Elele” kampanyasındaki
Mehmetçiklerden biriyim. Burası
bizler için halkın desteği ile TSK
ELELE Vakfı tarafından yapıldı.
O zamanları yaşamış bir Mehmetçik ve tedavi olmuş, şifa
bulmuş bir Gaziyim. Bu projeye
kim katkı sağladıysa o insanlara
minnettarız. Buranın yaşatılması
için desteklerinizi esirgememenizi istiyorum.
Sonsuz teşekkür eder, sağlıklı
günler dilerim.

TARİH

27 Aralık 1919

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
ANKARA’YA GELİŞİ
Bu tarih, Mustafa Kemal Atatürk
ve Heyet-i Temsiliye üyelerinin 16
Mayıs 1919’da başlayan Anadolu yolculuğunun, karakterinde ve
sosyal dokusunda bağımsızlığı,
özgürlüğü, fedakârlığı ve dayanışmayı barındıran Ankara halkının, 225 gün sonra, Dikmen Keklikpınarı sırtlarında, büyük coşku
ve sevgiyle karşıladığı gündür.
27 Aralık, Ankaralıların geleceğe
bir mirası ve Anadolu’nun sönmeyen bağımsızlık ve özgürlük
ateşini taşıyan tarihtir. Milli Mücadele’nin seyri açısından önemli bir dönüm noktası olan “Milli
Mücadele Projesi” hazırlıklarının
yapıldığı süreçtir. Milli Mücadele
Projesi; Anadolu’nun ortasında
çorak, bakımsız, kerpiç evli, 2025 bin nüfuslu, dış dünya ile tek
bağlantısı bir demiryolu bulunan,
halkının çoğu Müslüman Türklerden oluşan dar sokaklı küçük bir

şehir olan Ankara’da uygulamaya konmuştur. Bozkır halindeki
bu şehir, önce Milli Mücadele’nin
sonra yeni Cumhuriyetin başkenti olmuştur.
Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişini; Anadolu’daki manzara, oluşan koşullar ve zorunluluklar içinde değerlendirilmelidir.
Bu dönem; yabancı işgaller, iç isyanlar, İstanbul hükümetinin ihaneti, yokluk, ümitsizlik, bitkinlik
ve büyük bir kargaşa. Orta Anadolu’daki bir avuç toprak parçası
dışında Anadolu, dönemin emperyalist güçlerince paylaşılmış
ve Hükümet Merkezi İstanbul
işgal edilmiştir. Yunan orduları,
İç Anadolu’ya ilerlemiş ve ülkenin her yanından işgalci güçlerin
yaptığı zulme ilişkin acı haberler
gelmeye başlamıştır. Türk ulusu,
yapılmış olan haksızlık ve zulüm
karşısında işgalci emperyalist

güçlere esir olmayacak kadar
onurlu ve şanlı bir geçmişe sahiptir. Batı Anadolu’da, Güneydoğu’da ve Doğu Anadolu’da
yerel milisler işgalci güçlere karşı tüm güçleriyle direnmiş ve bu
ağır cezanın hiçbir şekilde hazmedilemeyeceğinin işaretlerini
vermiştir. Yunanlıların tüm Batı
Anadolu’yu yakıp yıkarak Polatlı,
Haymana’ya kadar gelmeleri Ankaralıların içini acıtmıştır. İngilizlerin Ankara’da “İngiliz Muhripleri
Cemiyetini” kurma çalışmaları,
İstanbul Hükümeti tarafından
desteklenmiştir. Bu gelişmelere paralel, Ankaralı gençler “Milli
Azim Cemiyeti’ni” kurmuştur. Milli
Mücadele günlüğüne “Telgrafhane Vakıası” olarak geçen Anadolu’dan Padişaha karşı çekilen ilk
isyan telgrafı ile Ankara halkının
temsilcileri Padişahı tanımadığını
bildirmiştir. Memurlar, yaptıkları

19 TSK ELELE VAKFI DERGİSİ

TARİH
toplantıda; “Ankara halkı gibi, vilayet memurları da Sivas Kongresinin çizdiği esaslar dâhilinde
hareket edeceklerdir. Bundan
sonra İstanbul Hükümetiyle değil, sadece Temsilciler Heyetiyle
temas edeceklerdir.” kararını almıştır.
Ankara’da ulusun isteklerini korkmadan dile getirecek ve savunacak, ulusa dayanarak oluşturulan
ulusal örgüt “Anadolu Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti” kurulmuştur.
Cumhuriyet kurulması ile Diyanet
İşleri Başkanı olarak görev yapan
Rıfat Börekçi Başkan seçilmiştir.
Ankara Valisi Muhittin Paşa, milli
kuvvetlerin gücüyle Ankara’dan
çıkarılmıştır. Rıfat Börekçi, Ankara’ya vali olarak atanan Ziya
Paşa’yı gelmemesi konusunda
uyarması ile Eskişehir’den geri
dönmek durumunda kalmıştır.
Yahya Galip Bey, Vali Vekili olarak
atanmıştır. Bu gelişmeler üzerine
İstanbul Hükümeti Rıfat Börekçi’yi idama mahkûm etmiştir.
Atatürk, Ankara’da güvenliğin
sağlandığını bildirilmesi ile Müftü
Rıfat Börekçi’ye geleceğini bildirmiştir. Yunan ordusunun Ankara’ya doğru ilerlemesi ve ele
geçirdikleri yerlerde halka zulüm
yapması nedeniyle Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Rıfat
Börekçi başkanlığında yaptığı
toplantıda; 400 Jandarma talebesi, Seymenlerden bir grup ve
civardan gelen 3000 mahkûm ile
“Kuvay-ı Milliye Müfrezesi” oluşturulmasına karar verilmiş ve Batı
cephesine gönderilmiştir. Umutların tükendiği Anadolu’da, Ankara halkı Milli Mücadele ruhundan ödün vermeden Ankara’yı;
Kuvay-ı Milliye hareketine ve Ulu-
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sal Kurtuluş Savaşı’na güvenilir
bir merkez olarak hazırlamıştır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara’nın önce Heyeti Temsiliye
Merkezi ile Milli Mücadele’nin
üssü, sonra da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti
seçmesinin nedenlerini; kurtarmayı düşündüğü vatanın Misak-ı
Milli sınırları içerisindeki toprakların Anadolu’nun merkezî konumunda bulunması, tarihi ve
sosyal dokusu, doğal ve coğrafi
konumu, stratejik yollar üzerinde olması, işgal altında bulunan
yerlere yakın ve Karadeniz’de
İnebolu, Akdeniz’de Antalya limanları ile bağlantısı bulunması,
demiryolu ve telgraf şebekesinin
mevcut olması, düşmanın ulaştığı Geyve Boğazı, Kütahya ve
Afyon gibi önemli yerler ile demiryolu bağlantısına bulunması, Hükümet yanlısı Vali Muhittin
Paşa’nın işbaşından uzaklaştırılması, güçlü bir Müdafaa-i Hukuk
şubesi kurulması ve Ali Fuat Cebesoy komutasındaki 20’nci Kolordu’nun Ankara’da bulunması
etken oluşturmuş ve tartışmasız
stratejik bir üstünlük sağlamıştır. Ali Fuat Cebesoy, Ankara’nın
önemini; “Ankara her türlü teşkilata, birliğe ve hareket başlangıcına müsait stratejik bir mevki
idi. İstanbul Hükümeti ve İngilizlerden evvel buranın tarafımızdan
tutulması en büyük emelimizdi.
Eğer İstanbul’da verdiğimiz karardan haberdar olsalardı, 20’nci
Kolordu’nun nakline katiyyen yanaşmazlardı.” sözü ile açıklamıştır. Atatürk; “Ben Ankara’yı coğrafya kitabından ziyade tarihten
öğrendim ve cumhuriyet merkezi
olarak öğrendim” sözü ile Anka-

ra’nın coğrafi önemini belirtmiş ve
seçilmesini; “Vaziyet-i umumiyeyi
idare ve sevk mesuliyetini deruhte edenler, en mühim hedefe en
yakın tehlike, mümkün olduğu
kadar yakın bulunur. Yeter ki yakınlık vaziyet-i umumiyeti nazardan mehcur bırakacak derecede
olmasın. Ankara bu şeraiti cam’i
nokta idi. Her halde cephelerle
iştigal edeceğiz diye Balıkesir’e
Nazilli’ye veyahut Karahisar’a
gitmiyorduk. Fakat cephelere ve
İstanbul’a şimendiferlerle merbut ve vaziyet-i umumiyeyi idare nokta-i nazarından Sivas’tan
asla farkı olmayan Ankara’ya
gelecektik. Garbi Anadolu için en
büyük merkez ve merciin Ankara
olması muvafıktır” Yine ; “En acı
ve felaketli günlerde millet her
taraftan zehirlenirken Ankaralılar,
memleket ve milletin gerçek kurtuluşuna yönelik girişimler hakkındaki iman ve itimatlarını bir an
dahi sarsmamışlardır.” Ülkenin
en kötü günlerinde dahi Ankaralıların, Milli Mücadele ruhlarını
kaybetmediğini, merkezi durumu
nedeniyle harekâta olacak etkisini belirtmiştir.
Atatürk, Heyet-i Temsiliye’nin Sivas’tan Ankara’ya hareketini 16
Aralık 1919’da ilgililere bildirmiş
ve bu yolculuğun gizli tutulmasını istemiştir. 18 Aralık 1919’da
üç araba ile sabah 09.00’da Sivas’tan yola çıkılacağını, güzergâhın Kayseri-Hacı-Bektaş-Mucur-Kırşehir-Kaman-Beynam
üzerinden yapılacağını Fahrettin
Altay Paşa’ya belirtmiştir. Ankara’nın merkez olması Erzurum
Kongresinin toplandığı günlerde kararlaştırılmış, 4 Ağustos
1919’da Atatürk tarafından Ali
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Fuat Paşa’ya bildirilmiştir. Atatürk ve Heyet-i Temsiliye üyeleri,
3 Ekim 1919’da Ankara’ya gitme
kararı vermiş, ancak 2-3 Ekim’de
Ali Rıza Paşa hükümeti ile görüşme, seçim hazırlıkları ve komutanlar toplantısı gibi etkenler
bu kararın uygulamasını geciktirmiştir. Ali Fuat Paşa, 13 Aralık
1919’da gönderdiği şifrede; “Yolların hava şartları nedeniyle kötü
olduğunu, Rauf Bey’le Mustafa
Kemal Paşa’nın Mucur’dan
temin edilecek bir araba ile
Hacıbektaş’a gitmelerini ve Çelebi Efendi ile
görüşmelerini çünkü
tekke babaları ile bu
zatın hareketi milliye lehinde olduklarını ve kendisine
bu konuda yardım
edeceklerini” belirtmiştir.
Heyet-i
Temsiliye; 21 Aralık
1919’da Mucur’a,
ertesi gün Hacıbektaş’a gitmiştir. Aleviler
üzerinde etkili olan Çelebi Cemalettin Efendi ile
Post vekili Niyazi Salih Baba
ile görüşülmüştür. Atatürk, Ali
Fuat Paşa’ya 23 Aralık 1919’da
gönderdiği telgrafta; “Bir gün
bir gece Çelebi Efendi ve Baba
Niyazi Efendi ile müzakere eyledikten sonra bilumum Alevilerle
Bektaşıyanın bütün mevcudiyetleriyle müzahir ve hadim olacaklarına dair vaat ve teminatta
bulunduklarını” Kuva-yı Milliye’ye
taraftar olduğuna dair söz alındığı bildirmiştir. 23 Aralık’ta Hacıbektaş’tan Mucur’a geçen heyet, ertesi gün Kırşehir’de büyük
bir gösteri ile karşılanmıştır. He-

yet-i Temsiliye üyeleri Müdafaa-i
Hukuk binasıyla birlikte Gençler
Derneğini ziyaret etmiş ve gençlere Atatürk; ”En önemli kurtuluş
ilkesi, halkın örgütlenmesidir. Örgütlenmeyi bilmeyen halk, saray
karşısında, sömürgeciler karşısında yenilir, ezilir. Bu halk hareketini, bir ulusal devlet haline getireceğiz, yeni bir Türk Devleti”.

Bağımsızlık savaşında örgütlenmenin ve birleşmenin gereği ve
önemi vurgulamıştır. Heyet, Kırşehir’den Kaman’a, ertesi günü
Beynam’a gelmiştir. Dokuz gün
süren yolculuktan sonra Atatürk
ve Heyet-i Temsiliye üyeleri; halk
ile birlikte Hacıbayram’a yürüyerek türbeyi ziyaret etmiş, saat
15.30’da hükümet konağına gelmiş ve Kalaba’daki Ziraat Mektebi’ne yerleşmiştir. Bilahare, gü-

venlik ve şehre yakınlık nedeniyle
“Direksiyon Binasına” taşınmış,
bu okul Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün
düşünmek ve dinlenmek için yalnız kalabildiği, özel toplantılarını
yaptığı bir yer olmuştur. Ülkeyi
kurtarmak için kişisel kararlılığı
kitlesel direnişe dönüştürebilecek ortamı ve özlediği toplumsal
dayanışmayı burada bulmuştur.
Atatürk, Ankara’da karşılanışını;
“Ankara’ya ilk kabul olunduğum gün 27 Aralık 1919,
sadece bir vatandaş,
ulusun bir bireyi idim.
Hiçbir sıfatım, selahiyetim ve ünvanım
yoktu. Böyle olmakla beraber Ankara
ve havalisi tamamıyla çocuklarıyla,
kadınlarıyla,
ihtiyarlarıyla beraber
Ankara şehrinden
Dikmen
Tepesine
kadar bütün sahrayı doldurmuş ve beni
karşılamıştır. İstasyondan Hükümet dairesine
kadar uzayan caddenin iki
tarafı eski Türk kıyafetine girmiş, bıçakları ve tabancaları ellerinde Ankara Seymenleriyle
dolmuştu. Seymenler ve onlarla
beraber bütün halk: “Vatanı ve
milleti düşmandan kurtarmak
için hepimiz ölmeye hazırız, emrinizi bekliyoruz” diye bağırıyorlardı. O zaman Ankara İstasyonu
işgalci subay ve askerlerin işgali
altında bulunuyordu. O güne kadar Ankaralılar’ı ölü ve Ankara’yı
bir harabe zanneden bu yabancılar, bu yüce tezahür karşısında
kaygılarını belirtmekten kendile-
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rini alamamışlardır.” Ankaralılardan övgü ile bahsetmiştir. Ankara’ya gelen 19 kişilik heyette;
Mustafa Kemal Atatürk, Hüseyin
Rauf Orbay, Ahmet Rüstem, Yaver Yüzbaşı Cevat Abbas Gürer,
Muzaffer Kılıç ve Yüzbaşı Bedri,
Mazhar Müfit Kansu, Şeyh Fevzi ve Hakkı Behiç Bey, İbrahim
Süreyya Yiğit, Dr. Binbaşı Refik
Saydam ve Hüsrev Gerede yer
almıştır. Heyeti ilk olarak Gölbaşı’nda Vali Vekili Yahya Galip Bey
ile ve 20’nci Kolordu Komutanı
Ali Fuat Cebesoy karşılamıştır.
Cebesoy karşılamayı; “Biz tam,
üçü on geçe Kızılyokuş’tan iniyorduk. Yolda Paşa’ya yetiştiğimizde Paşa, Rauf Bey’le beni
otomobiline almıştı. Bize tahsis
edilen Ziraat Mektebine gittik.
Ankara’ya varışımızı bütün teşkilata 27 Aralık 1919’da yapılan
tebliğ ile duyuruldu. Heyet-i Temsiliye adına Atatürk; “Sivas’tan
Kayseri yoluyla Ankara’ya hareket eden Heyet-i Temsiliye, yol
boyunca ve Ankara’da büyük
milletimizin çok sıcak ve samimi
vatanseverlik gösterileri içinde,
bugün şehre geldi. Milletimizin gösterdiği bu birlik ve azim,
memleketimizin istiklali hakkındaki kanaatleri sarsılmaz bir surette güçlendirici mahiyettedir.
Şimdilik Heyet-i Temsiliye’nin
merkezi Ankara’dır”. Milli mücadelenin hakiki merkezi Ankara
olmuştur. Artık bir Merkez ve bir
Şef vardır. Atatürk; “Ankara’nın
ve Ankaralıların benim gönlümde
bambaşka bir yeri vardır” sözü
ile Ankaralıların önemini belirtmiş
ve Milli Mücadele’deki tutumunu
ise “İstiklal Mücadelesi tarihinde
Ankara, namı en aziz bir mevkii
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muhafaza edecektir. Bazılarımız
göğüs germeyi hemen gayrimümkün zannedilen bu müşkülat karşısında sizler bir dakika tereddüt etmediniz. Üç sene önce
Sivas’tan Ankara’ya ayak bastığım zaman bir misalini geçen
gün dahi göstermiş olduğunuz
samimi ve kalbi tezahürat ile beni
kollarınız arasına aldınız. O zaman gösterdiğiniz bu vatani cesaret sayesinde, ecnebi müdahalesiyle İstanbul’da kapatılmış
olan Meclis-i Mebusan’ın daha
geniş bir salahiyet ve şanı milliyet
layık bir istiklal ile Ankara’da açmak mümkün oldu. Büyük Millet
Meclisi, sizin muhiti hamasetinizde korkusuzca istiklal mücadelesine devam edebilmiştir. Binaenaleyh, Ankara, hemşerilerimizin
bu istiklali vatan mücadelesinde
ayrı bir hissei şerefi vardır.” Sözü
ile anlatmıştır.
Bu tarihi günde, Ulu Önder;
“Merhaba Efeler! Niye zahmet
ettiniz, neden geldiniz?” sorusuna Seymenler “Uğrunda Ölmeye,
Millet yolunda kanımızı akıtmaya
geldik Paşam!” cevabını vermişlerdir. Ulu Önder “Fikrinizde sabit
misiniz?” sorduğunda Seymenler
büyük bir kararlılıkla “Andolsun”
sözü ile karşılık vermişlerdir. Bunun üzerine gözleri yaşaran Ulu
Önder “Varolun Yiğitler!” sözü
ile şükranlarını bildirmiştir. Uzun
yıllardır semalarına kara bulutların çöktüğü, umutların tükendiği
Anadolu’da, zeybekler yeniden
dönülmeye başlamıştır. “Seymen
Alayı” basit bir karşılama töreninden öte, ülkeyi içinde bulunduğu karanlıktan kurtaracak yeni
bir liderin, dağınık olarak sürdürülen Milli Mücadele hareketini

şahsında toplayacak ve önderlik
edecek liderin “Seymenler” tarafından seçilmesidir. Bu sivil oluşum ve tarihte eşine az rastlanır
bu halk desteği, Milli Mücadele’yi
taşıyacak olan Ulu Önder’e ve
Kuva-yı Milliyecilere olağanüstü
bir moral ve güç vermiştir.
Mazhar Müfit Kansu, Ankara’ya
gelişi; “O sabah ajanslar ile
Mustafa Kemal Paşa’nın geldiği
haberi herkesi bildirildiği gibi, bir
taraftan da sabahtan itibaren davullar ve zurnalarla bütün Ankara
halkı karşılamaya hazırlanmıştı.
Çankaya ve Dikmen tepelerinden güzel sesli hafızlar ezan ve
salat okuyorlardı. Ve köylerden
birçok atlı ve kağnı arabalarıyla binlerce halk Ankara’ya gelmiş, Ulucanlar’dan Hacıbayram
Camii’nin önünde toplanarak
dini tören yapılmış; 700 piyade,
3000 atlıdan teşekkül eden bir
Seymen alayını Ankara’da bulunan dervişler takip ediyor. Okul
öğrencileri İstasyon Caddesi’ne,
Seymen alayının bir kısmı Dikmen bağlarına, bir kısmı Çankaya bağlarına, Kızılyokuş eteklerine ve diğer bir kısmı da istasyon
yoluna dizilmişti. Halkın bir kısmı
Namazgâh tepesine ve diğer kısmı Yenişehir’in bulunduğu yerlere
ve İstasyon yoluna sıralanmışlardı.“ sözü ile anlatmıştır.
Ankara, yalnız bir il, bölgesel bir
merkez ve başkent değil, aynı
zamanda Cumhuriyet’in sembolü ve ülkenin aydınlık geleceğinin
ve devrimlerin bir simgesi olmuştur. Ankara’nın merkez olarak
seçilmesinin doğru bir karar olduğunu Milli Mücadele’nin kazanılması ve özellikle Sakarya Meydan Muharebeleri göstermiştir.
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Gülbike Ecem KARABÖRK
Stajer Doktor

İstem Dışı Bellek

Demans Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım
İstem Dışı Bellek: Demans Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım
Bu yazıda hep birlikte Danimarka’nın Aarhus kentinde yer alan,
Alzheimer hastalarına özel tasarlanmış ‘House of Memories’
e doğru bir yolculuğa çıkacak,
bu yolculuk esnasında House
of Memories’in ortaya çıkış hikayesinin arkasında yatan İstem
Dışı Bellek (Involuntary Memory)
kavramını yakından tanımaya
çalışacağız. House of Memories, Aarhus’taki The Old Town
Museum’un bir parçası olarak
sadece Alzheimer hastalarına
hizmet vermekte. Burası, 1950’li
yıllarda orta sınıf bir ailenin evinde
olabilecek eşyalarla döşenmiş;
bu dönemi çağrıştıran kokularla,
müziklerle hatta müze çalışanlarının katkılarıyla ortaya çıkan bazı
mizansenlerle zenginleştirilmiş

bir ev. 1950’li yıllara ait ortamın
canlandırılmak için uygun bulunmasının sebebi ise Alzheimer
hastalarının genellikle 20’li yaşlarına dair anıları daha iyi koruduklarının bilimsel araştırmalarla
ortaya çıkarılması. Müzenin tasarımı için Alzheimer hastalarının
ağırlıklı olarak içinde olduğu yaş
grubu göz önünde bulundurulup bu dönem seçilmiş. Müzeyi
ziyaret eden hastaların, gençlik
dönemlerini anımsatacak uya-

ranlar sayesinde İstem Dışı Bellek aracılığı ile anılarını daha kolay hatırlayabilmelerini sağlamak
amaçlanmış. Peki İstem Dışı
Bellek nedir, neden Alzheimer’ın
tedavisinde bizlere yardımcı olabileceği düşünülmüştür?
İstem Dışı Bellek Nedir?
Hepimizin bazen kokladığımız
eski bir parfüm, bazen de karşılaştığımız bir çocukluk oyuncağımız sayesinde aniden geçmişteki spesifik bir anımıza
sürüklendiğimiz olmuştur. Hafızanın bir alt tipi olan bu kavram;
günlük hayatta rastladığımız bu
uyaranların, biz herhangi bir bilinçli geri çağırma davranışında
bulunmadan hafızamızın tozlu
raflarından karşımıza bazı anılarımızı çıkarması durumunu tanımlamak için kullanılır. İstemli
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Bellek üzerine birçok çalışma
yapılmış olsa da İstem Dışı Bellek biraz daha az çalışılmış bir
alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapısı itibariyle, İstem Dışı
Bellek’in ne zaman aktive olacağını öngörmek güçtür. Bunun
yanında, kişiye özel uyaranlarla
ortaya çıkan bir kavram olduğu
gerçeği göz önünde bulundurulduğunda; İstem Dışı Bellek,
üzerine çalışmanın zorlu olduğu
bir alandır. Bu zorluğa rağmen
araştırmalarda kullanılmak üzere
bazı teknikler geliştirilmiştir. Örneğin, deneye katılan bireylerin
araştırmaya yönelik bir günlük
tutması ya da anket sorularına
cevap vermesi gibi yöntemler
araştırmacılar tarafından tercih
edilebilmektedir. Bu çalışmalar
sonucunda bugüne kadar İstem
Dışı Bellek ile ilgili öğrendiklerimizi toparlayacak olursak:
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• Bu anılar zihnimizde dilsel uyaranlar sayesinde belirebileceği
gibi ses, koku, görüntü benzeri
duyusal uyarılar da birer tetikleyici olabilirler. Zihnimizden geçirdiğimiz bağımsız bir düşünce ya
da içinde bulunduğumuz ortam/
bu ortamda karşılaştığımız bir
nesne de bizi hafızamızda geçmişe doğru ani bir yolculuğa çıkarabilir.
• İstem Dışı otobiyografik hafızamız genellikle su içmek, yürümek gibi otomatikleşmiş ve
yüksek odaklanma düzeyi gerektirmeyen davranışlar esnasında aktifleşir.
• Yapılan araştırmalar sonucu
‘Chaining’ adı verilen bir konsept
fikir ortaya atılmıştır. Bu konsepte göre, İstem Dışı Bellek’in aktifleşmesi ile anımsadığımız bir anı,
kendisiyle ortak noktalara sahip
başka anılarımızı da beraberinde

getirebilmektedir.
• Mace; yaptığı bir çalışmada deneye katılanların istem
dışı anılarını iki hafta süreyle bir
günlüğe kaydetmelerini istemiş,
bu süreçte deneklerin her birine birkaç günde bir hayatının
spesifik bir zaman dilimi ile ilgili
sorular yöneltmiştir. İki hafta sonunda deneklere ait günlükleri
incelediğinde sorgulanan zaman
dilimleri ile istem dışı anıların birbirleriyle ilişkili olduğunu ortaya
koyarak istem dışı bellek için koşullandırmanın mümkün olduğu
fikrini ortaya atmıştır.
• Son yıllarda, bazı araştırmacılar istemli ve istem dışı belleklerin yapılarındaki farklılıkların
beyinde uyarılan bölgeleri ne
şekilde etkilediğini de merak etmeye başlamışlardır. Bu alanda
yapılan çalışmalar henüz emekleme döneminde olsa da gele-
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cekte bu farklılıklar daha sık dile
getirilebilir.
• İstem Dışı Bellek kavramını irdeledikten sonra bu kavram ile
demans arasında ne gibi bir ilişki
var gelin bir de buraya bakalım.
Klinik çalışmalara göre, demans
hastalarında İstem Dışı Bellek faaliyeti ile hastalığın son evrelerine kadar başlıca 20-30 yaş arası
döneme ait anılar olmak üzere
bazı anılar hatırlanabilmektedir.
Her ne kadar diğer bilişsel faaliyetler gibi İstem Dışı Bellek işlevinin de yaşla birlikte azaldığı
ortaya konulsa da yaşlı demans
hastalarında istem dışı belleğin istemli belleğe göre daha
fonksiyonel olduğu görülmektedir. Yazının başında bahsedilen
House of Memories de işte bu
bilginin ışığında, istem dışı belleği uyaracak şekilde dizayn edilmiştir. Müzenin yöneticileri bir
röportajda; eve baston ile giren
hastaların baston kullanmadan
çıktıklarına, yıllardır konuşmayan kişilerin içeride konuştuklarına defalarca şahit olduklarını,
bu dramatik sonuçların kulaktan
kulağa yayılması sayesinde birçok farklı ülkede buna benzer
projelerin yürürlüğe sokulması
için çalışmalar başlatıldığını bildirmişler. Bu ev, her ne kadar
kişiselleştirilmiş öğeler barındırmasa da İstem Dışı Belleğin ak-

tive edilmesi ile başta Alzheimer
olmak üzere farklı varyasyonlardaki demans hastalarının klinik
progresyonlarının iyiye gidebileceği konusunda tıp dünyasına
bir örnek teşkil etmektedir. Günümüzde müzik ve koku kullanımı ile Alzheimer hastalarının tedavisine destek olma çalışmaları
yapıldığı gibi House of Memories
modelinden yola çıkarak müze
dışında da hastaların rehabili-

tasyon sürecine daha kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla, İstem Dışı
Belleğin stimülasyonunu entegre etmeye yönelik çalışmalar da
yapılmaktadır. İstem dışı belleği,
hala hakkında oldukça az bilgiye
sahip olduğumuz bir kapalı kutu
olarak nitelendirebiliriz. Belki de

gelecekte bu alanda yapılacak
çalışmalar hafızanın gizemlerini
aydınlatma yolunda bize bir ışık
olacak, demansın tedavisinde
yeni bir yol açacaktır.
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Aşı Nedir, Nasıl Etki Eder?
İnsan ve hayvanlarda hastalık
yapma yeteneğinde olan virüs,
bakteri vb. mikropların hastalık
yapma özelliklerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı toksinlerin etkileri ortadan
kaldırılarak geliştirilen biyolojik
ürünlere aşı denir. Aşı, insanları hastalıklardan ve hastalıkların
neden olduğu sonuçlardan koruyabilmek için sağlam ve risk
altındaki kişilere uygulanır. Vücut
bu şekli ile kendisine zarar vermeyen mikrop ya da toksinleri
tanır ve onlara karşı bir savunma
geliştirir. Böylece gerçek mik-
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ropla karşılaşıldığında önceden
geliştirilmiş savunma sistemi ile
savaşır ve kişi hastalığa yakalanmaz. Bu kişi artık o hastalığa
karşı bağışıktır. Oluşan bağışıklama, genellikle ömür boyu vücutta kalır ve hastalık etkeni ile
karşılaşınca onu etkisiz kılmak
için savaşır.
Bağışıklama, aşıyla önlenebilir
hastalıkların ve ölümlerin önlenmesi açısından en önemli toplum sağlığı müdahaleleri arasında yer almaktadır. Aşılanarak
bağışık hale gelmiş bireylerin
oluşturduğu toplumlarda hastalıklar, salgınlar görülmez.

* Aşı İçerikleri
Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım
aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedirler. Ülkemizde
kullanılan tüm aşılar Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa İlaç Ajansı
(EMA), Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)
gibi dünyaca kabul görmüş
otoritelerce ya da Türkiye İlaç
ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)
tarafından
ruhsatlandırılmış,
Dünya Sağlık Örgütü tarafından
önerilen ve onaylanan GMP (İyi
Üretim Prosedürleri) kurallarına
uygun üretilmiş aşılardır. Üretilen
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her bir seri için gerek üretici, gerek üretilen ülke resmi makamlarınca ayrıntılı analiz ve testler
yapılmaktadır. Satın alınan aşı ve
anti-serumların zararsızlık ve etkinlik analizleri ve uygunluk testleri Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu kontrolünde bulunan
ulusal referans laboratuvarı İlaç
Biyolojik ve Tıbbi Ürünler LaAşı Tipi

Canlı Aşılar

Ölü Aşılar

boratuvarı tarafından deneyimli
personel ve gelişmiş cihazlar ile
yapılmaktadır. Uygulanan tüm
aşı ve anti-serumlar analizlerden
geçmiş ve güvenilirdir. Analizden
geçmeyen aşılar iade edilmekte
ve yerine başka bir seriden aşı
istenmektedir.
Aşılar, üretici firmadan alınıp aşılanacak kişiye uygulanana kadar

tüm sağlık kuruluşlarında soğuk
zincir sistemi içerisinde uygun ısı
aralığında korunmakta ve sistem
Aşı Takip Sistemi (ATS) ile sürekli
izlenmektedir.
* Aşı Türleri
Aşıların hazırlanmasında kullanılan antijenlerin sınıflandırılmasına
dayanılarak isimlendirilen pek
çok aşı tipi vardır.

Tanımlama
• Canlı aşılar hastalığa neden olan yaban virusun ya da bakterinin laboratuar koşullarında zayıflatılmasıyla üretilir.
• Bu şekilde elde edilen aşıdaki mikroorganizma çoğalma ve bağışıklık yanıtı oluşturma yeteneğine
sahiptir.
• Hastalık yapıcı özellikleri ise zayıflatılmıştır.
• Canlı aşılar, bağışıklık sistemi zayıflamış ya da baskılanmış kişilere uygulanmamalıdır.
• Ülkemizde kullanılan canlı aşılar BCG, OPA, KKK ve suçiçeği aşılarıdır.
• Ölü aşıların farklı türleri bulunmaktadır.
• Bir mikroorganizmanın tümünü öldürülmüş halde içeren aşılara tüm hücreli aşı, mikroorganizmanın
yalnızca belli kısımlarını içeren aşılara ise fraksiyone (alt birim) aşı denir.
• Tüm hücreli ölü aşılar kültür ortamında üretilen mikroorganizmanın ısı ya da kimyasal yöntemler
kullanılarak öldürülmesiyle elde edilir. Ülkemizde kullanılan Hepatit A aşısı ve inaktive polio aşısı
bunun örnekleridir.
• Alt birim aşıları mikroorganizmanın tümünü değil yalnızca belli antijenik kısımlarını içerir. Alt birim
aşılarını da subunit aşı ve toksoid aşı şeklinde iki temel gruba bölmek mümkündür. Ülkemizde kullanılan Hepatit B, pnömokok, Hib, aselüler boğmaca ve risk gruplarına önerilen meningokok ve grip
aşıları subunit aşılarıdır.
• Toksoid aşılar ise toksini olan mikroorganizmaların toksinlerinin yapısı değiştirilerek toksik özellikleri
yok edilmiş, bağışıklık yanıtı oluşturacak özellikleri korunmuş halini içerirler. Difteri ve tetanoz aşıları
toksoid aşılardır

* Aşının Yararları
Bağışıklama hizmetlerinde temel
amaç; toplumda, özellikle bebek
ve çocuklarda aşı ile önlenebilir
hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin
ve sakatlıkların önüne geçmektir. Sağlıkla ilgili kazanımlarının

yanı sıra; ekonomik ve sosyal
kazanımlar da aşılama programlarının başarısı olarak değerlendirilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tarafından bağışıklama
hizmetleri, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin
önlenmesi açısından en önemli
ve en maliyet etkili toplum sağ-

lığı müdahaleleri arasında kabul
edilmektedir. Yapılan aşılama
çalışmaları sonucunda, aşı ile
önlenebilir hastalık hızlarında
ciddi düşüşler yaşanmıştır. Özellikle 1924 -1944 yılları arasında,
büyük salgınlar ve ölümlere yol
açmış olan çiçek hastalığı aşılama çalışmalarıyla 1977 yılından
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itibaren tamamen yok edilmiştir.
Hastalık etkeni yok edildiğinden
çiçek aşısı uygulamalarına da ihtiyaç kalmamış ve 1980 yılında
ülkemizde ve tüm dünyada aşılama durdurulmuştur.
Yine çok önemli bir çocukluk
çağı bulaşıcı hastalığı olan çocuk felci (poliomiyelit) hastalığına
karşı, dünya genelinde yaygın
aşılama çalışmaları yapılmış ve
hastalık yok edilme aşamasına
getirilmiştir. 1988 yılında dünya
genelinde 350.000 olan vaka
sayısı 2017 yılında 22 vakaya kadar azaltılmıştır. Ülkemizde son
çocuk felci vakası, Kasım 1998
yılında görülmüş ve 19 yıldır
çocuk felci vakamız bulunmamaktadır. DSÖ tarafından Avrupa Bölgesi Poliodan Arındırılmış
Bölge Sertifikası ile belgelendirilmiştir.Ülkemizde kızamık vaka
sayıları 2001 yılında 30.509 iken,
etkili kızamık aşılaması sonrası 2017 yılında vaka sayımız 84
ile sınırlı kalmıştır. 2010 yılından
itibaren Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) vakalarında
belirgin bir azalma görülmektedir. Bu da 2005 yılından itibaren kızamık aşılama oranlarının
artması ve bunun sonucunda
kızamık vakalarının azalması ile
uyumludur. Türkiye’de maternal
ve neonatal tetanozun elimine
edildiği 24 Nisan 2009 tarihinde,
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DSÖ tarafından duyurulmuştur.
2004 yılından bu yana sadece
2011 yılında tek difteri ve ölüm
vakamız olup, bu vaka dışında
vaka görülmemiştir. 2017 yılında ikisi ölümle sonuçlanan toplam 25 tetanoz vakası görülmüş
olup, vakaların tamamı aşısızdır.
Etkin ve kapsayıcılığı yüksek aşılama çalışmalarımız sayesinde
aşı ile önlenebilir hastalıklardan
hepatit A-B, boğmaca, invaziv
bakteriyel hastalıklardan pnömokok ve Hib’e bağlı gelişen
menenjit, sepsis ve bakteriyemi, suçiçeği, kabakulak ve kızamıkçık vaka görülme sıklıkları
oldukça azalmıştır. COVID-19
Pandemisi Aşıları Tüm dünyayı
etkisi altına alan Covid-19 salgınından kurtulmanın tek çözümü
olan aşılama kampanyası birçok
ülkede başladı. Bugüne kadar
yaklaşık altı milyon insana en az
bir doz aşı verildi, bu sayının gelecek dönemde katlanarak artması bekleniyor. Normalde bir
aşının geliştirilmesi ve kullanıma
hazır hale getirilmesi ortalama
10-15 yıl alırken gelişmiş yeni
teknolojiler ve virüsün karakteristiği üzerine yapılan çalışmaların fazlalığı sayesinde Covid-19
salgının üzerinden bir yıl geçmeden ilk aşılar geçici onaylarını almaya başladı. Dünya genelinde
150’den fazla aşı adayı üzerinde

çalışmalar sürmektedir.
* Aşılar nasıl çalışıyor?
Aşıların nasıl çalıştığını anlamak
için önce virüslerin vücuda nasıl
etki ettiğini ve vücudun bu virüslere nasıl tepki verdiğini anlamak
gerekiyor. Diğer tüm virüsler
gibi Covid-19 hastalığına neden
olan yeni tip koronavirüs ya da
tam adıyla SARS-CoV-2 vücuda girince kendini kopyalayarak
çoğalmaya başlıyor ve vücutta
bunları fark ederek savaşmak
için bağışıklık sistemini harekete
geçiriyor.Aşı olmadığı durumlarda virüsü yabancı bir obje olarak
tanımlayan vücut bağışıklık hücreleri ile virüsün etrafını sararak
zarar vermesini engellemeye
çalışıyor. Sonrada bu virüsleri
etkisiz hale getirecek antikorları
üretiyor ve üretilen antikorlar kıskaçları ileri virüsün üzerine kilitlenerek başka hücrelere girmesini
ve çoğalmasını engelliyor. Vücudun verdiği bu ilk bağışıklık tepkisi zaman alabildiği gibi bu süreçte ateş, öksürük, nefes darlığı
gibi semptomlarda görülebiliyor.
Bu sırada üretilen antikorların bir
kısmını saklayarak gelecekteki
hastalıklar için bir anlamda hafıza hücreleri saklıyor.
İşte aşılar bu semptomlar görülmeden hafıza hücrelerinin oluşturulmasını amaçlıyor.
Kaynak: https://asi.saglik.gov.tr/

TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.,
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Elele Vakfı’nın bir kuruluşu olarak 2
Ağustos 2004 tarihinde, e-imza ve
elektronik sertifika hizmetleri sunmak, aynı zamanda yazılım geliştirme, sistem entegrasyonu ve
Ar-Ge faaliyetleri yürütmek üzere
kurulmuştur. 5070 Sayılı Elektronik
İmza Kanunu kapsamında, 2005
yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu’ndan (BTK) Elektronik

Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS)
yetki belgesini alarak ticari faaliyetlerine başlamıştır. TÜRKTRUST,
bu tarihten itibaren, alanında Türkiye’nin öncü kuruluşu olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
TÜRKTRUST, elektronik sertifika
üretim ve yönetim yazılımını kendi
geliştirmiş ve uluslararası standartlarda hizmet verebilen ülkemizin
ilk ve tek özel Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı ve Ar-Ge
kuruluşudur. ESHS faaliyetleri ile

birlikte yazılım geliştirme, proje ve
entegrasyon hizmetleri de veren
TÜRKTRUST, yurt çapında yaygın kullanıma ulaşan hazır yazılım
ürünlerinin yanı sıra, anahtar teslim
projelerle bütünleşik bilgi güvenliği
çözümleri de sunmaktadır.
Vizyon
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı ve bilgi ve iletişim güvenliği alanında, güven ve güvenilirliği
esas alan lider Türk kuruluşu olmak, sahip olduğu bilgi birikimi,
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TÜRKTRUST A.Ş.
nitelikli personeli ve modern teknolojik altyapısı ile Ar-Ge niteliği
yüksek proje ve ürünler geliştiren,
bilinirliği ve rekabet gücü yüksek,
her yıl düzenli büyüyen, ülkemiz
ekonomisine ve bilişim sektörüne
katkı sağlayan bir şirket olmak.
Misyon
Türkiye’nin lider Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olmak, Ar-Ge faaliyetleri ile teknolojik
yenilikler yaratmak, yenilikleri şirket
yararına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak biçimde ticarileştirmek. Kurumsal birikimi, uzman
ekibi ve ileri teknolojilerle müşterilerine katma değeri yüksek, güvenilir ve kaliteli bilişim çözümleri
sunmak, Kurumsal kültürü, bilgi
birikimi ve finansal yönü güçlü bir
şirket olarak bilişim sektörüne katkı sağlamak. TÜRKTRUST, e-imza alanındaki yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılığı (ESHS)
faaliyetlerini Ankara’daki Genel
Müdürlüğünde
yürütmektedir.
Ar-Ge, yazılım geliştirme ve proje
çalışmalarını da yine aynı tesiste
yerleşik olan yetkili Ar-Ge Merkezi’nde sürdüren TÜRKTRUST’ın
yurt genelinde yaygın satış ofisleri
de bulunmaktadır. TÜRKTRUST,
Türkiye’deki özel sektör Nitelikli
Elektronik Sertifika (NES) pazarında liderdir ve e-imza uygulamalarını kullanmak isteyen müşterilerin
NES ihtiyacını hızlı ve kaliteli şe-
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kilde karşılamaktadır. Geliştirilen
hazır yazılım ürünlerinde, yurt içinde ve yurt dışında önemli satışlar
gerçekleştirilmiştir. Kamu kurumlarına ve şirketlere özel yazılım uygulamaları ve anahtar teslim proje
çözümleri geliştirilmiştir. Güvenilirliği, tarafsızlığı, teknik ve fiziksel altyapısı, güvenlik sistemleri, uzman
kadrosu, tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yazılımlarıyla
elektronik imza, elektronik sertifika ve zaman damgası hizmetleri
alanında ülkemizin lider kuruluşudur. ESHS faaliyetlerinin yanı sıra,
TÜRKTRUST Ar-Ge Merkezi’nde
bilişim güvenliği, açık anahtarlı altyapı (PKI) ve akıllı kart teknolojileri,
kimlik doğrulama ve şifreleme temelli bilgi güvenliği çözümleri başta olmak üzere, yenilikçi teknolojik
alanlarda özgün ve ulusal katma
değer yaratabilecek çözümler geliştirilmektedir. Ayrıca, kurumlara
özel yazılım uygulamaları, proje ve
entegrasyon çözümleri, e-imza ve
mobil imza uygulamaları, ESHS
kurulum ve danışmanlık hizmetleri, bilgi güvenliği danışmanlığı
ve kurumsal eğitimler de TÜRKTRUST tarafından sağlanmaktadır.
TÜRKTRUST, önemi giderek artan bu alanlarda, yerel bir teknoloji
sağlayıcısı olmak üzere Ar-Ge faaliyetleri yürüterek, geliştirdiği teknoloji ve bilgi birikimini yurt içi ve
yurt dışı pazarlara sunmayı hedef-

lemektedir. Ar-Ge Merkezi bünyesinde yazılım kalitesinin arttırılması
ve kurumsal süreçlerin iyileştirilmesi bağlamında, CMMI Enstitüsü’nün CMMI Düzey 3 uyarınca
yapılan Yetenek Olgunluk Model
Entegrasyonu değerlendirmesi,
2017 yılında başarıyla tamamlanmış ve periyodik yenileme denetimi de 2020 yılında başarıyla sonuçlanmıştır. TÜRKTRUST; Türk
Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM) başta olmak üzere çeşitli
kamu kuruluşlarının yanı sıra, bankalar, finans kuruluşları, telekomünikasyon operatörleri ve farklı sektörlerden çok sayıda özel kuruluşa
proje hizmeti sunmaktadır.
Kurumsal Belgeler
* Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) Yetki Belgesi
* Ar-Ge Merkezi Belgesi
* CMMI DEV/3 Yetenek Olgunluk
Model Entegrasyonu Belgesi
* ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası
* ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi Sertifikası
* Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgeleri
TÜRKTRUST A.Ş.
TSK ELELE VAKFI
KURULUŞUDUR.
www.turktrust.com.tr

VAKIFTAN HABERLER
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TÜRKTIPSAN A.Ş

“Sağlıklı Toplum için çalışıyor,
ülkemizi çok seviyoruz!”
TURKTIPSAN A.Ş.
29 Temmuz 2002 tarihinde Türk
Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren vakıfların (TSK Elele Vakfı, TSK Dayanışma Vakfı, TSK Mehmetçik Vakfı, TSK
Güçlendirme Vakfı, ve TSK Eğitim Vakfı) ortak yatırım kararı ile
ANKARA’nın AKYURT ilçesinde
Parenteral Solüsyon Üretimi için
kurulan TURKTIPSAN A.Ş., bugün 8.845 m²’si kapalı alan olmak üzere toplam 22.000 m²’lik
bina otomasyonu ve yönetim
sistemi ile işletilen modern tesisinde üretim faaliyetlerine devam
etmektedir. TC Sağlık Bakanlığı’nca onaylı GMP(İyi Üretim
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Uygulamaları Sistemi) belgesi
ile öncül faaliyetlerine başlayan
TURKTIPSAN A.Ş., Türkiye’de
çevre ve insan sağlığına duyarlı
Polipropilen (PP) Primer Ambalaj kullanımı ile sektörde bir ilk
olmuştur. Sahip olduğu modern
tesis, kalite odaklı üretim anlayışı, üçlü vardiya sistemli dinamik
yapısı ve 250’yi aşan güçlü insan kaynağı ile TURKTIPSAN
A.Ş., bugün Türkiye Parenteral
Solüsyon pazarında önemli bir
yere sahiptir.
TURKTIPSAN A.Ş.; kurumsal
sorumluluk bilinci içinde sağlık
sektörünün değişen ihtiyaçlarını
karşılamak maksadı ile mevcut

serum grubu ürün portföyüne
ilave olarak 2019 yılında, üretimine başladığı Beslenme Solüsyonu, Ampul ürün çeşitleri ve Tıbbi
Medikal Malzeme Üretiminde
sahip olduğu CE Belgeli ürünleri ile yıllık üretim kapasitesini,
tüm ürünlerde 150 milyon adede ulaştırmış, yıldan yıla artan
bir hızla gelişmeye ve büyümeye
devam etmektedir.
TURKTIPSAN A.Ş.; beşeri ürünler yanında, TC Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylı GMP
belgesi ile ürettiği veteriner serum ve ilaçları ile de bu alandaki
ihtiyacın karşılanmasında ayrı bir

TÜRKTIPSAN A.Ş
değer ve öneme sahiptir. Kamu
ve özel sektör hedefli Satış ve
Pazarlama faaliyetlerini Türkiye
geneline yaygın depo ve bölge
sorumluları vasıtası ile etkin bir
organizasyon yapısında icra, takip ve koordine eden TURKTIPSAN A.Ş.; uluslararası alanda
üretici olarak yer almanın yanı
sıra yurt içi ve yurt dışı paydaşları ile birlikte farklı projelerde etkin
rol almayı hedeflemekte ve yaptığı her yatırımın sağlık sektörüne
artı bir değer olarak yansımasına
önem ve özen göstererek çalışmalarını artan bir gayret ve titizlikle sürdürmektedir.
Güncel İyi Üretim Uygulamaları
ve Güncel İyi Laboratuvar kurallarını ödün vermeksizin uygulayan ve ürünlerinin standartlara uygun olarak hastalara en
güvenli şekilde ulaşmasını takip
eden müşteri odaklı bir yönetim anlayışını benimsemiş olan
TURKTIPSAN A.Ş., kaliteyi ön
planda tutan, topluma ve çevreye saygılı, dinamik bir işletme
organizasyonuna sahiptir.
TURKTIPSAN A.Ş., ‘İlaçta Yerelleştirme Projesi’ kapsamında
eksikliği hissedilen ve bugüne
kadar tamamı yurt dışından ithal
edilen Total Parenteral Beslen-

me (TPN) Solüsyonunun üretimini Üniversite Sanayii işbirliği
kapsamında TÜBİTAK desteği
ile gerçekleştiren ilk firmadır.
Ar-Ge çalışmalarını yürütürken
sahip olduğu inovasyon gücü
yanında sağlık alanında Türkiye’nin seçkin üniversiteleri ve
kuruluşları ile işbirliği içinde olan
TURKTIPSAN A.Ş., sektördeki
örnek çalışma ve uygulamaları
ile Ankara Sanayi Odası tarafından “55. Yıl Ar-Ge Merkezi Ödülü”ne layık görülmüştür.
2021 yılı satış planlamalarında,
ihracata da öncelikli olarak yer
verilecektir.

yüzde yüz yerli bir firma olarak
kurulduğu günden bugüne kadar olduğu gibi; gelecekte de
dünya ölçeğinde nitelikli gelişim
ve değişim yönündeki gayret ve
kararlılığını artan oranda devam
ettirme azim ve kararlılığındadır.
“Sağlıklı Toplum için çalışıyor, ülkemizi çok seviyoruz!”

TÜRKTIPSAN A.Ş,;
TSK ELELE VAKFI
İŞTİRAKİDİR.

www.turktipsan.com.tr

TURKTIPSAN A.Ş., bugün; dünya gündeminde yer alan COVİD-19 Pandemi sürecinde ürün
portföyünde bulunan Serum,
Ampul ve Beslenme Solüsyonu
ürünleri ile tedavi sürecinde aktif
rol üstlenmiştir.
“Bir şirketin büyüklüğü sadece
rakamlarla değil, topluma sağladığı fayda ile de ölçülmelidir”
anlayışından hareketle Sosyal
Sorumluluk Projesi kapsamında TSK Rehabilitasyon Ampute
Futbol Takımına sponsor olarak
Türk Sporunun gelişimine destek veren TURKTIPSAN A.Ş.,
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Semahat Tanguç
Bağışçılarımızdan Semahat TANGUÇ 26 Ağustos 1928 tarihinde dünyaya
gelmiştir. Bir İstanbul hanımefendisi olarak yetiştirilmiş ve bu şekilde bir hayat
sürmüştür. Eşi Dr. Sebahattin TANGUÇ’un vefatından sonra Çamlıca Özel Bakım
Merkezinde hayatını devam ettirmiştir. 13 Aralık 2020 tarihinde, çoklu organ
yetmezliğine bağlı olarak İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesinde gözlerini hayata kapatmıştır.
TSK ELELE Vakfı’nın değerli bağışçıları arasında yer alan Semahat TANGUÇ’a
Allah’tan Rahmet kederli ailesi ve yakınlarına tekrar başsağlığı dileriz.
Merhume Semahat TANGUÇ’un anısına, Mayıs 2018 tarihli TSK ELELE Vakfı
Dergisinde yayınladığımız Kendi ağzından hayat hikayesini tekrar sizlerle
paylaşıyoruz.
Ruhu Şad Olsun.

Memur bir baba ve Osmanlı
4’üncü kuşak prenses anneden, 1928 yılında İstanbul’da
doğmuşum. Beş erkek evladın
içinde tek kız evlattım, bütün bir
ömür benim üzerime titrediler.
Bir dediği iki edilmeyen nazlı bir
çocukluk geçirdim. Gerçekten
de prenses gibi yetiştim. Annem
Osmanlı torunuydu, tam bir haTSK ELELE VAKFI DERGİSİ 34

nımefendi, prensesler gibi yetişmiş. Beni ve kardeşlerimi de aynı
terbiye ile yetişmemiz için kendisi büyüttü, hiçbir zaman yardımcımız olmadı, her şeyimizle
kendisi ilgilendi, aldığımız eğitim
de onun eseridir. Kardeşlerimden biri Ordinaryüs Profesör, biri
de Bahriyeliydi. Rahmetli annem
beni büyütürken her şeyim ile
bizzat kendisi ilgilendi ve ömrü
boyunca, son nefesine kadar
elimi hiç bırakmadı.
Prenses olmanın beş kuralı vardır derdi:
1. Yabancı dil bilmek,
2. Gayet terbiyeli ve nazik olmak,
3. Ud çalmak
4. Piyano çalmak,

5. Yüksek eğitim görmüş olmak.
Bunların hepsini bana bizzat
anneciğim öğretti, kendisi çok
güzel ud çalar ve şarkı söylerdi,
Fransızcayı ana dili gibi konuşurdu. Liseden sonra eğitime
devam edemedim. Övünmek
gibi olmasın ama çok güzel ve
göz alıcı bir genç kızdım. Annem ve babamla birlikte yürürken bir bakan döner tekrar bakardı, bu yüzden tahsilimi çok
ilerletemedim. Ömür boyu çok
seçici oldum, belki bu da annemin öğrettiği bir alışkanlıktı. 17
yaşımdan 38 yaşıma kadar pek
çok talibim oldu ama dedim ya
çok seçiciydim. Kendimce evlilik
için beş altın kuralım vardı. Ha-
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yatımı birleştireceğim kişi;
1. İçki içmeyecek,
2. Sigara kullanmayacak,
3. İnançlı olacak,
4. İbadetli olacak,
5. Ekmekli-Etiketli olacak. “Ekmekli etiketli olmak; eli ekmek
tutacak ve bu ekmeği tahsili ile
kazanacak demek”. Dedim ya
çok seçici idim, hatta artık evde
kalmış bile sayılırdım, ama evimizin hala küçük prensesi idim.
Ailem o kadar nazik o kadar anlayışlıydı ki, beni hiçbir şey için
zorlamadılar. 38 yaşında farenjit
oldum. Ama ne hastalık, ölüyorum sanıyorum. Ailem her yere
haber gönderdi, iyi bir doktor
arıyorlar. Derken ağabeyimin
bir arkadaşı varmış, Kasımpaşa
Hastanesi’nde; onunla görüşürken bir dostundan bahsetmiş,
Amerika’dan yeni gelen bir mütehassıs, Kulak - Burun - Boğaz
Mütehassısı
Sebahattin TANGUÇ..,
Ağabeyimle birlikte Kasımpaşa
Hastanesi’ne gittik, beni muayene etti. Elimi tuttuğunda kalbim
yerinden çıkacak sandım, ama
utangaçlıktan belli etmemeye
çalışıyorum tabi. Kafamı kaldırınca göz göze geldik, onunda
gözleri çakmak çakmak olmuştu.

Muayeneden sonra ağabeyime
muayenehanesinin kartını vermiş ve oraya beklediğini söylemiş. 3-4 kez muayenehanesine gittik, beni muayene ediyor,
sonra annemle konuşuyor ama
benimle hiç konuşmuyordu. Meğer Sebahattin Bey hastanede
gördüğü ilk gün içinden benimle evlenmeyi geçirmiş. Bunu
sonradan öğreniyorum tabi…
Ramazan bayramıydı sanırım,
abime bize ziyarete gelmek istediğini söylemiş. Bayram nedeniyle bize geldi, fakat ben hiç
görmedim onu. Aradan iki gün
geçti bu sefer annesi ile gelmek
istediğini söylemiş. Tabii beni
istemek için geldiklerini herkes
anladı, ben de kendi kendime
düşündüm. Bu güne kadar is-

tediğim bütün özellikler vardı ve
çok kibardı. Derken beni istediler ve zaman kaybetmeden evlendik.
48 yıl evli kaldık
Evliliğimiz boyunca ikimizin sesi
de hiç yükselmedi, çoğu zaman
bakışlarımızla anlaştık. Çocuklara çok düşkündü, ama bizim
çocuğumuz olmadı. Eşime bir
çocuk, sevgili kayınvalideme bir
torun veremediğim ve onları bu
sevgiden mahrum bıraktığım için
çok üzüldüm, hala da üzülürüm.
Ama bu çocuk meselesi yüzünden ne kayınvalidem ne de eşim
beni hiç üzmediler, nur içinde
yatsınlar. 48 yıl boyunca eşim
benim yanımda hiçbir çocuğun
başını bile okşamadı, ama çocuk sevgisini için için yaşadığını
biliyorum. Sebahattin Bey nişanımızda söyle demişti; “şimdi senin elini tutamıyorum ama
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nikâhta bir kez tutacağım ve ölene kadar da bırakmayacağım”.
Gerçekten de öyle yaptı. Gözlerini kapatırken elleri ellerimdeydi
ve son yolculuğu için bıraktı.
O gün gözlerini kapattığında,
ellerini bıraktım ve odadan geri
geri çıktım, kapıyı kapatınca
gözyaşlarına boğuldum. Ama o
hala ölmemiş gibi, eli elim de
ve gözlerimde onun sıcaklığını
yaşıyorum. Çok nazik ve mütevazı biriydi, ayrıca çokda iyi bir
hekimdi, iyilik severdi, tam bir
vatanperverdi. Eşim vefat edince bir süre evimizde yaşadım,
ama artık bu ev hem bana çok
büyük geliyordu, hem de onsuz
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nefes alamıyordum. Bende bunun için MSB Çamlıca Özel Bakım Merkezi’nde kalmaya karar
verdim. Buraya alışmam biraz
zor oldu, ama alıştım. Şimdi çok
mutluyum. Burada bir sürü arkadaşım var, onlarla çok güzel zaman geçiriyoruz. Buradaki personelimiz çok iyi, biz hep rahat
ettirmek için çalışıyorlar. Bakım
merkezinde kalırken TSK ELELE
Vakfı’nı öğrendim. Hem vatan
için gazi olan evlatlara, hem de
biz yaşlılara destek oluyorlar, kol
kanat geriyorlar. Bu bakım merkezini de yeniden inşa ettiler yenilediler. Buraya gelip kendilerini,
yaptıkları işleri anlatınca zaten

askerleri de seviyorum yardım
etmek istedim. Sağ olsunlar bağışlarımı kabul ettiler. Hiç çocuğum olmadı ama şimdi onlar benim çocuğum gibi her istediğim
zaman yanımdalar. Bir ülkede
asker çökerse, devlet çöker diye
düşünüyorum ve bu yüzden askeriye ye destek olmalıyız. Ben
okumayı ve araştırmayı çok severim. Bağış yapmadan önce
çok araştırdım. Askeri vakıfların
aldığı bağışları, hep amacına
göre harcadığını değerlendirdim.
O yüzden TSK Elele Vakfına bağış yapmaya karar verdim.

SÖYLEŞİ
Olcay İŞMEN
Bağışçı / ÖBM

Kendinizi tanıtır mısınız?
1937 yılında Ankara’da dünyaya gelmişim. Annem ev hanımıydı. Babam ise harf inkılabından
sonra yeni alfabeye geçiş döneminde gezici başöğretmenlik
yapmış çok idealist, mesleğini
çok seven Edirneli bir öğretmendi. Dört kız kardeştik. Kırıkkale’de bir süre halamın yanında,
daha sonra da İstanbul Beylerbeyi’nde ilk ve ortaokul eğitimimi tamamladıktan sonra, Bursa
Kız Lisesinde üç yıl yatılı olarak
okudum. Lisenin son senesinde
babam ağır bir ameliyat geçirdi.
Bu nedenle üçüncü sınıfın son
zamanlarında Ankara’ya ailemin

yanına döndüm. Sonrasında da
Dil Tarih Fakültesi’nde sekreter
olarak işe girdim. Memur olarak
orada çalışırken aslında hayalim,
ayni zamanda orada okumak
idi. Ancak kısmet olmadı, altı yıl
boyunca burada çok severek
çalıştım.
Eşimle ben daha ortaokul yıllarındayken, yakın mahallelerde
oturuyorduk. Bir sömestr tatilinde bizim kapımızın önünden geçerken tanışmıştık. Kendisi Kara
Harp Okulunda okuyordu. Tanıştıktan yedi yıl sonra, mezun olup
üniformayı giymeye başlayıp,
zorunlu görevini tamamladıktan
sonra 1960 yılında Ankara da
evlendik. Evlendiğim yılın sonunda büyük kızım dünyaya geldi,
çocuğuma bakabilmek için işten
ayrılmak zorunda kaldım. Böylelikle çalışma hayatım sona ermiş
oldu. Ertesi sene eşimin görevi
nedeniyle Muş’a gittik, iki yıllık
görevimiz sona erince sırasıyla
Ağrı, Edirne ve İstanbul’da bulunduk.
İstanbul/Hadımköy’de
görev
yaparken ortanca kızımı dünyaya getirdim. Daha sonra eşimin
tayini Elazığ’a çıktı, ben de bu
arada küçük kızıma hamileydim.
Doğumu ailemin yanında Ankara’da yaptıktan sonra, kızım 22
günlükken Elazığ’a gittik. Beş yıl
boyunca orada yaşadık. Görevli

olarak gittiğimiz yerler içinde benim için Elâzığ’ın yeri farklıdır. İnsanları çok sıcak kanlı, okumuş
iyi insanlardı. Hayatımda en çok
Elazığ ve Edirne’yi sevmişimdir.
Daha sonra Konya’ya tayin olduk. Altı yıl boyunca burada
görev yaptık. Büyük kızım liseyi
burada bitirdi. 1981 yılında eşim
emekli olunca Ankara’ya yerleştik, ortanca kızım liseye, küçük
kızım ise ortaokula Ankara’da
başladı. En büyük kızım bankadan emekli ve bir oğlu var, Antalya yaşıyor, ortanca kızım Gazi
Üniversitesi’nde Doçent, iki tane
oğlu var. En küçük kızım ise İstanbul’da yaşıyor, onun da bir
erkek evladı var. Allah bağışlarsa, dört torunum var hepsiyle
de gurur duyuyorum .
Özel Bakım Merkezine gelmeye nasıl karar verdiniz ?
Emekli olduktan sonra Çanakkale’de eşim bir ev yaptırdı. Oranın
işleriyle ilgileniyordu, Ayvalık’tan
da yazlık almıştık. Yazları Ayvalık’a, arada sırada Çanakkale’ye
gidiyorduk. Kızlar evlendikten
sonra elimizden geldiğince torunlara baktık. Artık yaşlanmaya
başlamıştık. Çocuklar çalışıyordu, kendi hayatlarını kurdular.
Kendimize hizmet edecek gücümüz azalmaya başlamıştı.
Bu dönemde aynı sitede oturduğumuz, Allah rahmet eylesin,
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SÖYLEŞİ

Emekli General Sıktı AYDINEL,
bize Özel Bakım Merkezi’nden
bahsetti. Hatta bir gün, iki otobüs ayarlayarak bizleri Özel Bakım Merkezine getirdi, gezdirdi.
Hepimiz burayı çok beğendik.
Özellikle rahmetli eşim, benden
daha çok burada yaşamak istedi. Çocuklarla konuşarak 17
Aralık 2012 tarihinde işlemleri
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tamamlayıp buraya geldik. Burayı çok sevdik, bizim evimiz
oldu. Eşim de çok mutluydu.
Bir yıl sonra, tatil dönüşü eşim
arkadaşlarıyla buluşmaya Kızılay’a gitti. Emekli Subaylar Derneği’nde görüşeceklerdi. Yolda
yürürken öğrencilerin yaptığı bir
eylemden dolayı bir polis koşarken eşime çarpmış ve eşim yere
düşmüş. Tabi düşmeden dolayı
kalça kemiği kırılmış. Gülhane
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tam 40 gün yattı. Maalesef kırk birinci gün, Özel Bakım
Merkezine geldiğimiz günden
tam bir yıl sonra, aynı tarihte, 17
Aralık 2013’te son nefesini verdi.
55 yıllık hayat arkadaşım beni bıraktı ve vefat etti.
Bu merkez bizlere yuva oldu. Ben
çok memnunum. Şimdi evde ol-

sam, tek başıma ne yapardım
bilemiyorum. Bizim için burada
her şey düşünülmüş, güvenli,
her imkanımız var, çocuklarımızda huzurlu, gözleri arkada değil,
hiçbir şeyden korkmuyoruz. Allah herkese, yaşlılığını böyle bir
yerde yaşamayı nasip etsin diye
dua ediyorum. Herkesten, tüm
çalışanlardan, her şeyden çok
memnunum.
Biz askerliği çok sevdik, dolayısıyla emekli olduktan sonra yine
onların kanatları altında olmaktan dolayı çok mutlu ve huzurluyum. Bu merkezi de TSK Elele
Vakfı yaptırdı, onun için minnettarız ve çok şanslıyız. İyi ki böyle bir Vakıf var. Ben dergilerinizi
yakından takip ediyorum ve gittiğim yerlere tanıdıklarıma, yanımda götürüyorum. Vakfı, dilim
döndüğünce insanlara anlatıyorum. Vakfınıza yapılan bağışlar
sayesinde, bugün bu kurumda
kalabiliyoruz. Neden daha çok,
böyle güzel işler yapılmasın, bu
vesileyle emeği geçen herkese
çok teşekkür ederim. Bana da
derginizde yer verdiğiniz için de
ayrıca çok teşekkür ederim.

VAKFI'NA
TSK ELELE
ELELE VAKFI’NA
BAĞIŞ YÖNTEMLERİ
YÖNTEMLERİ
Vakfın gelir kaynağını halkımızın yaptığı
gönüllü menkul ve gayrimenkul bağışlar oluşturmaktadır. Devlet desteği veya
yasa ile belirlenmiş herhangi bir gelir
kaynağı bulunmamaktadır.

Çelenk Bağışı

Bankalar Aracılığı İle Bağış

Gayrimenkul Bağışı

Hiçbir kişi ya da kuruluşu Vakıf adına
makbuzla bağış toplama konusunda
yetkilendirmeyen TSK ELELE Vakfı, vatandaşlarımızın yaptıkları nakit bağışları Genel Müdürlüğümüzde makbuz karşılığı veya bankacılık aracılığı ile kabul
edilmektedir.

Gayrimenkul bağışlarında, mevzuat gereğince Tapu Sicilinden ve Vasiyetname
ile olmak üzere iki bağış usulü bulunmaktadır.

Online Bağış

Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan bu
çeşit bağışlarda iki çeşit uygulama mevcuttur.

TSK ELELE Vakfının internet sayfası
www.elele.org.tr. üzerinden kredi kartı
ile online bağış yapılabilmektedir.
Bağış işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler: TSK ELELE Vakfına bağışta
bulunan değerli bağışçılarımız on-line
bağışlarınızda veya banka aracılığı ile
yaptığınız bağışlarda Adı, Soyadı, T.C.
Kimlik Numarası, Adres ve Telefonlarınızın (GSM Dahil) doğru olarak yazılıp
yazılmadığı kontrol etmelisiniz.

Ankara ili içerisindeki çelenk bağışı için
çelenkte yer alması gereken ismin Vakıf
ile koordine edilmesi gerekmektedir.

1.Tapu Sicilinden Yapılan Bağış

* Şartsız Bağış: Bağışçı ve Vakıf yetkilileri
birlikte ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne giderler ve taşınmazın tapusu Vakıf üzerine intikal ettirilir. İşlemler satış işlemine
benzer, ancak vakfın vergi muafiyeti nedeniyle vergi ve harç ödenmez. Bu tür
bağışlarda bağışçının gayrimenkul üzerinde hiçbir hakkı kalmaz, gayri menkul
vakfın mülkiyetine geçer.

* İntifa Haklı Bağış: Bağışçı, bahse konu
gayrimenkulün tapusunu devreder, ancak tapuya konulan kayıtla intifa (kullanma) hakkı kendisine kalır. Bağışçının
vefatına kadar gayrimenkul bağışçıya
aittir. İstediği gibi tasarruf eder. Kendisi
oturur veya kiraya verebilir. Ancak satamaz, devredemez ve yapının esasına
yönelik değişiklikler yapamaz.

2. Vasiyetname İle Yapılan Bağış
Noter aracılığıyla vasiyetname tanzim
etmek suretiyle yapılan bağıştır. Bağışçı,
Noterden isterse açık, isterse gizli vasiyetname tanzim ederek bağışlayacağı
mallarını kime ne şartlarda bağışlayacağını belirtir. Bağış yapan şahıs isterse
Vakfa bilgi verir veya vasiyetnamesinden bir suret gönderir. Şahıs vefat ettikten sonra Vakıf tarafından vasiyatname
ile beraber, ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edilir. Yetkili mahkeme, vasiyetin içeriği doğrultusunda,
karar verir. Mahkeme kararına istinaden
Vakıf tarafından gerekli işlemler yürütülür.

BANKA VE IBAN NUMARALARI
ZİRAAT BANKASI
Başkent Ankara Şube (TL):
IBAN : TR25 0001 0016 8339 0259 9051 89

YAPI KREDİ
Özel Bankacılık Merkezi (TL):
IBAN : TR47 0006 7010 0000 0001 0000 01

VAKIF BANK
Ankara Kolej Şubesi (TL):
IBAN :TR15 0001 5001 5800 7288 7745 45

TEB
Ankara Meşrutiyet Caddesi Şube (TL):
IBAN : TR77 0003 2000 1050 0000 0307 96

HALKBANK
Ankara Küçükesat Şube (TL):
IBAN : TR29 0001 2009 2160 0016 0000 13
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Ankara Şube (TL):
IBAN : TR55 0006 4000 0014 2006 0000 00
Frankfurt Şube (EURO):
IBAN : DE74 5023 0600 0044 0000 08

AKBANK
Ankara KüçükEsat Şube (TL):
IBAN : TR49 0004 6001 0188 8000 0661 82
GARANTİ BANKASI
Ankara Anafartalar Şube (TL):
IBAN : TR28 0006 2000 7110 0006 2994 31
ŞEKERBANK
Gaziosmanpaşa Şube (TL):
IBAN : TR50 0005 9019 5013 0195 0025 54
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DENEME

Ebru DOĞAN

KİTAPLA
GELEN
AŞK
Kitap okumayı çok seviyordu, adeta hayat tarzı gibiydi, yaşam felsefesi olarak görüyordu kitap okumayı,
aynı zamanda bir şirkette muhasebeciydi. Sayısal hafızasının kuvvetli olduğunu söylerdi hep dostları,
söylerdi de mecbur olduğu için bu
işi yaptığını bilmezlerdi, yaşamak
için, en önemlisi kitap almak için çalışması gerekiyordu. Çalışmak için
de bir işe ihtiyacı olduğundan, akşamları uyumadan önce yatağının
yanında duran komodinin üzerinde
odayı aydınlatan gece lambasının
ışığında kitap okuyor ve okudukça
yorulan gözleri kapanıyor, uykuya dalıyordu. Çoğu insanın yaptığı
gibi, sabah işe geç kalmamak için
akşamdan kurduğu saatin alarmı
sabahın kör karanlığında onu uyandırıyor. Uyanır uyanmaz, elini, yüzünü yıkıyor, dişlerini fırçalıyor, annesinin hazırladığı kahvaltı ile karnını
doyurduktan sonra takım elbisesini
giyiyor, kapıya yönelip makosen-
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lerini ayağına geçirip yola revan
oluyordu. İş yeri ile evinin arasının
mesafesi epeyce uzak olduğundan
metro ile gitmeyi tercih ediyordu.
Mesafenin uzak olması ona hiç
zor gelmiyor, her sabah metrodaki
koltuğunda otururken çantasından
bir kitap çıkarıp okumaya başlıyor,
zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor,
güne kitap ile başlamanın verdiği hazzı tarif edemiyordu. Yeni bir
gün, iş zamanı, metro zamanı ve en
önemlisi kitap okuma zamanı. Öyle
dalmış ki kitabın satırlarına, metro
durakları ardı ardına ilerliyor, gözlerinin sulandığını fark ediyor, göremiyordu. Gözlerini dinlendirmek için
kitaptan başını kaldırıp sağa sola
bakınırken ilerideki koltukta oturan güzel bir hanımefendi dikkatini
çekiyor. Hanımefendi elinde bulunan kitaba sımsıkı sarılmış, sanki
kitaptan bir şeyler bekliyormuş gibi
düşüncelere dalmış, dalgın dalgın
etrafına bakınıyordu. Bir müddet
gözlerini alamadı, sonra hanımefendinin kendisine baktığını fark etti
ama kendisinin bakışlarından rahatsız olmuş gibiydi. Özür dilermiş
gibi başını salladı, kitabının sayfalarına geri döndü dönmesine de, göz ucuyla
takibi bırakmıyordu.
Yolu uzundu, gözlerini bakmaktan
alamadığı hanımefendi Atatürk
Kültür Merkezi
durağında indi
ve gözd e n

kayboldu. Haftanın beş günü metroda kırk beş dakikalık yolculuğunda gözleri hep o güzel hanımefendiyi
arar olmuştu. Aklını toparlayamıyor,
kitabına dikkatini veremiyordu. O
kadar dikkatli bakmıştı ki, yüzünün
her karesine kadar adeta ezberlemişti. Yuvarlaktan çok ovale benzeyen beyaz tenli pürüzsüz yüzü,
siyah ve iri gözleri, küçük ve güzel
burnu, kömür karası kıvır kıvır, kulak
altına sarkan saçları, yay gibi ince
kirpikleri, inci gibi dişleri, kırmızı
rujlu ince ve küçük dudakları, omzundan aşağı sarkan gömleğinden
gözüken uzun ve zarif boynu adeta hafızasına kazınmıştı. Öyle güzel
bir kadındı ki hafızasına çizdiği bu
portreyi bulamayacağı düşüncesindeyken dahi renksiz tablo halinde bile düşününce daha da güzel
olduğunu fark ediyor gibiydi. Kitap
okurken, okuduğu hikâyelerden
başka hikâyeler çıkarıp onları tasvir
etmek, tasvirlerden bir şeyler karalamak duyduğu en büyük hazdı.
Kadın gerçekten güzel miydi? Yoksa kitap gibi mi görüyordu o güzelliği? Okumaya mı çalışıyordu? Hayal
miydi? Gerçek tasvir miydi? Gün
gelecek bunun cevabını
bulacağını
biliyordu.
Günler geçiyordu,
ama o güzel
hanı-

DENEME
mefendi ile bir türlü karşılaşamıyordu. Hangi duraktan biniyor nereye
gidiyor, kimdir, nereli, kaç yaşında,
nerden geldi, vs. Aklında deli sorular birikiyor ama cevap bulamıyordu. Aklına takılan sorulardan biri
de güzel kadının elindeki kitaptı.
Acaba benim gibi kitap okumayı
seviyor muydu? Neden kitaba dört
elle sarılmıştı? Sorular, sorular…
Bir gün karşısına çıkması ümidiyle
o güzel yüzü beyninin bir köşesine
hapsedip işine ve dikkatini kitaplara
vermeye devam etti. Aklına düşürmemek için devamlı kitap okuyor,
adeta evindeki kitaplığında yer kalmamış, hatta kitapçılarda bile kitap kalmamıştı…Kitapçıları, kitap
fuarlarını hep çok sevmişti. Her yıl
sabırsızlıkla kitap fuarlarının açılışını
beklerdi. Yazarları görmek, onlarla
tanışmak, kitaplarını imzalatmak,
yeni çıkan kitaplar, yeni yazarlar…
Bazen hiç kitap almasa da kitapçıya
gidip o kitapların sayfalarının kokusunu hissetmek bile onun için bir rahatlama terapisi gibiydi. Ankara’nın
Kızılay’ı çok meşhurdur. Herkesin
buluşma noktasıdır. 2008 yılının
Mart ayıydı, güzel bir gündü, güneş
tepeden içimizi ısıtıyor, insanlar cıvıl
cıvıl sokaklarda geziyordu. Terapim
geldi dedi içinden. Herkesin uğrak
noktası Kızılay’daki kitap evine,
sayfala-

rın arasında kaybolmaya gitti. Kayboldu kaybolmasına da, günlerdir
arayıp da bulamadığı o güzel kadını
kitapçıda gördü. Heyecanlanmıştı.
Yanına gitmeye cesaret edemiyor,
ne yapacağını da bilemiyordu. Kitap evinde olduğuna göre onunda kitapları sevdiğini düşündü, bir
müddet yüzüne baktı, o an öyle bir
dalmış ki, bir an “beyefendi” sesiyle
irkildi. “Neden bana bakıyorsunuz?
Sizi tanıdım metroda da bana bakıyordunuz” dedi hanımefendi. Ne
diyeceğini bilemedi. Çok güzelsiniz
gözümü sizden alamadım diyemedi tabi ki, birden metroda dört elle
sarıldığı kitap geldi aklına, dikkatimi
çekti metroda neden kitaba dört
elle sarıldığınızı çok merak ettim
deyiverdi. “Gerçek sahibini bekliyorum” dedi, o an anlamamıştı ama
anlamış gibi yapıp güldü. En çok
kitap sohbetlerinden hoşlanırdı, bir
de bu kişi metrodaki güzel kadın
olunca konuşmak daha bir zevkli
hale gelmişti. Çok kitap okuduğu
belliydi, zekasıyla da kendine hayran bıraktı. Çok kibardı ve güzeldi.
Benim adım; “Esra” dedi birden,
memnun oldum ben “Ahmet” dedi.
Esra konuşmayı pek sevmiyordu
galiba, “tanıştığımıza memnun oldum” dedi ve ayrıldı. Ayrılırken “bir
daha nasıl görüşürüz” diye sordu
Ahmet. Esra “Ankara’da yaşamıyorum fakat kitapları takip edersen
bana ulaşırsın” dedi. Ne demek
istediğini anlamamıştı Ahmet. Her
bulduğu boş fırsatta kitapçıya gidiyor Esra’yı arıyordu ama bulamıyordu. Artık anladı ki Esra’ya aşık
olmuştu, aklından çıkaramıyordu.
Bulması gerekiyordu, yeniden onu
bulacağını kitapların ona götüreceğine inanıyordu. Her zaman uğradığı kitapçıya geldiğinde duvarda

bir afiş fark etti “Ankara Kitap Fuarı,
bu sene mart ayında Atatürk Kültür Merkezi’nde Ankaralılara kapılarını açacak.” İşte Ahmet’inde dört
gözle beklediği fuar yarındı. Ahmet,
Esra’yı Ankara’ya getiren şeyin ne
olduğunu ve kitabın sahibinin kim
olduğunu anlamıştı. Güzel yüzlü kadın en çok sevdiği roman ve yazarı
için buraya gelmişti, kitap fuarında
kitabını yazarına imzalatmak için.
Belki de kalbinin sahibini bulmak
için. Bunu anladığı andan itibaren
yarının hayalini kurmaya başlamıştı.
Ertesi sabah Atatürk Kültür Merkezi’ndeki fuar alanına gitti. Sabahın
ilk ışıklarıyla girişte ön sırada olacaktı, başka türlü Esra’yı bulmasına
imkan yoktu, hiç tanımadığı, nereli
olduğunu bilmediği, hatta bunların
çokta önemli olmadığını düşündüğü, sadece güzel yüzüne aşık
olduğu Esra’yı beklemeye başladı. Zaman ilerledikçe o kadar çok
insan gelmeye başladı ki aralarından nasıl seçecekti, gözleri sağa
sola bakmaktan, insan seçmekten
yanmaya başlamıştı artık, ayakta
beklemekten tabanlarını ağrımaya
başlamış üzerinde duramaz hale
gelmişti ki buğulu bir ses; “Benimi
bekliyordunuz” dedi. Sesin sahibi
Esra idi. Ahmet, o siyah ve iri güzel gözlerinin içine bakarak; “Evet
kitapları takip ederek sizi bulmak
ümidiyle bekliyordum” dedi, Esra’nın göz bebekleri büyümüştü,
Ahmet’in kitapları takip edeceğini
hiç tahmin etmemişti, şaşkınlığını
gizleyemedi ve gözlerinin içine bakarak; “Babam da annemi, kitapları
takip ederek bulmuş, kızlar annelerinin kaderini yaşar derdi babam
hep. Demek ki benim kaderimdeki;
kitapla gelen aşk sensin” dedi…

A

“Kitap Sevgisi Aşk Gibidir”
A
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Ege Bölgesi’nin iç kısmında yer
alan ve nüfusu bir milyonun üzerinde olan Denizli; Muğla, Aydın,
Burdur, Manisa, Afyon ve Uşak
ile komşu olan bir ilimizdir. Dünyaca ünlü Pamukkale’nin travertenleri ve horozlarıyla bilinmektedir. Öyle ki, dünya’nın sekizinci
harikası olarak anılan Pamukkale Travertenleri yılın her döneminde binlerce yerli ve yabancı
turistin akınına uğramaktadır.
Denizli’nin sayılabilecek çeşitli
dönemlere ait eser ve abideleri
de bölgenin turizm alanı içerisindeki gözdeliğini artırmaktadır.
Denizli, Milli Mücadele yıllarında
Yunan işgaline karşı direnen ilk
yerlerden biri olması nedeniyle
çok önemlidir. Millî Mücadele’nin
başarıya ulaşmasında ve daha
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sonra ordu–millet bütünleşmesinin gerçekleşmesinde büyük
yararlılıklar sağlayan Kuvâ-yı Milliye, ilk başta kavram olarak bu
bölgedeki işgallere karşı koyan
millî kuvvetler için kullanılırken,
daha sonra bu kavram ülkenin
genelinde kullanılmaya başlamıştır. Bu nedenle kültür turizmi
açısından merkez durumunda
bulunarak, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Denizli, sağlık
turizmi alanında da içerisinde
barındırdığı şifalı kaplıca sularıyla ve tesisleriyle ön plana çıkan
bir kenttir. Eşsiz tabiat güzelliklerini sergileyen, aynı zamanda bir sanayi ve ticaret şehridir
Denizli. Özellikle tekstil alanında yapılan atılımlarıyla ürünlerini
dünyaya pazarlayan Denizli, bu

yönüyle parlayan bir yıldızdır.
Denizli, kendine has mutfağı ve
damaklara nefis tatlar bırakan
geniş sofralarıyla da ilgi çekici bir
kenttir. Tam manasıyla bir turizm
başkenti olan Denizli, modern
tesisleri, arkeolojik çalışmalarıyla
gün yüzüne çıkarılan tarihi kaynakları ve onlarca görülmesi gereken önemli miraslarıyla ziyaret
edilmeye değer bir kenttir. Denizli’nin gezilecek yerlerini sizler
için şu şekilde sıraladık:
PAMUKKALE
TRAVERTENLERİ
Doğa mucizesi olan Pamukkale
Travertenleri, Denizli’nin ve Türkiye’nin simgeleri arasında ilk
sırada yer almaktadır. Çıkan su
kaynaklarının içindeki karbondi-
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oksitin uçması ve su içinde bulunan kalkerin çökmesi sonucu
kristalleşmiş olan travertenler
tabiatın en göze hoş gelen yapılarından birini sunmaktadır. Adeta bir pamuk tarlasını andıran
görüntüsüyle, kendinizi rüya bir
gezinti içerisinde hissedeceğiniz
sıra dışı bir tecrübe yaşama fırsatı. Pamukkale, UNESCO’nun
dünya mirasları listesinde yer almaktadır.
AKHAN KERVANSARAYI
Selçuklu dönemi mimari özellikleri taşıyan bu kervansaray
13’üncü yüzyıldan beri Denizli’nin tarihine şahitlik etmiştir. Beyaz renklerin ağırlıklı olarak kullanıldığı mekan günümüze sağlam
bir şekilde ulaşmış ve Denizli’nin
en çok ilgi gören noktalarından
biri olarak hizmet vermeye devam etmektedir.
SERVERGAZİ TÜRBESİ
1210 yılında Selçuklu’nun Denizli’yi fethi esnasında şehit olan
komutanı Server Gazi’ye ait olan
türbe, büyük manevi öneme sahip olması dolayısıyla sıkça ziyaret edilmektedir.
YAZIR CAMİİ
1301 yılına dayanan tarihi geçmişiyle, 700 yılı aşkın süredir
muntazam şekilde özgünlüğünü
korumaya devam etmektedir.
Döneminin motiflerini en güzel
şekilde yansıtan bu cami, aynı

zamanda 13’üncü yüzyılda yapılan ender ağaç direkli yapılar
arasında yer almaktadır. Denizli tarihine ışık tutmuş bir tarihi
eserdir.
BABADAĞ
Denizli merkeze 36km uzaklıkta
kiremit çatılı, rengarenk tarihi evleri ve dokumacılığı ile ünlü şirin
bir kasabadır. Babadağ’ın tekstil geçmişi 1200’lü yıllara dayanır, 1950’li yıllarda ise Türkiye’nin
tekstil üretiminin %40’ını tek başına sırtlamış bir yerdir. Burada
hala tezgâhlar da elle dokuma
yapılıyor. Babadağ’ın keşkeki,
tandırı, tas kapamasının tadı da
başkadır.
KALEİÇİ ÇARŞISI
11. yüzyılda Anadolu Selçuklu
devletiyle birlikte kurulan, Denizli’nin ilk yerleşim merkezi olan bu
çarşı, o dönemden bu yana beş
devlete, sayısız insana ve Denizli’nin bin yıllık tarihine tanıklık
etmiş tarih kokan bir bölgedir.
1000 yıldır çarşının faaliyetinin
hiç durmayışı değişimi de sürekli
hale getirmiştir. Bu sebeple çarşının içinde sur veya tarihi kalıntılar görmek pek mümkün değil.
Ama çarşının düzeni ve enerjisi
atalarımızın yaşadıkları yerlerde
olduğumuzu hissetmemize yardımcı olmaktadır. Günümüzde
giderek azalmakta olan demircilik zanaatı da çarşı içinde hala

yaşatılıyor. Burayı gezmek, sokaklarında kaybolmak, demirci,
ayakkabıcı ustalarla sohbet etmek size tarihin içinde küçük bir
gezinti hissi verecektir.
TELEFERİK
(BAĞBAŞI YAYLASI)
Teleferik Bağbaşı mahallesinde
300 rakımdan başlayıp 5-6 dakikalık harika manzaralar içeren
bir yolculukla sizi 1400 rakıma
çıkarıyor. Teleferikten indiğinizde
tüm Denizli’yi gören terasta bol
bol fotoğraf çekilip, bu manzaraya karşı bir şeyler yemek, sıcak
bir bardak çay yudumlamak ve
tüm yorgunlukları atmak için buradan daha iyisi olmayabilir. Bu
noktadan 10-15 dakikada bir
kalkan ücretsiz araçlarla yaklaşık
3-4 dakika içerisinde de Bağbaşı Yaylası’na ulaşabiliyorsunuz.
Yaylada geceleri konaklayabileceğiniz bungalov evler ve çadırların yanı sıra bir kahve, bir lokanta, bir etkinlik salonu ve saç
böreğinizin yanında ayranınızı
yudumlayabileceğiniz kocaman
bir kıl çadır mevcuttur. Buldan
Süleymanlı Yaylası ve Gölü Denizli’deki kamp ve piknik yapılacak alanlar arasında en güzellerinden birisi Süleymanlı Yaylası
ve Gölü çevresidir. İklimi ve bir
bitki örtüsü çok zengindir. Hatta
bu nedenle Göl ve Yayla çevresinde ender yabani hayvan tür43 TSK ELELE VAKFI DERGİSİ
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DENİZLİ
leri de yaşar. Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği çabalarıyla
2000 yılında birinci derece doğal
sit alanı ilan edilmiştir. Ama yine
de yayla turizmi ve kampçılık için
aktif olarak kullanılmaktadır.
BEYAĞAÇ TOPUKLU YAYLASI
Etrafındaki heybetli ağaçları, havası, soğuk ve kaliteli içme suyu
kaynakları ile ünlüdür. Günübirlik
piknik ve çadırlı kamp için uygundur. İlçe merkezinin güneyinde, yaklaşık 1700 rakımlıdır.
Yaylanın batısındaki tepelerden
Gökova körfezini ve yaz aylarında gün batımını izlemek çok keyiflidir. Beyağaç Topuklu Yaylası
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güneş enerjisiyle aydınlatılmaktadır. Büyük organizasyonlara ev
sahipliği yapabilecek kapasiteye
sahip olan topuklu yaylasında;
lokanta, fırın, tandır kuyusu ve
alabalık havuzları vardır. Ayrıca
çim futbol ve voleybol sahaları hizmete açılarak ziyaretçilerin
kullanımına sunulmuştur. Her yıl
haziran ayında Topuklu Yaylası’nda şenlikler düzenlenmektedir. Bu organizasyonlarda yağlı
pehlivan güreşleri, halk konserleri ve çeşitli gösteriler yapılmaktadır. Beyağaç ilçesinde bulunan
Kartal Gölü’nü ziyaret edilip,
Topuklu Yaylası’nda 1200 yıllık

karaçam ağaçlarının arasında
kamp yapabilir.
GÜNEY ŞELALESİ
Denizli’nin merkezinden 100km
uzakta yer alan bir doğa harikasıdır. Şelale ismini içinde yer
aldığı Güney ilçesinden alır. Cindere Dağı yamaçlarından çıkan
suların 20 metreden Menderes
Nehri’ne dökülmesiyle oluşan
şelalenin asıl güzelliğinin sırrıysa suyunda barındırdığı yüksek
oranda kireçtir. Sudaki bu kirecin şelale yatağında oluşturduğu
kalker basamakları ve şelalenin
yeşilin her tonunu barındıran bitki örtüsü şelaleyi çok estetik bir
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görüntüye kavuşturmuştur. Birinci dereceden sit alanı ve Türkiye’nin 23’üncü doğa harikası
olarak kabul edilmiştir.

AĞLAYAN KAYA
(YEŞİLDERE) ŞELALESİ
Çal Sakızcılar Mahallesin de bulunan ve 55 metre yükseklikten
dökülen şelale gerçekten de
kayaya ağlıyormuş izlenimi vermektedir.
HONAZ KİRAZ BAYRAMI VE
KAKLIK MAĞARASI
Denizli’nin Honaz ilçesi Napolyon kirazıyla meşhurdur. Her yıl

Haziran ayının ikinci haftası Honaz Kiraz Bayramı düzenlenir.
Honaz kirazı temel geçim kaynaklarından biridir. Üretilen kirazın %80’i yurt dışına ihraç edilir.
Honaz’da Pamukkale’nin mağara içine sığdırılmış prototipi olan
Kaklık Mağarası’nı görmeden
dönmemek gerekir.
KARAHAYIT KAPLICALARI
Denizli şifalı sular ve kaplıcalar
konusunda çok zengin bir coğrafyaya sahiptir. Haliyle de burası termal turizmin en gelişmiş
olduğu illerdendir. Karahayıt Kasabası’ndaki kaplıcalar, Pamukkale’nin 5 km kuzeyinde Denizli

merkeze de 20 km uzaklıkta
bulunur. Suyunun özelliği sülfat,
bikarbonat, kalsiyum, karbondioksit gibi madenlerce zengin
olmasıdır.
TEKKEKÖY KAPLICASI
Denizli’nin doğal güzelliklerinin
bir örneği olan kaplıcalar Sarayköy ilçesi sınırları içinde yer alan
almaktadır. Deri, romatizma, idrar yolu ve kadın hastalıklarına
şifa olan değerli su kaynaklarına
sahiptir. Termal turizmi açısından
değerlendirildiğinde, ön plana
çıkan mekanlar arasında başlarda gelmektedir.
Kaynakça: www.denizli.gov.tr

45 TSK ELELE VAKFI DERGİSİ

42

TSK ELELE VAKFI DERGİSİ 46

TSK ELELE VAKFI DERGİSİ

BULMACA
S U

D O K U

2

8

7

9

8

5

6

2
3

2

5

8

1
4

7

6

5

1

7

1

1

1
4

2

5
3

1

9

3

6
7

6
7

4

4

9
5

9
7

6

2

ÇÖZÜMÜ: GELECEK SAYIDA BULABİLİRSİNİZ.
NOT DERGİDE RAKAMLAR EKSİK YAZILACAKTIR.

SU DOKU 24. SAYI ÇÖZÜMÜ
3

6

7

5

1

9

8

4

2

8

4

2

3

7

6

9

1

5

5

9

1

4

8

2

7

6

3

1
9

8
3

5
6

9
7

2
5

4
1

3
2

7
8

6
4

2

7

4

6

3

8

5

9

1

6
4

2
5

3
8

8
1

4
9

7
3

1
6

5
2

9
7

7

1

9

2

6

5

4

3

8

47 TSK ELELE VAKFI DERGİSİ

TSK ELELE VAKFI DERGİSİ 48

TSK ELELE VAKFI

IBAN: TR25 0001 0016 8339 0259 9051 89

IBAN: TR15 0001 5001 5800 7288 7745 45

IBAN: TR29 0001 2009 2160 0016 0000 13
ING Bank
IBAN: TR32 0009 9005 0505 0500 1000 06

IBAN: TR55 0006 4000 0014 2006 0000 00

IBAN: TR47 0006 7010 0000 0001 0000 01
TEB
IBAN: TR77 0003 2000 1050 0000 0307 96

IBAN: TR49 0004 6001 0188 8000 0661 82

IBAN: TR28 0006 2000 7110 0006 2994 31

IBAN: TR50 0005 9019 5013 0195 0025 54

