


De erli Okurlar m z,

TSK Elele Vakf  Dergisinin ilk say s  ile sizlerle bir araya 
gelmenin mutlulu unu ya yoruz.

Vakf n kuruIu undan sonra ba ar yIa geçen 16 y l n 
sonunda üç ayda bir yay mlanacak olan “TSK Elele 
Vakf  Dergisi” sayesinde; sizlerle ba ka bir alanda 
daha ileti imde bulunmaya karar verdik. Böylece 
okurlar n Vakf n faaliyetleri hakk nda bilgilendirilece ine, 
okurlarla kar l kl  etkile im kurularak Vak f amaçlar n n 
gerçekle tirilmesinde daha etkin olunaca na 
inan yorum.

TSK Elele Vakf , Türk halk n n de erli ba lar yla katk  
sa lad  “Haydi Türkiye Mehmetçikle EleIe” kampanyas  
sonucunda 21 Nisan 1996 tarihinde kurulmu tur. Türk 
Halk n n katk lar yla kurulan Vak f, gazilerimizin tedavisi 
ba ta olmak üzere, fiziksel rehabilitasyonda Türkiye’de 
emsalleri aras nda en ileri teknolojik olanaklara sahip TSK 
Rehabilltasyon ve Bak m Merkezi gibi bir sa l k kurumunu 
in a etmeyi müteakip en modern cihazlar ile teçhiz 
edilmi  ekilde Türk Silahl  Kuvvetlerine devretmi tir.

Kayna n  aziz milletimizden alan Vakf m z; TSK 
Rehabilitasyon ve Bak m Merkezi, askeri sa l k kuruIu Iar  
ve engelli  egitim merkezlerine sa lad  anlaml  
desteklerle ba ta gazilerimiz olmak üzere bütün   ihtiyaç 
sahiplerine daha kaliteli ve etkin  bir ekilde sa l k 
hizmeti sunulmas  için, imkanlar n  kullanmaya devam 
etmektedir.

TSK Elele Vakf n n kurulmas nda ve ya at lmasnda eme i 
geçen tüm ki ilere, kurulu lara sayg  ve sevgilerimi 
sunar, hepinize sa l k ve mutluluklar dilerim. 

Metin Y D L
Korgeneral

Yönetim Kurulu Ba kan

sunu
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TSK ELELE VAKFI DERG S

TANITIM

Hat rlanaca  gibi, ç Gü-
venlik Harekat n n yo un 

bir ekilde sürdü ü 1995 y l n n 
Mart ay nda, Ankara Gazeteci-
ler Cemiyeti ve Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumu taraf ndan 
ba lat lan ve Türkiye’yi tek bir 
vücut, tek bir yürek haline geti-
ren bu kampanya da, 56 saat 
gibi çok k sa bir sürede, aziz 
milletimizin gönlünden kopan 
yard mlar bir ç  gibi büyüye-
rek 2.7 trilyon TL’ye ula m t r.

Toplanan bu ba lar Gnkur. 
B k.l na teslim edildi. Gnkur. 
B k.l nda yürütülen kapsaml  
ve geni  kat l ml  çal malar so-
nucunda; sözkonusu ba lar 
ile ülke savunmas  ve terörle 
mücadele esnas nda sakat-
lanan veya uzvunu kaybeden 
Gazi Mehmetçikler için hizmet 

verecek ve onlar  tekrar sa -
l kl  ya amlar na döndürecek 
ça da  bir Rehabilitasyon ve 
Bak m Merkezi kurulmas  karar-
la t r lm t r.

Hedeflenen bu yüce amac n, 
kurulacak bir Vak f eliyle ger-
çekle tirilmesinin daha uygun 
olaca n n de erlendirilmesi 
üzerine; kurucu üyeliklerini dö-
nemin Gnkur. B k.l  ve Kuvvet 
Komutanlar  ile J.Gn.K.’n n yap-
t  TSK ELELE VAKFI do mu tur. 
Milletin vermi  oldu u bu ema-
neti üstlenen Vakf m z, kurulu  
senedinin 21 Nisan 1996 tarihli 
resmi gazetede yay mlanma-
s yla kurulu unu tamamlam -
t r. Ankara’da hizmet vermeye 
ba layan Vak f, halk m zdan 
ald  büyük güçle faaliyetlerini 
yo un bir ekilde sürdürmekte-
dir.

SABR  DEM REZEN
TSK Elele Vakf  Genel Müdürü

Tümgeneral (E) 
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TSK ELELE VAKFI DERG S

TANITIM

Vakf m z, kamu yarar na hiz-
met veren sa l k ve sosyal 

içerikli bir kurulu  olup, amac ;  
i te bu kahraman evlatlar m z n 
rehabilitasyonunu ve devam-
l  bak mlar n  sa lamak, uygar 
ve ça da  seviyede sa l kl  bir 
ya am sürdürebilmelerine katk -
da bulunmak, sa l k hizmetlerini 
daha iyiye götürmek, engelli ço-
cuk ve yeti kinlerle ilgili çal ma 
ve faaliyetlerde bulunmakt r.

Maalesef beyin ve omurilik ya-
ralanmalar nda vücut fonksiyon-
lar n  kaybetme ve ömür  boyu 
engelli kalma ihtimali çok daha 
yüksek oluyor. Bu nedenle de 
akut tedavi sonras  dönemde 
rehabilitasyon ve bak m hizmet-
lerinin hayati bir önem ta d na 
inan yoruz. Öte yandan ortope-
dik özürlülerin de medikal teknik-
lerden yararlanarak normal ya-
amlar n  sürdürmelerini istiyoruz.

Aziz milletimizin gönlünden ko-
pan ba larla kurulan Elele 
Vakf , övünç kayna m z Kahra-
man Malül Gazilerimizin ya am 
sevinçlerine ortak olmak ve on-
lara sa l kl , mutlu ve gururlu bir 
gelecek haz rlayabilmek için 
kurulu unun ana gayesi olan 
TSK  Rehabilitasyon ve Bak m 
Merkezi Projesini süratle uygula-
maya koymu tur. Gn Kur. B k.l  
ve Elele Vakf  taraf ndan uzun 
vadeli ve stratejik boyutlarla ele 
al nan projenin yap m na 01 Ha-
ziran 1997’de ba lanm , 35 ay 
gibi k sa bir sürede tamamla-
nan tesis 21 Nisan 2000 tarihin-
de hizmete aç lm t r. Proje için 
toplam 105 Milyon Dolar har-
canm , tesisin tüm finansman 
ihtiyac  TSK Elele Vakf  taraf ndan 
kar lanm t r.

TSK Elele Vakf , Türkiye’nin Ga-
zilerine vefa borcu arma an  
olan, ülkemizde ve bölgemizde 

Hayatlar n n bahar nda 
vatan için canlar n  
hiçe sayarak sa l klar n  
feda eden kahraman 
askerlerimizin, genç 
ya ta yata a ve tekerlekli 
sandalyeye ba ml  
kalmalar na gönlümüz 
raz  olmuyor. T bb n ve 
teknolojinin ça da  
imkanlar  ile onlar  
sa l kl  ya amlar na 
kavu turman n öncelikli 
görevimiz oldu una 
inan yoruz.
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TSK ELELE VAKFI DERG S

TANITIM

e i ve benzeri bulunmayan, t bb n ve teknolojinin 
ça da  her türlü imkanlar yla donat lm  bu an tsal 
eseri Türk Silahl  Kuvvetleri’ne kazand rman n hakl  
gurur ve mutlulu unu duymaktad r.

Türkiye’de fizik tedavi ve rehabilitasyon alan nda 
en geli mi  tesisi konumunda olan TSK Rehabilitas-
yon ve Bak m Merkezi imkanlar ndan % 30 oran n-
da sivil vatanda lar m z da yararlanabilmektedir. 

Merkezde tedavi gören malul gazilerimizi hastane 
ortam ndan uzakla t rarak ruhsal rehabilitasyonla-
r na, moral ve motivasyonlar na katk da bulunmak 
amac yla 2.1 Milyon TL.ye yapt r lan GAZ  UYUM EV  
19 Eylül 2004 Gaziler Gününde  hizmete aç lm t r.  

TSK’ya kazand rd  an tsal bir eser konumundaki 
TSK Reh. ve Bkm.Mrk.den sonra, Vak f taraf ndan 
in a ettirilerek yine TSK’ya teslim edilen  di er bir 
tesiste TSK ANKARA ÖZEL BAKIM MERKEZ ’dir. Yakla-

k 42 Milyon TL.ye mal olan tesis gazilerimizin ikinci 
baharlar n  ya ayabilecekleri s n f n n en üstünde 
standartlara sahip bir bak m merkezidir. 65 ya n  
tamamlam  TSK Personeli bu tesisten faydalan-
maktad r. Yine bu tesisin de geli tirilmesi için her 
türlü destek vakf m z taraf ndan kar lanmaktad r. 

Bir di er gurur kayna m z yine Türkiye’de ilk olma 
özelli ine sahip MED KAL TASARIM VE ÜRET M MER-
KEZ . Özellikle iç güvenlik harekat nda yaralanan 

ve doku kayb na u rayan kahraman gazilerimiz 
ve TSK Mensuplar n n iddetle ihtiyaç duyduklar  
yapay organ, ortez ve protezlerin üç boyutlu tek-
nolojiden istifadeyle hatas z ve h zl  imal edilebil-
mesi maksad yla yapt r lan GATA Kompleksi içinde 
yer alan tesis 4,3 milyon Euro’ya mal olmu  ve tüm 
finansman  TSK Elele Vakf  taraf ndan kar lanm t r. 

Vakf m z ayr ca, Ayval k/Bal kesir’de Gazilerimiz ile 
ehit personel ailelerine hizmet veren TSK Ali ÇE-

T NKAYA lk Kur un Rehabilitasyon Merkezinin milli 
bütçeden sa lanamayan araç, gereç ve malze-
me ihtiyaçlar n  da kar lamaktad r.

Vakf m z, kahraman gazilerimizin bak m, tedavi ve 
rehabilitasyonunu gerçekle tiren merkezin ya a-
t lmas , geli tirilmesi ve en üst düzeyde i letilmesi 
için  gerekli her türlü deste i vermeye devam et-
mektedir. 

TSK Elele Vakf ; ki ilere yard m için de il, amac -
na uygun tesis kurmak ve bu tesisleri desteklemek 
amac yla kurulmu  bir Vak ft r.  Yani gazilerimizin 
ruhsal ve bedensel rehabilitasyonu için tesisler 
in a etmek, bu tesisleri geli tirmek ve en üst sevi-
yede ya atmak için destek sa lamaktay z. Tabiî ki 
bahse konu tesislerden sadece gaziler de il, ehit 
er ve erba  aileleri de yararlanabilmektedir. 
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TSK EElele Vakff  taraff ndann in a edilen, 
TSK’yya baa laanan ve dessteklenen merkezler

• TSK Rehabilitasyon ve Bak m Merkezi

• TSK Ankara Özel Bak m Merkezi

• TSK Medikal Tasar m ve Üretim Merkezi (METÜM)

• Ali ÇET NKAYA lk Kur un Rehabilitasyon Merkezi

Vatan  vee  millet  için  her  

seyini  feeda  eden  Haarp  

Malullerri  canl   birerr  

abidedirr. Onlar  içinn  ne  

yapsak  azd r.

,



TSK 
Rehabilitasyon ve 
Bak m Merkezi

TSK ELELE VAKFI DERG S

TANITIM

Ülke savunmas  ve milletin 
bölünmez bütünlü ü için 

görev ba nda yaralanan ve 
buna ba l  olarak bedensel 
sorunlar ve engellilik geli en 
Gazilerimiz ba ta olmak üzere, 
TSK mensuplar n n ve yüce mil-
letimizin rehabilitasyon ve teda-
vilerinin en modern ve geli mi  
düzeyde yap labilmesi ihtiyac  
özellikle 1990’l  y llar n ba ndan 
itibaren artm t r. Ülkemizin t p 
alan nda lokomotifi olan Gül-
hane Askeri T p Akademisi de 
geli en artlara Türk Silahl  Kuv-
vetlerini haz rlamak,  ihtiyaçlara 
en do ru ve erken ekilde yan t 

vermek üzere çal malara ba -
lam  ve Fiziksel T p ve Rehabi-
litasyon Anabilim Dal  bu konu-
da görevlendirilmi tir.

O dönemde özellikle OHAL 
Gazilerinin rehabilitasyon ih-
tiyaçlar n  en yak ndan bilen 
Fiziksel T p ve Rehabilitasyon 
Anabilim Dal  ö retim üyele-
rince ba ta ABD olmak üzere 
yurtd  örnekleri de yak ndan 
incelenerek Gazilerimizin ve 
TSK mensuplar n n ihtiyaçlar n  
en iyi ekilde kar layabilecek 
bir rehabilitasyon merkezinin 
planlar  haz rlanm t r.

Prof Dr. Tbp. Alb.

A. Kenan TAN
TSK Rehabilitasyon ve Bak m 

Merkezi Ba kan Vekili

“ Haydi Türkiye   
 Mehmetçikle 
 Elele”
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TSK ELELE VAKFI DERG S

TANITIM

Ayn  dönemlerde aziz milletimiz 
taraf ndan gerçekle tirilen ve 
Türkiye’yi tek vücut ve tek kalp ha-
line getiren “Haydi Türkiye Meh-
metçikle Elele” kampanyas yla 
toplanan ba lar, bu amaçla 
kurulan TSK Elele Vakf ’na aktar l-
m t r. Milletimizden ald  güçle 
Türk Silahl  Kuvvetleri Genelkur-
may Ba kanl ’n n koordinatörlü-

ünde TSK Elele Vakf ’n n imkan-
lar  GATA’n n haz rl klar  ile birle ti-
rilmi  ve çok önemli bir hizmetin 
yolu aç lm t r.Merkezin ilk ba ka-
n  ve ba tabibi olan o dönemin 
GATA Fiziksel T p ve Rehabilitas-
yon Anabilim Dal  Ba kan  Prof. 
Tbp. Alb. Oktay ARPACIO LU 
ba kanl nda tüm Anabilim Dal  
tüm ö retim üyeleri neredeyse 
gecesini gündüzüne katarak, TSK 
Elele Vakf ’n n her türlü maddi ve 
manevi deste i ile projenin her 
döneminde aktif olarak çal m  
ve sonraki dönemlerde de i leyi-
inde gururla görev alm lard r. ki 

y ll k yo un haz rl k döneminden 
sonra 9 Aral k 1996 tarihinde An-
kara Lodumlu mevkiinde TSK Re-

habilitasyon ve Bak m Merkezinin 
temeli at lm  ve merkez 21 Nisan 
2000 y l nda hizmete aç lm t r. 

15 Ekim 2007 tarihinden itibaren 
Gülhane Askeri T p Akademisi Fi-
ziksel T p ve Rehabilitasyon Ana-
bilim Dal  yaln zca yatakl  bölü-
münü kapatarak (poliklinik, ayak-
tan tedavi, konsültasyon hizmet-
lerine devam) TSK Rehabilitasyon 
ve Bak m Merkezi Ba kanl ’nda 
görevine devam etmektedir.

328.000 m2’lik alana konu lanan 
Merkez, TSK Elele Vakf  deste i 
ile bilgi ve teknoloji anlam nda 
her zaman en geli mi  noktay  
hedefleyerek sürekli kendisini ye-
nilemektedir. Merkezde; 200 Ya-

takl  Rehabilitasyon Hastanesi, 50 
Yatakl   Otel Müdürlü ü, tan  ve 
tedavi bölümleri, aç k ve kapal  
spor alanlar , tedavi havuzlar , 
me guliyet tedavisi ve mesleki 
rehabilitasyon bölümleri bulun-
maktad r. 

TSK Rehabilitasyon ve Bak m 
Merkezi Ba kanl  bünyesindeki 
200 Yatakl  Rehabilitasyon Has-
tanesinde; sinir sistemi (beyin, 
omurilik, periferik sinir) hastal k 
ve yaralanmalar , amputasyon 
ve ortopedik yaralanmalar, spor 
yaralanmalar , romatolojik hasta-
l klar, omurga a r lar  ve pediatrik 
sakatl klara yol açan hastal klar n 
tan , tedavi ve rehabilitasyon uy-
gulamalar  konusunda e itimli 
ve deneyimli fiziksel t p ve reha-
bilitasyon ö retim üyeleri kontro-
lünde yap lmaktad r. leri teknolo-
jiyi kullanan laboratuar imkanlar  
ile; 3 boyutlu hareket analiz siste-
mi, nöro-fizyoloji ünitesi, kardiyo-
pulmoner egzersiz tolerans test 
ünitesi, izokinetik test laboratuar , 
kas-iskelet sistemi ultrasonog-
rafik de erlendirme ünitesi, flo-
roskopik yutma de erlendirme 
laboratuar  ile her türlü sakatl a 
ve bedensel i -güç kayb na yol 
açan hastal n de erlendirilme-
si ve idamesi yap labilmektedir. 
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TANITIM

TSK ELELE VAKFI DERG S

Giri imsel a r  ünitesi, rehabili-
tasyon  salonlar  ve havuzlar , 
fizik tedavi üniteleri, ortez-protez 
laboratuar , konu ma terapisi 
ve nöropsikolojik rehabilitasyon 
ünitesi, me guliyet ve el terapi 
üniteleri, robotik rehabilitasyon 
üniteleri ile gerek ayaktan, ge-
rekse de yatakl  üst düzey tedavi 
ve rehabilitasyon uygulamalar  
gerçekle tirilmektedir. Yeti kin 

hastalar n yan  s ra çocukluk ça  
sakatl na yol açan hastal klar n 
takip ve tedavileri de pediatrik 
rehabilitasyon  uzmanlar nca yü-
rütülmektedir.

‘’Rehabilitasyon hayat boyu sü-
rer!’’ felsefesi paralelinde hasta-
lar n sadece tedavileri de il sos-
yal ve toplumsal hayata dönme-
lerini temin etmek amac yla da 

çal malar yürütülmektedir. Mes-
leki Rehabilitasyon K sm nda; se-
ramik, el sanatlar , bilgisayar, fo-
to rafç l k, a aç i leri, matbaa, 
örgü dokuma, metal i leri, resim 
gibi 16 ayr  bran ta u ra  kurslar  
ile 5 mesleki kurs faaliyet göster-
mektedir. Görme engelli hasta 
rehabilitasyon program  kapsa-
m nda; satranç, golbol, ba m-
s z hareket e itimi, bilgisayar ve 
kabartma alfabe çal malar  ya-
p lmaktad r. Hastalar m z n fiziksel 
ve ruhsal rehabilitasyon prog-
ramlar na destek amaçl  kurulan, 
KARAGÜCÜ Kulübü lisans  alt nda  
74 lisansl  sporcumuzla, ampute 
futbol, engelli okçuluk,  masa te-
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TANITIM

TSK ELELE VAKFI DERG S

nisi ve tenis, golbol, engelli hal-
ter, engelli eskrim, tekerlekli san-
dalye basketbol, engelli at c l k 
ve engelli atletizm bran lar nda 
spor faaliyetleri icra edilmektedir. 
Ampute futbol, tekerlekli sandal-
ye basketbol ve golbol tak mlar  
lig usulü di er tak mlar ise turnu-
va usulü yar malara kat lmakta-
d r. Sporcular m z ulusal ve uluslar 
aras  müsabakalarda önemli ba-
ar lara imza atmaktad r.

TSK Rehabilitasyon ve Bak m Mer-
kezi personeli olarak,  Türkiye’nin, 
gazilerine vefa borcu olarak 
arma an etti i, ülkemizde ve 
bölgemizde e i ve benzeri bu-
lunmayan, t bb n ve teknolojinin 
ça da  her türlü imkanlar yla 
donat lm  bu an tsal eserin olu -
turulmas nda, maddi ve mane-
vi katk  ve yard mlarda bulunan 
isimlerini sayamad m z yurtiçi 
ve yurtd ndaki milyonlarca ha-
y rsever vatanda m za, kurum 
ve kurulu lar m za ve yürekleri 
Gazilerimizle birlikte çarpan tüm 
halk m za en derin sayg  ile ük-
ranlar m  sunar m.

Kahraman Gazilerimizin ve di er 
tüm hastalar m z n bu tesiste ifa 
bularak en k sa zamanda  ya-
amlar na dönmelerini ve sosyal 

hayata kat lmalar n  diliyorum.                              

“ Rehabilitasyon
 hayat boyu 
 sürer!”
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Medikal Tasar m 
ve Üretim Merkezi 
(METÜM)

TSK ELELE VAKFI DERG S

TANITIM

METÜM Projesi çal malar  2004 
y l nda GATA – ODTÜ E itim 
Ara t rma ve Akademik birli i 
Protokolü kapsam nda ba lat l-
m t r. 

Hastalar n ihtiyaç duydu u ki i-
ye özel ortez, protez, implant ve 
medikal modellerin  GATA Ko-
mutanl  bünyesinde tasarlan-
mas   ve üretilmesi maksad y-
la kurulan Medikal Tasar m ve 
Üretim Merkezi; TSK Elele Vakf  
taraf ndan finanse edilmi  olup, 
2010 y l nda 9 Milyon TL’ye mal 
olmu tur. 

METÜM 23 Eylül 2011 tarihinde 
hizmete girmi tir. 

Merkezin kurulu  amac ; Görün-
tüleme sistemlerinden elde edi-
len veriler kullan larak, bilgisayar 
ortam nda farkl  yaz l mlar yard -
m yla ki iye özel tasar mlar n ya-
p lmas  ve 3 boyutlu fiziksel kat  
modellerin elde edilmesidir.

12

“ TSK Elele Vakf    
 taraf ndan finanse   
 edilmi  olup,
 9 Milyon TL’ye mal   
 olmu tur.”

Bu amaçla al nan cihaz ve 
yaz l mlar;

Plas  k Modelleme Makinesi

3 Boyutlu Plastik Modelleme  
Makinas , toz hammaddenin 
seçilen k s mlar na bir yap t r c  
malzemesi püskürtülerek seçili 
k s mlar n birbirine ba lanmas  
yöntemiyle, katman kat-
man in a edilecek parçaya 
ait STL (Stereolitografi) dosya 
format ndaki 3 boyutlu geo-
metri verisinin istenildi i gibi 
renklendirilebilmesine ola-
nak sa layan bir h zl  prototip 
makinesidir.

Metal Modelleme Makinesi

Metal Modelleme Makinesi, 
fiber lazer teknolojisi ile üretim 
yap lan bir metal prototip 
makinesidir.     

Bilgisayardaki 3 boyutlu veri-
lerden, metal tozunun üretim 
tablas na kat kat serilip, her bir 
metal kat n n fiber lazer ile tam 
olarak eritilmesi yöntemi ile 
parça üretimini gerçekle tirir. 

Silikon Modelleme Makinesi

Cihaz bir adet silikon kal p 
sistemi ve 2 adet f r ndan 
olu maktad r. 

Mastar model kullan larak 
üretilen silikon kal plar içerisine 
vakum alt nda de i ik poliüre-
tan malzemeler dökülerek, 
h zl  bir ekilde 1-50 adet par-



TSK ELELE VAKFI DERG S

TANITIM

ça üretilmesine olanak sa lar 
ve f r nlar. 

Üretilen silikon kal plar n, 
parçalar n kürlenmesi; silikon 
kal plar n ve kullan lan malzeme-
lerin ideal çal ma s cakl klar na 
getirilmesi / saklanmas  amaçl  
olarak kullan lmaktad r.

Be  Eksenli CNC Tezgah

Be  Eksenli CNC Tezgah , dönen 
kesici uçlar vas tas yla zirkon-
yum, titanyum ve krom-kobalt 
malzemelerini tala  kald rma 
yöntemi ile ekillendirir. 

Topogra  k Yüzeysel Taray c  

Yüz Tarama Sistemi, yüksek 
çözünürlük kamera-fla  sistem-
leri sayesinde 1,5 milisaniyede 
görüntü yakalama özelli ine 
sahip bir yüzey görüntüleme sis-
temidir.

Lazer Kaynak Makinas

Lazer Kaynak Sistemi, boyutlar  
küçük parçalar  lazer teknolojisi 
ile birle tiren kaynak  sistemidir. 

Lazer Markalama Makinas

Lazer Markalama Sistemi, fiber 
lazer teknolojisi ile yaz , desen 
ve istenen geometrik ekli me-
tal, plastik, ah ap, seramik, mer-
mer, do al ta , deri ve kuma  
gibi malzemelerin üzerine akta-
ran bir sistemdir.

Üç Boyutlu Medikal Görüntüleme 
Yaz l m

Üç Boyutlu Medikal Görüntüle-
me Yaz l m ,  2 Boyutlu görüntü 
verilerini (Bilgisayarl  Tomografi, 
MR, Konik I nl  Bilgisayarl  Tomog-
rafi, Ultrason gibi) ayr t rarak 3 
Boyutlu model üreten; model 
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üzerinde çe itli ölçüm, analiz 
ve simülasyonlar n yap labildi i, 
Sonlu Elemanlar Analizi için 
mesh olu turan ve tüm bunlar  
h zl  prototip sistemlerinde 
kullan lmak üzere STL (Stereo-
litografi) dosya format na 
dönü türebilen bir görüntüleme 
yaz l m d r.

Üç Boyutlu Dental Implant 
Planlama ve Oral Maksilofasiyel 
Simülasyonlar

Üç Boyutlu Dental Implant Plan-
lama ve Oral Maksilofasiyel 
Simülasyonlar yaz l m , 3 boyutlu 
sanal ortamda dental implant 
planlamas  ve yap lan bu sanal 
implant planlamas na uygun 
olarak cerrahi klavuz olu turan, 
dijital di  hekimli i uygulamalar n  
içeren bir yaz l md r. 

Bilgisayar Destekli Tasar m (CAD)

Bilgisayar Destekli Tasar m 
(Computer - Aided Design) 
yaz l m , imalat  yap lacak olan 
parçan n bilgisayar ortam nda 3 
boyutlu modelinin olu turulmas  
amac yla kullan lacakt r.

Bilgisayarl  Tomogra   Sistemi

Bilgisayarl  Kranial Tomog-
rafi Sistemi, konik n huzme 
çekim prensibi ile istenilen 
bölgeden 9 farkl  ebatta 3 
boyutlu dijital volumetrik tomo-
grafi çekilmesi operasyonlar n  
gerçekle tirebilen bir cihazd r. 
Üniversiteler ve görüntüleme 
merkezleri  için  yüksek teknolojii 
ürünü bir ileri te his cihaz d r.

Üç Boyutlu Dental Taray c

Dental Taray c , dental alç  
kal plar , artikülatör modelleri de 
dahil olmak üzere yüksek has-
sasiyetle tarayan 3 boyutlu optik 
bir taray c d r.

Üç Boyutlu Plas  k ve Rekonstrük-
 f Cerrahi Simülasyon Yaz l m

Üç Boyutlu Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi Simülasyon Yaz l m , 
3 boyutlu kafa, yüz ve çene 
(kraniyo maksillo fasiyal) uygula-
malar na yönelik cerrahi plan-
lama ve sanal ameliyatlar n 
yap labildi i bir yaz l md r. 

Üç Boyutlu Tasar m Yaz l m

Üç Boyutlu Tasar m Yaz l m , 
Bilgisayar Destekli Tasar m (CAD) 
özelliklerine sahip, STL (Stereolito-
grafi) Dosya Format  ve Bilgisayar 
Destekli Tasar m (CAD) dosyalar  
üzerinde düzeltme, de i tirme 
ve yeniden tasar m yap lmas n  
sa layan, t bbi ve dental im-
plant, protez ve ortez (parmak, 
bacak, kol, kulak, kafatas , gibi) 
tasar mlar n n yap ld , tasar ma 
yönelik bir yaz l md r.

Ürün Bilgi Yöne  mi Yaz l m

Ürün Bilgi Yönetimi Yaz l m , 
üretilecek bir parçan n tasar m 
a amas ndan ba layarak 
üretimine ve üretim sonras  
ömrüne ili kin veri ve bilgilerin 
proje baz nda düzenli bir ekilde 
yönetilmesine olanak sa layan 
yaz l m çözümüdür. 
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Sonlu Elemanlar Analizi (SEA)

Sonlu Elemanlar Analizi (SEA)” 
mühendislerin kar la t  kar-
ma k ve zor fiziksel problemleri 
kabul edilebilir bir yakla kl kla 

çözebilen ve karma k geo-
metriye sahip sistemlerin ince-
lenmesine olanak sa layan 
say sal bir çözüm yöntemidir.

Hesaplamal  Ak kanlar Dinami i 
(CFD)

Hesaplamal  Ak kanlar Dina-
mi i; S k t r labilir ve s k t r lmaz 
ak kanlar için çözüm sunan 
genel amaçl  hesaplamal  ak -
kanlar dinami i yaz l m d r. 

Tersine Mühendislik ve                        
Kalite - Kontrol

Mevcut bir modelin taranarak 
elde edilen verilerde gerekli 
düzenlemeler yap ld ktan sonra 
model üretiminin gerçekle tiril-
mesi, üretilen modellerin taran-
mas  ile elde edilecek verilerin 
imalat verileri ile kar la t rmas  
ve üretim hata ve hassasiyet-
lerinin belirlenmesini sa layan 
yaz l md r.

Devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en 
birinci görevi, ulusun sağlıklı kalması için gerekli yaşam 
koşullarını gerçekleştirmektir.
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Bal kesir ili Ayval k lçesinde bulu-
nan TSK AL  ÇET NKAYA LK KUR-
UN REHAB L TASYON MERKEZ  

KOMUTANLI I; Kara, Deniz, Hava 
Kuvvetleri Komutanl  ile Jan-
darma Genel Komutanl n n e-
hit varislerine ve malül gazilerine 
mü terek hizmet vermektedir.

Mehmet CANLI
TSK Ali Çetinkaya lk Kur un 

Rehabilitasyon Merkez 

Komutan
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Rehabilitasyon Merkezi Komu-
tanl nda tümü klimal , 13’ü En-
gelli odas  olmak üzere toplam 
52 oda ve 181 yatak kapasitesi 
bulunmaktad r. Odalarda tele-
vizyon, mini buzdolab , banyo ve 
tuvalet bulunmaktad r.

ehit Aileleri ile Gaziler ve ailele-
rine hizmet veren Rehabilitasyon 
Merkez Komutanl ; klimal  ye-
mek, televizyon ve dinlenme sa-
lonlar , klimal  odalar , Sar msakl  
mevkiindeki engelli gazilerimizin-
de her türlü ihtiyac  giderecek e-
kilde düzenlenen plaj  ile, çocuk 
oyun park , çocuk oyun odas , 
reviri, çama rhane, terzi, kuaför, 
berber, okuma salonu, engelli 
gezi yollar , spor salonu, e lence 
salonu ve oyun salonlar  ile mi-
safirlerine dört y ld zl  otel konforu 
sunacak imkanlara sahiptir.

ehit erba  ve er aileleri ile erba  
ve er statüsündeki gazilerimiz ve 
ailelerinin yemek (sabah, ö le ve 
ak am) bedeli ve ikamet adres-
lerinden Ayval k merkezine kadar 
olan (geli  - gidi ) ula m bedeli 
TSK Mehmetçik Vakf  taraf ndan 
kar lanmaktad r.

Subay, Astsubay, Uzman Erba  
statüsündeki ehit aileleri ve ga-
zilerimiz ile ailelerinin yemek ve 
ula m bedeli kendileri taraf n-
dan kar lanmakta ancak misa-
firlerimizden yatak ücreti al nma-
maktad r. 

“Ülkemizin dört bir 

kö esinden gelen ehit 

aileleri ile gazilerimiz ve 

aileleri merkezimizde kendi 

evlerindeki gibi rahat 

etmektedirler.”
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TSK Ali Çetinkaya lk Kur un Rehabilitas-
yon Merkezinin ehiriçi ula t rma hizmeti, 
temizlik hizmeti ve in aat bak m onar m 
faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlar  TSK Elele 
Vakf  taraf ndan kar lanmaktad r.

Sar msakl  mevkiindeki plaj m za servis-
lerle götürülüp getirilen misafirlerimizin 
emniyetle denizden faydalanmalar  
sa lanmaktad r.

Misafirlerimize yönelik Çanakkale, Bozcaada, 
Ören, Edremit Kapl calar , eytan Sofras  ve 
Yat Turu olmak üzere çe itli kültür ve gezi 
programlar  düzenlenmektedir.

TSK Ali ÇET NKAYA lk Kur un Rehabilitasyon 
Merkezi Komutanl ; yaz n 10’ar, k n 13’er 
günlük dönemler halinde (Gazi dönemi ve 
ehit Ailesi dönemleri ayr  ayr  olmak üzere) 

misafirlerine hizmet vermektedir.
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Gazilerimiz...
1973 y l nda Afyon’un Çay 
lçesi’nde do dum. lkokulu Çay 
ilçesinde okudum. Ailem çiftçi-
likle u ra yordu ben de ailemle 
birlikte çal yordum. Askere gide-
ne kadar da çiftçilik yapt m.

1993 y l nda acemi e itimimi ta-
mamlad ktan sonra Hakkari Da  
ve Komando Tugay  5’inci Da  
ve Komando Taburu Havan Bölü-

ünde askerli ime devam ettim. 
15 ayl k askerlik süremi doldurup 
eve dönmeye haz rland m 
sabah askerlik hizmetinin 4 ay 
daha uzat ld n  ö rendim. Bu 4 
ay zarf nda rnak Cudi Da nda 
yürütülen Bayrak Operasyonun-
da görev ald m. Askerli imin bit-
mesine 15 gün kala operasyon 
esnas nda 5 Gazi P. Komd.Onb. 
A ustos 1994’te May na Basma 
Sonucu Yaraland m. 

U ur ÖZCAN lk müdahalem 
helikopterle götürüldü üm rnak 
Askeri Hastanesi’nde yap ld . Sol 
i aret parma m kopmu ,  sol 
baca m diz alt ndan ampute 
edilmi ti. GATA taraf ndan prote-
zimin yap lmas na karar verildi. 1 
ay kadar süren protez yap m  ve 
e itiminden sonra tekrar iki aya-

m n üzerinde durabilme sevin-
cini ya yordum.

TSK Elele Vakf  taraf ndan in a 
edilerek Silahl  Kuvvetlere ba-

lanan TSK Rehabilitasyon ve 
Bak m Merkezi’yle tan mam, 
2003 y l nda oldu. 3 y l boyunca 
Karagücü ve Milli tak mda oyun-
cu olarak görev ald ktan sonra, 
2008 y l na kadar Ampüte Futbol 
Milli Tak m n n, 2008 y l ndan 2010 
y l na kadar da Karagücü Ampu-
te Futbol Tak m n n menejerli ini 
yapt m. Karagücü Ampüte Fut-
bol Tak m  Antrenörlük görevimi 
2011 y l  ocak ay ndan bu yana 
resmi olarak yürütmekteyim. 

TSK Elele Vakf ’m z TSK Rehabi-
litasyon ve Bak m Merkezindeki 
tak mlar m z  yurtiçi ve yurt d n-
daki müsabakalarda destekle-
mektedirler.

Genel Kurmay Ba kanl na, TSK 
Elele Vakf  Ba kanl  ve TSK Re-
habilitasyon ve Bak m Merkezi 
Ba kanl na tak mlar m z ve Ga-
zilerimiz ad na maddi manevi 
desteklerinden dolay  ükranlar -
m  sunuyorum.

U ur ÖZCAN
Gazi P. Komd. Onb.
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TSK Elele Vakf  taraf ndan TSK Rehabilitasyon ve Bak m 
Merkezine Kazand r lan Baz  Önemli Cihazlar

Robotik Yürüme Sistemi Kullan m 
Alan  ve Fonksiyonlar :

Yeti kin Rehabilitasyonu

• Temel Terapi
• Geli mi  fonksiyonel terapi
• Kald raçl  sistem ile ayakta te-
davi
• Yo un fonksiyonel terapi
• Fizyolejik yürüme e itimi
• Geli tirilmi  i levsel hareket te-
rapisi
• ki farkl  yürüyü  band  fonksiyo-
nu kullan m  (engelli ve düz kulla-
n m)
Çocuk Rehabilitasyonu
• Fonksiyonel hareket terapisi
• Kliniksel çocuk rehabilitasyonu
• Çok yönlü terapi
Robotik Yürüme Sistemini Di erle-
rinden Ay ran En Belirgin Özellik:

Önceki sistemlerde kullan lan 
farkl  teknolojiler;

Örne in; hastan n yanl  ad m n  
engellemek için hasta hareketi-
ni alg lamayan sadece sistemin 
sal nmas  ve duru  a amas nda 
alg lamas n  yapan k perdeleri 
ve bu k perdelerine ek olarak 
terapistlerce operatör emniyet 
anahtar  kullan lmaktayd .

Robotik Yürüme Sisteminde kulla-
n lan teknoloji ise; Teleskop em-
niyet sistemidir. Yani bu teknoloji 
sayesinde terapistler cihaz n etra-
f nda dola ma imkan  kazanm -
lard r. Böylelikle acil durumlar için 
hem terapist veya hem hasta ta-
raf ndan bu emniyet dü mesine 
bas lma imkan  kazand r lm t r. 
Böylelikle bu yeni sistem sayesin-
de cihaz aniden durdurularak ka-
zalar  önlemek mümkündür.

Hasta aç s ndan faydal  olan un-
surlar;

• Hastan n bacak konumu, sis-
tem  üzerindeki hassas aç  sen-
sorlar  taraf ndan ölçülmektedir.

• Hastan n bacak konumu, sü-
rekli düzensizlikleri alg lamak üze-
re bilgisayar donan ml  yaz l mla 
incelenmektedir.

• Kalite ve Güvenirlik aç s ndan 
her türlü güvenceye sahip ve 
uluslar aras  kurulu larca onaylan-
m  bir sistemdir.

Tedavi Yöntem ve Kademeleri:

• Uzun Yürüyü  Konumu (L-Walk); 
Hastan n her ad m  için yürüme 
performans n  ölçer ve analiz ya-

par. Verileri toplayarak depolar 
ve dokümante eder.

• Uzun Sert Konumu (L-Stiff); Has-
tan n kalça ve diz sertli i, kontrollü 
bir ekilde ayarlanarak hastan n 
bacak eklemleri hareket ettirilir ve 
belirli bir tepki hareketi al n r. Tepki 
sinyalleri ve tork (güç uygulama) 
kay t de erleri ölçülür ve kayde-
dilir.

• Uzun Kuvvetli Konumu (L-Force); 
Hasta statik konumda iken izo-
metrik kuvvet taraf ndan olu turu-
lan de erler al n r.

• Uzun Yumu ak Konumu (L-Rom); 
Hastan n kalça ve dizine Robotik 
Yürüme Sistemi deste i olmadan 
sürücüler arac l yla pasif eklem 
hareketi verdirilerek ölçümler al -
n r. Hasta, Robotik Yürüme Sistemi 
üzerindeyken; sistem üzerindeki 
destekler, hareket sensorlar , kay t 
cihazlar  ve standart ölçü aletleri 
arac l yla ölçüm de erleri al n r 
ve kaydedilerek i lemler sonland -
r l r. Robotik Yürüme Sistemi; Felçli 
hastalar için yeniden yürüyü  ka-
biliyeti kazand rmak için çok iyi bir 
e itim ve terapi sistemidir.
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C Kollu Floroskopi Cihaz
C Kollu (Floroskopi) Görüntüleme 
Sistemi ileri teknoloji mühendislik 
harikas  bir sistemdir. Birden faz-
la görüntüleme teknolojisini (2 
boyut ve 3 boyut) bir araya ge-
tirerek  bütünle tirir. Düz panel 
teknolojisi ile donat lan sistem gri 
16.000‘den fazla renk tonlar n  
sunar. Kristal berrakl nda ve 
gürültüsüz olarak görüntüler elde 
eder. Farkl  sistemlerle entegre 
olarak çal abilir. C-kollu olmas  
nedeniyle 3 boyutlu görüntü 
e li inde büyük bir hassasiyet-
le ve kolayl kla cerrahi verileri 
doktorlar n kullan m na sunar. 
Sistem monitörü dokunmatik 
ekrand r.

Kullan m Alanlar ; Ortopedi, omur-
ga cerrahisi ve beyin cerrahisi 
prosedürlerinin raporlanmas nda 
kullan l r.
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Japonlar n üretti i h zl  trenlerde 
“güvenlik” en önemli konulardan 
biridir. kinci konu ise, Japonya 
çevre standartlar na uyumdur. 
Japonya dünyadaki demiryo-
lu i letmeleri içerisinde en kat  
“gürültü standartlar ”na sahiptir. 
Bugün mevcut teknolojileri kulla-
narak daha h zl  gitmek oldukça 
kolayd r. Ancak bununla beraber 
daha sessiz gitmek nisbeten zor-
dur. Japon Çevre Bakanl ’n n 
düzenlemelerine göre, yerle im 
merkezlerinde bir demiryolu-
nun 25 metre uza nda gürültü 
seviyesi 75 desibel veya daha 
az olmal d r. K rm z  kta duran 
arabalar n ye il k yand nda 
ayn  anda kalkt klar nda olu an 
gürültü 80 desibeli geçmektedir. 
Bu de erlerle yap lan k yaslama 
“Shinkansen” olarak adland r lan 
h zl  trenin ne kadar sessiz olmas  
gerekti ini ortaya koymaktad r.

Trenin belli bir h za ula ana kadar 
ç kard  sesin nedeni, tekerlek-
lerin raylar üzerindeki hareketidir. 
Ancak h z  200 km/s oldu unda 
sesin as l kayna , trenin hava 
içindeki hareketiyle ortaya ç kan 
aerodinamik gürültüdür. 

Aerodinamik gürültünün olu ma-
s ndaki bir numaral  etken ise te-
pedeki tellerden elektrik almak 
için kullan lan pantograflar veya 

ak m toplay c lard r. Normalde 
kullan lan dikdörtgen ekilli pan-
tograflarla gürültünün azalma-
yaca n  fark eden mühendisler, 
ara t rmalar n  h zl  ama sessiz 
hareket eden canl lar üzerinde 
yo unla t rm lard r. 

Bayku , tüm ku lar içinde en 
sessiz uçu u gerçekle tirir. Bay-
ku lar n dü ük sesle uçmas n n 
ard ndaki s rlardan bir tanesi, ka-
natlar ndaki k vr mlard r. Bayku -
lar n kanatlar nda di er ku larda 
bulunmayan pürüzlü tüyler vard r. 
Bunlar gözle bile görülebilirler. 
“Aerodinamik ses” hava ak m n-
da olu an girdaplardan kaynak-
lan r. Girdaplar büyüdükçe ses 
de artar. Bayku un kanad nda 
pek çok pürüzlü ç k nt lar oldu-

undan, büyük girdaplar yerine 
küçük girdaplar olu ur ve bayku  
son derece sessiz bir uçu  ger-
çekle tirir. 

Japon mühendis ve tasar mc lar, 
doldurulmu  bir bayku u rüzgar 
tünelinde teste tabi tuttuklar n-
da, bu ku un kanat yap s ndaki 
mükemmelli i bir kez daha gör-
mü lerdir. Sonunda trenin üzerin-
deki gürültüyü, bayku un sahip 
oldu u düzensiz tüy prensibine 
benzeyen kanat eklinde pan-
tograflar kullanarak etkin biçim-
de azaltmay  ba arm lard r. Bu 

Japon mühendis ve bilim 

adamlar  “500 serisi” olarak 

adland r lan h zl  trenleri 

tasarlarken önemli bir 

problemle kar la m lard r: 

Gürültü. Çözümü ku lar n 

mükemmel tasar m nda 

arayan Japonlar, çok geç-

meden arad klar n  bulmu  

ve ba ar l  bir ekilde 

uygulam lard r.
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sayede Japonlar n do adan 
esinlenerek taklit ettikleri pan-
tograf benzeri sistem, “i ini en 
sessiz olarak yapan” ünvan n  
almaya hak kazanm t r.

Yal  Çapk n n n Suya Dal  ve 
H zl  Trenin Tünele Giri i

H zl  trenin çal t  hat üzerinde 
tüneller vard r. Bu durum, mü-
hendisler için çözülmesi gere-
ken ba ka bir problem olu -
turmu tur. Tren tünele yüksek 
bir h zla girdi inde atmosferik 
bas nç artar ve gel git dalga-
lar  gibi dalgalara dönü erek 
tünelin sonuna ses h z  ile ula r. 
Ç k a vard ktan sonra ise dalga 
geri döner. Bas nc n bir k sm  tü-
nelin ç k nda serbest b rak l r ve 
bazen bir patlama sesi olu ur.

Dalgalar n bas nc  atmosferik 
bas nc n binde birinden az oldu-

u için “mikro bas nç dalgalar ” 
olarak adland r l r. Dalgalar n 
olu umu ise yukar daki resimde 
görüldü ü gibidir. 

Bas nç dalgas n n etkisiyle olu-
an gürültü, insanlar  rahats z 

edecek kadar fazla olur. Tünel-
lerin çok daha geni  yap lmas  
ile bu gürültü azalt labilir ancak 
tünellerin kesit alanlar n  büyüt-
mek hem zor hem de çok mas-
rafl d r.

Bunun üzerine mühendisler tre-
nin kesit alan n  azalt p burun k s-
m n  yeterince sivri ve pürüzsüz 
hale getirmenin çözüm olabile-
ce ini dü ünmü lerdir. Nitekim 
bir deneme treni üzerinde bu 
fikirlerini uygulam lar ama ya-
p lan denemede trenin neden 
oldu u mikrobas nç dalgalar n  
ortadan kald ramam lard r. 

Bu sorun kar s nda do ada 
benzer durumlar n olabilece ini 
dü ünen mühendis ve tasar m-
c lar n akl na “yal  çapk n ” adl  
ku  gelmi tir. Yal  çapk n  da 
suya dalarken, t pk  trenin tünele 
girdi i zaman hava direnci ne-
deniyle ani de i iklikler ya ama-
s na benzer de i iklikler ya ar. 
Çünkü yal  çapk n  avlanmak 
için, direnci az olan havadan 
direnci çok olan suya dalar.

Bu durumda 300 km/s ile giden 
trenlerin de yal  çapk n n n ga-
gas  gibi dal n  kolayla t ran bir 
buruna ve ön yüze sahip olmas  
gerekir. 

Japon Demiryollar  Teknik 
Ara t rma Enstitüsü ve Kyushu 
Üniversitesi’nde yap lan ara -
t rmalarda, tünelin mikro ba-
s nc n  bask lamak için, “dönel 
paraboloid”in en ideal ekil ol-
du u ortaya ç km t r. Yal  çap-
k n n n gagas  yak ndan incele-
necek olursa alt ve üst gagan n 
kesitinin de aynen böyle oldu u 
görülür. Yal  çapk n ndaki bu e -
siz tasar m sadece bir örnektir. 
Do adaki tüm canl lar, hayatla-
r n  devam ettirmelerine imkan 
tan yacak kusursuz tasar mlar y-
la insanlara örnek olacak ekil-
de yarat lm t r.
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Zaman kavram ndan al nan il-
hamla tasarland  söylenen 
tavla, özel bir platform (tah-
ta, sedef vb...) üzerinde 15 si-
yah, 15 beyaz pul ve bir çift 
zar ile oynanan iki ki ilik oyun-
dur. 1400 y l önce ran ah  
Nev iyan’ n veziri Büzur Mehir ta-
raf ndan 10 günde icat edilmi tir. 

Tavlan n içindeki kar l kl  6’ ar 
hane 12 ay  temsil eder. 15 aç k 
ve 15 koyu renkli pul, Ay n 15 
gece ve 15 gündüzünü simge-
ler. Kar l kl  12’ er hane günün 
24 saatidir. Tavlan n dört kö e-
si de dört mevsimi ifade eder.

Tavlada, 4500 civar nda ham-
le ihtimali bulundu undan 
oyunda ustala mak önemli-
dir. Ancak zar’ n ans  simgele-
mesinden dolay  ans faktörü 
de kendisini hissettirmektedir.

“Modern tavla” ile kast edilen ta-
bir; zar tutmay  engellemek için 
fincanla at lan tavla oyunu an-
lam na gelmesidir. Klasik oyunla 
aras nda hiç bir kural fark  yoktur.

Eski zamanlarda Hint mpa-
ratoru, satranç oyununu Pers 
mparatoruna, yan nda bir 
mektup ile hediye olarak gön-
dererek u mesaj  geçmi tir;

Kim daha çok dü ünüyor, 

Kim daha iyi biliyor,

Kim daha ileriyi görüyor ise

O kazan r. 

te hayat budur... 

Pers mparatoru veziri Büzur 
Merih’e bu mesaj  göstererek 
ondan oyunu analiz etmesini 
ve kendisinin de bu hediyeye 
kar l k olarak Hint mparatoru-

na hediye edilmek üzere ba ka 
bir oyun icat etmesini istemi tir. 
Vezir uzun bir analiz döneminin 
ard ndan nihayet çal malar na 
ba layarak 10 günde «Tavla» 
y  icat edip imparatora takdim 
etmi tir. Ard ndan Pers mpara-
toru, Hint mparatoruna tavla 
oyunuyla birlikte gönderilmek 
üzere ve onun gönderdi i mesa-
ja cevaben u mesaj yaz lm t r;

Evet, Kim daha çok dü ünüyor, 

Kim daha iyi biliyor, 

Kim daha ileriyi görüyor ise 

O kazan r. 

AMA B RAZ DA ANSTIR. 

te hayat budur...  

TSK ELELE VAKFI DERG S

GENEL KÜLTÜR
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TSK ELELE VAKFI DERG S

B R H KAYE

Bazen kimi              
kurtard m z                
farketmeyiz... 

Y l 1910.. 

Frans zlar yeni bulu lar  olan uça-
 tan tmak için tüm uluslardan 

kat l mc lar  davet ederler...

Herkes böyle bir icat n gerçekle -
mi  olmas  nedeniyle a k n ve 
merakl d r... 

Dönemin Osmanl  hükümetine 
de kat l mc  için haber gönderil-
mi ... 

Hükümet icatlara oldukça me-
rakl  olan Ali R za Pa a’y  gönde-
relim o merakl d r demi ler... Ve 
derhal saraya ça rm lar... 

Kendisine Frans zlar n bulu un-
dan bahsetmi ler ve Osmanl ’y  
temsilen gitmesini istemi ler... 

Ali R za Pa a bunu biz yapmal y-
d k demi  içinden hay flanarak... 

Yaln z demi ler pa aya davet 2 
ki ilik yan na 1 ki i daha al onu da 
sen belirle demi ler... 

Ali R za Pa a biraz dü ünmü  ve 
bir delikanl  var onu götüreyim 
demi ... 

Neyse Ali R za Pa a ve delikanl  
Paris’in yolunu tutmu lar... 

Paris’te otele yerle mi ler... ve bu-
lu un gösterilece i gün kalabal k 
meydan ve pist herkes merakla 
bekliyor... derken pilot haz rl klar -
n  yap yor... üstüne mont giyiyor 
birde gözlük tak yor... uçak hava-
lan yor... 

Parendeler taklalar manev-
ralar müthi  bir gösteri... Piste 
iniyor... Alk lar aras nda iniyor 
uçaktan... 

Herkes k skanç ama a k n... 
Bir yetkili bir gönüllü istiyor... 
pilotun arkas nda ona e -
lik edebilecek cesareti olan... 

Bizim delikanl  at l yor.. Ben ben... 
Tamam, deniyor ve delikanl ya 
gözlük ve mont veriliyor... 

Delikanl  montu giyiyor gözlü ü 
tak yor... Kalabal ktan s yr lmak 
üzere iken Ali R za Pa a kolundan 
tutuyor.. 

Bo ver sen binme b rak ba -
kas  binsin diyor... neden diye 
soruyor delikanl  bir ey mi his-
settiniz.. Yok, sen yine de binme 
evlat diyor... Derken ba kas  bi-
niyor uça a... uçak havalan yor 
delikanl  öfkeli pa a ya... Paran-
deler... manevralar... Derken 
uçak alev topuna dönüyor ve 
piste çak l yor... 2 ölü... 

Delikanl  pa aya bak yor hayret-
ler içinde... Pa a ma rur ve mut-
lu bir insan  kurtard  için...ama 
bir ba kas  ölmü tü.... 

Ama kurtard  bir insan de ildi.... 

Bir ulustu... 

Çünkü delikanl  Mustafa Kemal 
Atatürk’ tü.... 

Sunay AKIN 
Anlat m ndan...
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BA I  YÖNTEMLER

Vakf n, gelir kayna n  halk m z n 
yapt  gönüllü menkul ve gayri-
menkul ba lar olu turmaktad r. 
Devlet deste i veya yasa ile 
belirlenmi  herhangi bir gelir kayna  
bulunmamaktad r. 

Bankalar arac l  ile ba

Hiçbir ki i ya da kurulu u Vak f ad na 
makbuzla ba  toplama konu-
sunda yetkilendirmeyen TSK ELELE 
Vakf  vatanda lar m z n yapt klar  na-
kit ba lar  Genel Müdürlü ümüzde 
makbuz kar l  ve bankac l k arac l  
ile kabul edilmektedir.

TSK ELELE Vakf n n anla mal  oldu u 
banka ubelerinden yap lan na-
kit ba larda havale ve EFT ücreti 
al nmamaktad r.

Online ba

TSK ELELE Vakf n n internet sayfas  
www.elele.org.tr. Üzerinden kredi kart  
ile online ba  yap labilmektedir.

Menkul ba  i lemlerinde dikkat 
edilmesi gerekenler: TSK ELELE Vakf na 
ba ta bulunan de erli ba ç lar m z 
Online Ba lar n zda ve banka 
arac l  ile yapt n z ba larda sim, 
Soyad , T.C. Kimlik Numaras , Adres 
ve Telefonlar n z  (GSM Dahil) do ru 
olarak yaz l p yaz lmad  kontrol 
edilmelidir.

Çelenk Ba  

Ankara ili içerisindeki çelenk ba  
için Çelenkte yer almas  gereken is-
min Vak f ile koordine edilmesi gerek-
mektedir. 

Gayrimenkul ba

Gayrimenkul ba lar nda, mevzuat 
gere ince Tapu Sicilinden ve Vasiyet-
name ile olmak üzere iki ba  usulü 
bulunmaktad r.

1.Tapu Sicilinden Yap lan Ba

Tapu Sicil Müdürlüklerinde yap lan bu 
çe it ba larda iki çe it uygulama 
mevcuttur.

arts z Ba : Ba ç  ve Vak f yetkili-
leri birlikte ilgili Tapu Sicil Müdürlü üne 
giderler ve ta nmaz n tapusu Vak f 
üzerine intikal ettirilir. lemler sat  
i lemine benzer, ancak vakf n vergi 
muafiyeti nedeniyle vergi ve harç 
ödenmez.

Bu tür ba larda ba ç n n gayri-
menkul üzerinde hiçbir hakk  kalmaz, 
gayri menkul vakf n mülkiyetine geçer.

ntifa Hakl  Ba : Ba ç , bahse konu 
gayrimenkulün tapusunu devreder, 
ancak tapuya konulan kay tla in-
tifa (kullanma) hakk  kendisine kal r. 
Ba ç n n vefat na kadar gayrimen-
kul ba ç ya aittir. stedi i gibi tasarruf 
eder. Kendisi oturur veya kiraya vere-
bilir. Ancak satamaz, devredemez ve 
yap n n esas na yönelik de i iklikler 
yapamaz.

2. Vasiyetname ile yap lan ba

kinci ba  türü Noter arac l yla 
vasiyetname tanzim etmek suretiyle 
yap lan ba t r. Ba ç  Noterden is-
terse aç k, isterse gizli vasiyetname 
tanzim ederek ba layaca  mallar n  
kime ne artlarda ba layaca n  
belirtir. Ba  yapan ah s isterse vakfa 
bilgi verir veya vasiyetnamesinden 
bir suret gönderir. ah s vefat ettikten 
sonra vak f taraf ndan vasiyatname ile 
beraber, ilgili Asliye Hukuk Mahkemes-
ine müracaat edilir. Yetkili mahkeme, 
vasiyetin içeri i do rultusunda, karar 
verir. Mahkeme karar na istinaden 
vak f taraf ndan gerekli i lemler 
yürütülür.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA / KIZILAY ŞB.
(TL) TR970001000685390259905002

HALK BANKASI
ANKARA / K. ESAT ŞB.
(TL) TR290001200921600016000013

ING BANK 
ANKARA / CEBECİ ŞB.
(TL) TR320009900505050500100006

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ANKARA ŞB. 
(TL) TR550006400000142006000000

ALMANYA / FRANKFURT ŞB.
(EURO) DE74502306000044000008

TÜRKİYE VAKIFLAR T.A.O.
ANKARA / KOLEJ ŞB.
(TL) R150001500158007288774545

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI
ANKARA / ANAFARTALAR ŞB.
(TL) TR280006200071100006299431

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI
ANKARA / MEŞRUTİYET CAD. ŞB.
(TL) TR770003200010500000030796

AKBANK 
ANKARA / K. ESAT ŞB.
(TL) TR490004600101888000066182

YAPI VE KREDİ A.Ş. 
ANKARA / CEBECİ ŞB.
(TL) TR470006701000000001000001
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Vak f Duas

Her kimse ki; Vak flar m n bekas na özen ve gelirlerinin art r lmas na 
itina gösterirse, ba lay c  olan Allahu Teâlâ’n n huzurunda 
ameli güzel ve makbul olup, mükâfat  say lamayacak kadar 
çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edil-
sin...” 

Vak f Bedduas

“Allah’a ve Ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Haz-
reti Peygamberi tasdik eden, Sultan, Emir, Bakan, küçük veya 
büyük herhangi bir kimseye, bu vakf  de i tirmek, bozmak, 
nakletmek, eksiltmek, ba ka bir hale getirmek, iptal etmek, 
i lemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal 
olmaz. Kim onun artlar ndan herhangi bir eyi veya kaideler-
inden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir 
yöntemle de i tirir, iptal eder ve de i tirilmesi için u ra r, 
fesh edilmesine veya ba ka bir hale dönü türülmesine kast-
ederse, haram  üstlenmi , günaha girmi  ve masiyetleri ir-
tikap etmi  olur. Böylece günahkarlar al nlar ndan tutularak 
cezaland r ld klar  gün Allah onlar n hesab n  görsün. Mâ-
lik onlar n isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi 
olsun. Zira Allah’ n hesab  h zl d r. Kim bunu i ittikten sonra, onu 
de i tirirse onun günah , de i tirenler üzerindedir. Ku kusuz 
O, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez...“

Kanuni Sultan Süleyman Vakfi yesinden...

TSK ELELE VAKFI DERG S

VAKIF DUASI VE BEDDUASI
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TSK ELELE VAKFI DERG S

TANITIM

TÜRKTRUST Bilgi leti im ve Bili im Güvenli i Hiz. A. .
Bilgi, leti im ve Bili im Teknolojileri, Bili im Güvenli i ve 
Elektronik mza ile Elektronik Kimlik (Sertifika) Sa lay c l  
alanlar nda faaliyet göstermek üzere, 02 A ustos 2004 
tarihinde TÜRKTRUST Bilgi, leti im ve Bili im Güv. Hiz. 
A. . kurulmu tur. Vakf m z % 99 hisse ile kurucu ortak 
statüsündedir.

MEHMETÇ K VAKFI Sigorta Arac l k Hizmetleri Ltd. ti.
Türk Silahl  Kuvvetleri Yarar na Faaliyet Gösteren üç vakf n 
birlikte kurdu u ferdi kaza, emeklilik, konut, kasko, sa l k, 
i yeri ve deprem sigortas  bran lar nda faaliyet gösteren 
irkete vakf m z % 10 hisse ile ortak bulunmaktad r.

TURKTIPSAN Sa l k Turizm E itim ve Ticaret A. .
Türk Silahl  Kuvvetleri yarar na faaliyet gösteren alt  vak f 
taraf ndan, Sa l k, Otomotiv, Petrol, E itim, Ticaret ve Tu-
rizm alanlar nda faaliyet göstermek üzere kurulan TURKTIP-
SAN Sa l k, Turizm, E itim ve Ticaret A. .ne Vakf m z % 20 
hisse ile ortak bulunmaktad r

GÜLSAV Pazarlama Da t m. A. .
Türk Silahl  Kuvvetleri Yarar na Faaliyet Gösteren be  vakf n 
ortak oldu u GÜLSAV Paz.ve Da . A. .ne, Vakf m z da     
% 10 hisse ile ortak bulunmaktad r.

TSK Yaraar na Faaliyeet Gösteren Vak flar 

Ortakl klar m z ve tirakklerimiz

TSK ELELE Vakf
www.elele.org.tr 
Tel : 0 312 431 99 36

TSK Güçlendirme Vakf  
www.tskgv.org.tr
Tel : 0312 468 87 88 

Mehmetçik Vakf
www.mehmetcik.org.tr 
Tel: 0 312 284 19 70

TSK Dayan ma Vakf  
www.tskdv.org.tr
Tel : 0 312 448 13 11

TSK E itim Vakf
www.tsk-yurt-vakif.org.tr
Tel : 0 312 231 21 10
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vizyonumuz
Ülke savunmas  ve milletin bölünmez bütünlü ü için görevi ba nda 
yaralanan veya uzvunu kaybedenler ba ta olmak üzere; TSK personeli, 
emeklisi, malulen emeklisi ve bunlar n bakmakla yükümlü olduklar n n 
rehabilitasyonu ve devaml  bak mlar n  sa lamak, uygar ve ça da  
seviyede sa l kl  bir ya am sürdürebilmelerine katk da bulunmakt r.

Kayna n , yüce Türk Milletinin elele vererek gönüllü ba lar n n 
olu turdu u menkul ve gayri menkullerini en üst seviyede dikkat, gayret 
ve özenle en iyi ekilde de erlendirmek suretiyle modern tesisleri kurmak, 
yayg nla t rmak, geli tirmek ve örnek düzeyde i letilmesi için destek 
sa lamakt r.

Ba ar ya artlanm  bilimsel ve kültürel donan ma sahip çal anlar n 
maksimum fayday  sa lad , ba  yapan ki i, kurum ve kurulu lar n 
teveccühüne lay k, kamu yarar na hizmet veren, sa l k ve sosyal içerikli 
öncü ve güvenilir bir vak f olmakt r.

misyonumuz
Amac  gerçekle tirmek üzere; tesislere sahip olmak, bu tesislerin i letme 
ve idamesi için destek sa lamak, kâr getirici yat r m, ortakl k ve irketler 
kurmak, ça da  ileti im araçlar yla tan t m faaliyetlerinde bulunmak ve 
ba lar  art rmakt r.



“Vatan ve Millet için her eyini 
feda eden harp malulleri canl  
birer abidedir. Onlar için ne 
yap lsa azd r.”


