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Ülke savunması ve milletin bölünmez bütünlüğü için görevi başında 
yaralanan veya uzvunu kaybedenler başta olmak üzere Türk Silahlı Kuv
vetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Persone
li, 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 oluştur
duğu menkul ve gayri menkullerini en üst seviyede dikkat, gayret ve özenle 
en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle modern tesisleri kurmak, yaygınlaştır
mak, geliştirmek ve örnek düzeyde işletilmesi için destek sağlamaktır.

Başarıya şartlanmış bilimsel ve kültürel donanıma sahip çalışanların maksi
mum faydayı sağladığı, bağış yapan kişi, kurum ve kuruluşların teveccühüne 
layık, kamu yararına hizmet veren, sağlık ve sosyal içerikli öncü ve güvenilir 
bir vakıf olmaktır.

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.



Değerli okurlarımız,

Dergimizin 27‘nci sayısında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşamaktayım.

TSK ELELE VAKFI, kurulduğu günden bu güne kadar siz hayırsever bağışçılarımızın 
gönüllü bağışlarıyla, gazilerimizin ruhsal ve bedensel tedavi, bakım ve rehabilitasyonuna, engelli 
çocuklarımızın eğitimi ve öğretimine, 65 yaş üzeri terörle mücadele gazilerimizin ve TSK dan 
emekli olmuş yaşlılarımızın huzurlu bir ortamda yaşamlarını devam ettirebilmelerine destek ola
bilmek için çalışmalarına 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, Ankara Gazi Uyum Evi, Gazilerimiz için Ankara 19 Eylül Spor Tesisleri, 
Ankara Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi ile MSB Ankara Özel Bakım Merkezi’dir. Ayrıca, 
İstanbul Çamlıca Özel Bakım Merkezi’nin bakım ve onarımı yapılmıştır, Balıkesir Ayvalık TSK Ali 
Çetinkaya ilk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nin ihtiyaçları Vakfımız tarafından karşılanmaktadır.

Covid-19 salgını nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen TSK Elele Vakfı Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezinde, 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren 250 engelli çocuğumuza eğitim ve 
öğretim verilmeye başlanmıştır.

Dergimizin bu sayısında, Vakfımızdan haberler, ilginizi çekebilecek çeşitli makaleler, ga
zilerimiz ve bağışçılarımızla söyleşiler, tarihimizden önemli bilgiler ve Afyonkarahisar şehrimizin 
tanıtımıyla ilgili yazıları bulabileceksiniz.

Vakfımız, siz hayırsever bağışçılarımızın varlığı ve desteği ile vakıf senedindeki amaçlarına 
uygun, tüm görevleri büyük bir sorumluluk duygusuyla, şeffaf bir yönetim anlayışı ve gururla 
yerine getirmiş, getirmeye devam edecektir.

TSK ELELE VAKFI’ndan bağış ve yardımlarını esirgemeyen tüm kişi, kurum ve kuruluş
lara saygı ve sevgilerimizi sunar, sağlık ve esenlikler dilerim.

“TSK ELELE VAKFI, HER ZAMAN GAZİLERİMİZLE ELELE”
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Engelli öğrencilerimiz 
okullarına ve öğretmenlerine 
kavuştu.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan 

Covid-19 salgını nedeniyle, Mart

2020 tarihinden itibaren eğitime 

ve öğretime ara verilen TSK Ele

le Vakfı Özel Eğitim ve Rehabi

litasyon Merkezi, 6 Eylül 2021 

Pazartesi günü itibariyle eğitim 

ve öğretime başladı.

TSK Elele Vakfı Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezinde; Mil

li Eğitim Bakanlığınca okullarda 

Covid-19 salgınına karşı istenen 

tüm tedbirler alınmıştır. TSK Ele

le Vakfı tarafından desteklenen 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezinde; Milli Eğitim Bakan

lığının müfredatına göre ve Milli 

Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye 

Kurulunca onaylanmış;

• Zihin Engelliler Destek Eğitim 

Programı,

• Yaygın Gelişimsel Bozukluklar 

Destek Eğitim Programı,

• Özel Öğrenme Güçlüğü Des



VAKIFTAN HABERLER

tek Eğitim Programı,
• İşitme Engelli Bireyler Destek 
Eğitim Programı,
• Bedensel Engelli Bireyler Des
tek Eğitim Programı uygulan
maktadır.
Merkezimizde, engelli öğrenci
lerin eğitiminde okul-aile iş bir
liğine azami özen gösterilerek, 
velilerle bireysel ve grup halinde 
aile eğitimleri yapılmaktadır. Aile

eğitimi çalışmalarında merkezin 
tüm dersliklerini kapsayan video 
kayıt sistemi kullanılmaktadır. 
Psikolojik Danışma Birimi’nde 
engelli bireyler ve ailelerine yö
nelik psikolojik destek ve danış
manlık hizmeti sunulmaktadır. 
Bu kapsamda, ailelere engelli 
öğrencilere ve engelli öğrencile
rin kardeşlerine psikolojik destek 
çalışmaları yapılmaktadır.

TSK Elele Vakfı Özel Eğitim Re

habilitasyon Merkezi; bilimsel 

çalışmaları, merkezin fiziki şart

ları, alanında uzman eğitim kad

rosu ve uyguladığı sistemli eği

tim programlarıyla, özel eğitim 

ve rehabilitasyon alanında 

Türkiye’de örnek bir eğitim kuru

mu haline gelmiştir.



Ordular!
İlk hedefiniz Akdeniz’dir. 

İleri!

“  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ORDULARI!

Afyonkarahisar - Dumlupınar Büyük M eydan M uharebesinde zalim ve mağrur bir ordu

nun asıl unsurlarını birliklerini inanılmayacak kadar az bir zam anda yok ettiniz. Büyük ve yüce 

milletimizin fedakârlıklarına layık olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Sahibimiz olan büyük Türk 

Milleti, geleceğinden emin olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarındaki maharet ve fedakârlıkla

rınızı, yakından görüyor ve takip ediyorum.

Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan muharebeleri verileceğini dikka

te alarak ilerlemesini ve herkesin aklını, yiğitliğini ve gayretini yarışırcasına göstermeye devam  

etmesini isterim.

Ordular! İlk hedefiniz A kdeniz’dir. İleri!”

1 E y lü l  1 9 2 2
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Sakarya Meydan Muharebe- 
si’nden sonra kamuoyunda 

ve TBMM’de taarruz için sabır
sızlıklar baş göstermiştir. Bu ge
lişmeler üzerine Mustafa Kemal 
Paşa, 6 Mart 1922’de Büyük 
Millet Meclisinin gizli bir toplan
tısında endişe ve huzursuzluk 
duyanlara “Ordumuzun kararı, 
taarruzdur. Fakat bu taarruzu 
tehir ediyoruz. Sebebi, hazır
lığımızı tamamen bitirmeye 
biraz daha zaman lazımdır. 
Yarım hazırlıkla, yarım ted
birlerle yapılacak taarruz, 
hiç taarruz etmemekten çok 
daha kötüdür.” diyerek bir ta
raftan zihinlerdeki şüpheyi ber
taraf etmeye çalışırken diğer 
taraftan da orduyu son zaferi 
sağlayacak bir taarruz için hazır
lamıştır.

1922 yılının Haziran ayı ortaların
da, Başkomutan Gazi Mustafa 
Kemal Paşa, taarruza geçme 
kararını almıştır. Asıl amaç; yok 
edici bir meydan savaşı yap
mak, düşmanı çabuk ve kesin 
bir sonuç alacak şekilde vur
maktır. Büyük Taarruz ve bu ta
arruzu taçlandıran Başkomutan 
Meydan Muharebesi, Türk Kur
tuluş Savaşı’nın son safhasını ve 
zirvesini teşkil etmiştir. Mustafa

r7 BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTAN S  
MEYDAN MUHAREBESİ

>. (26-30 AĞUSTOS 1922) r

Kemal Paşa, üç yıl dört aylık sü
reçte Türk milletini ve ordusunu 
adım adım hedefe taşımıştır.
Batı Anadolu’yu Türk ordusu
na karşı savunmayı planlayan 
Yunan ordusu; Gemlik Körfe- 
zi’nden Bilecik, Eskişehir ve Af
yon’un doğusu ile Menderes 
Nehri’ni takiben Ege Denizi’ne 
dayanan savunma hattını bir yıla 
yakın bir süre ile tahkim etmiş
tir. Özellikle Eskişehir ve Afyon 
bölgeleri gerek tahkimat ge
rekse birlik miktarı bakımından 
daha kuvvetli tutulmuş, hatta 
Afyon’un güneybatısındaki böl
ge birbiri gerisinde beş savunma 
hattı şeklinde tertiplenmiştir.

Hazırlanan Türk taarruz planı
na göre 1’inci Ordu kuvvetleri, 
Afyon’un güneybatısından ku
zeye doğru taarruza geçtiğinde 
Afyon’un doğusu ve kuzeyinde 
bulunan 2’nci Ordu kuvvetleri 
de taarruzla kesin sonuç almak 
istediğimiz 1’inci Ordu bölgesine 
düşmanın kuvvet kaydırmasına 
engel olacak ve Döğer bölgesin
de bulunan düşman ihtiyatlarını 
kendi üzerine çekmeye çalışa
caktır. Süvari Kolordusu da Ahır 
Dağları’ndan aşarak düşmanın 
yan ve gerilerine taarruz ede
rek düşmanın İzmir’le telgraf ve 
demir yolu irtibatını kesecektir. 
Baskın prensibi ile Yunan ordu
sunun imhasının gerçekleşmesi 
düşünülmüştür.

İki ordunun insan ve tüfek yönün
den aşağı yukarı birbirine denk 
olmasına karşın makineli tüfek, 
top, uçak ve özellikle motorlu 
araçlar yönünden üstünlük Yu
nan ordusundaydı. Yalnız süvari 
(kılıç) olarak Türk ordusu üstün
lüğe sahiptir. Bir taarruz ve özel
likle de takip harekâtında tank ve 
motorlu araçların bulunmadığı o

zamanki savaşlarda, süvarinin 
oynayacağı rolün çok önemli ol
duğu yadsınamaz bir gerçekti. 
Mustafa Kemal Paşa, 19 Ağus
tos 1922’de Ankara’dan Akşe
hir’e giderek 26 Ağustos 1922 
Cumartesi sabahı düşmana ta
arruz emrini vermiştir.

26 Ağustos sabahı Başkomu
tan Mustafa Kemal Paşa, yanın
da Genelkurmay Başkanı Fevzi 
(ÇAKMAK) Paşa ve Batı Cephe
si Komutanı İsmet (İNÖNÜ) Paşa 
ile birlikte muharebeyi idare et
mek üzere Kocatepe’deki yerini 
almıştır. Büyük Taarruz burada 
başlamış, topçuların sabah saat 
04.30’da taciz ateşi ile başlayan 
harekât, saat 05.00’te önemli 
noktalara yoğun topçu ateşi ile 
devam etmiştir.

Piyadelerimiz, sabah 06.00’da 
Tınaztepe’ye hücum mesafesine 
yaklaşarak tel örgüleri aşıp Yu
nan askerini süngü hücumu ile 
temizledikten sonra Tınaztepe’yi 
ele geçirmiştir. Bundan sonra 
saat 09.00’da Belentepe, daha 
sonra Kalecik-Sivrisi düşman
dan temizlenmiştir. Taarruzun 
birinci günü, sıklet merkezindeki 
1’inci Ordu Birlikleri, Büyük Ka- 
leciktepe’den Çiğiltepe’ye kadar 
on beş kilometrelik bir bölgede 
düşmanın birinci hat mevzile
rini ele geçirmiştir. 5’inci Süvari 
Kolordusu düşman gerilerindeki 
ulaştırma kollarına başarılı taar
ruzlarda bulunmuş, 2’nci Ordu 
da cephede tespit görevini ak
satmadan sürdürmüştür.

27 Ağustos Pazar sabahı gün 
ağarırken Türk ordusu bütün 
cephelerde yeniden taarruza 
geçmiş, bu taarruzlar çoğunlukla 
süngü hücumlarıyla ve insanüs
tü çabalarla gerçekleştirilmiştir.



Yunan askerinden arındırılmıştır.
24 Temmuz 1923’te imzalanan 
Lozan Barış Antlaşması ile 
Türkiye bağımsızlığını tüm dün
yaya kabul ettirmiştir.

Yüce ulusumuzun vatan sevgi
sinin, yıkılmaz azim ve iradesinin 
bir eseri olarak ortaya çıkan bu 
zaferle sadece vatan toprakları 
düşmandan kurtarılmamış, Bü
yük Önder ATATÜRK’ün lider
liğinde, ulus iradesine ve ege
menliğine dayanan bağımsız 
Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlam 
temeller üzerinde kuruluş süreci 
başlatılmış ve 29 Ekim 1923’te 
Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Büyük Zafer’den iki yıl sonra 
Mustafa Kemal Paşa, Başko
mutan Meydan Muharebesi’ni 
sevk ve idare ettiği Zafertepe’de
30 Ağustos 1924 tarihinde Bü
yük Zafer’in önemini şu şekilde 
ifade etmiştir. “... Hiç şüphe 
etmemelidir ki yeni Türk dev
letinin, genç Türkiye Cum
huriyeti’nin temelleri burada 
atıldı. Ebedî hayatı burada 
taçlandırıldı. Bu sahada akan 
Türk kanları, bu semada 
uçuşan şehit ruhları, devlet 
ve cumhuriyetimizin ebedî 
muhafızlarıdır...”

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
engin ileri görüşlülüğüyle kurulan 
Cumhuriyet, ulusal egemenliğe 
dayanan yönetim biçimi olması
nın yanı sıra kapsamlı bir aydın
lanma ve çağdaşlaşma atılımıdır. 
Cumhuriyet’le birlikte hayata ge
çirilen devrimler, ulusumuza 
çağdaş bir yaşamın kapılarını 
açmış; laik ve demokratik Cum- 
huriyet’e sahip olmanın onurunu 
yaşatmıştır.

Kaynak: h ttp ://w ww.ata.tsk.tr/01_hayati/ 

m illi_mucadele_donemi.html

tepe’den idare ettiği savaşta, 
tamamen yok edilmiş veya esir 
edilmiştir. Anadolu’daki Yunan 
kuvvetlerinin yarısı imha veya 
esir edilmiş, kalan bölümü ise 
üç grup halinde çekilmiştir. Bu 
durum karşısında Çalköy’de yı
kık bir evin avlusu içinde Gazi 
Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve 
İsmet Paşa ile buluşarak Yunan 
ordusunun kalıntılarını takip et
mesi için Türk Ordusunun büyük 
kısmının İzmir istikametinde iler
lemesini kararlaştırmışlar ve mü
teakiben de Gazi Mustafa Kemal
0 tarihi “Ordular, ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir. İleri!” emrini ver
miştir.

Takip Harekâtı ve Zafer
1 Eylül 1922’de Türk ordusu
nun takip harekâtı başlamıştır. 
Muharebelerden kurtulan Yunan 
askeri İzmir’e, Dikili’ye ve Mu
danya’ya doğru kaçmaya başla
mışlardır.

Ordumuz bu muharebede, 15 
günde 450 kilometre mesafe 
kat ederek 9 Eylül 1922 sabahı 
İzmir’e girmiştir. Sabuncubeli’n- 
den geçen 2’nci Süvari Tümeni, 
Mersinli yolu ile İzmir’e doğru 
akarken bunun solunda 1’inci 
Tümen de Kadife Kale’ye doğru 
yürümüştür. Bu Tümenin 2’nci 
Alayı, Tuzluoğlu Fabrikasından 
geçerek Kordonboyu’na ulaş
mıştır. Yüzbaşı Şeref Bey Hükü
met Konağına, 5’inci Süvari Tü
menimizin öncüsü Yüzbaşı Zeki 
Bey Kumandanlık Dairesine ve 
4’üncü Alay Komutanı Reşat 
Bey’de Kadife Kale’ye bayrağı
mızı çekmişlerdir.

9 Eylül 1922 ’de İzmir,
18 Eylül’de de Batı Anadolu 
düşman işgalinden kurtarılmıştır.
11 Eylül’de imzalanan Mudan
ya Ateşkeş Antlaşması ile Doğu

Afyon kurtuluşun şanlı ve şerefli 
müjdesi olmuş, Başkomutanlık 
Karargâhı ile Batı Cephesi Ko
mutanlığı Karargâhı Afyon’a ta
şınmıştır.

28 Ağustos Pazartesi ve
29 Ağustos Salı günleri başarılı 
geçen taarruz harekâtı, düşma
nın 5’inci Tümeninin çevrilmesi 
ile sonuçlanmıştır. 29 Ağustos 
gecesi durum değerlendirmesi 
yapan komutanlar, hemen hare
kete geçerek muharebenin sü
ratle sonuçlandırılmasını gerekli 
bulmuşlardır. Düşmanın çekilme 
yollarının kesilmesi ve düşmanı 
çarpışmaya zorlayarak tama
men teslim olmalarını sağlama 
yolunda karar almışlar ve karar 
süratli ve düzenli bir şekilde uy
gulanmıştır. 30 Ağustos 1922 
Çarşamba günü taarruz ha
rekâtı, Türk ordusunun kesin za
feri ile sonuçlanmıştır. Büyük Ta- 
arruz’un son safhası Türk askerî 
tarihine Başkomutan Meydan 
Muharebesi olarak geçmiştir.

30 Ağustos 1922 Başkomutan 
Meydan Muharebesi sonunda, 
düşman ordusunun büyük kıs
mı dört taraftan sarılarak Gazi 
Mustafa Kemal Paşa’nın ateş

http://www.ata.tsk.tr/01_hayati/
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Afyon Kocatepe Saat 05.30 
“O sabah Kocatepe’de bulunu
yorduk. Taarruz, şafak vakti saat 
beşte başlamıştı. Mustafa Kemal 
Paşa, günler ve geceler süren 
yorgunluğuna rağmen ayakta, 
vaziyeti adım adım takip ediyor, 
direktifler veriyordu. Bir ara ku
mandanlardan ayrıldı. Tek başı
na, kayalıklar arasında dalgın ve 
düşünceli dolaşmaya başladı. 
Zaman zaman sahra dürbünle
riyle düşman cephesine bakıyor
du... Bir aralık o kayalık tepenin 
ucuna geldi. Hafifçe eğilmişti.

%
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Başparmağı dudaklarının ara
sındaydı... Hemen objektifimi 
çevirdim, adeta nefes almaya
cak kadar bir sessizlik içinde 
deklanşöre bastım, resmini çek
tim. Saat 11.00’di... O gün 7x11 
boyunda sekiz on rulo film çek
tim. Bir kaç tane 10x15 cam... 
Mustafa Kemal Paşa, bütün gün 
ağzına bir lokma koymamıştı... 
Gece ric’ate (geri çekilme) baş
ladılar. 2 Eylül’de Uşak’a gir
dik. Vakit yoktu. Ahır bozması 
bir yerde bir kaç film yıkadım. 
Fotoğraflar birbirinden güzeldi.

Hemen dört tane yaptım, erte
si sabah götürdüm. İçeri aldılar. 
Berberi traş ediyordu. Odada 
portatif bir masa, bir portatif kar
yola, iki iskemle vardı. Bir aralık 
odayı işaret etti: “A be.... Bu bir 
başkumandan odasına yakış
maz” dedi. Salih (Bozok) odayı 
halılarla süsleyeceğini söyledi. 
Zira o gün Trikopis getirilecekti. 
Gazi, fotoğrafları aldı, baktı. Par
maklarını fotoğrafların üzerinde 
gezdirdi ve çekti: “Çok güzel,” 
dedi. “9 Eylül’dü... Kadifeka- 
le’ye çıkmıştık. Zaman güneş



batımına yakındı. Deniz pırıl pı- 
rıldı... Şehir ayaklar altındaydı... 
Körfezde bazı vapurlar vardı... 
Dumanlıydı vapurlar... Bir rapor 
geldi. Süvarilerimiz İzmir’e gir
mişti... “Ordular ilk hedefiniz 
Akdeniz’dir, ileri..” emri yerine 
getirilmişti. İzmir bizimdi yine... 
“Sonra mı?.. Ha, evet... Son
ra otomobillerle şehre girdik. İlk 
işim bir fotoğrafçı bulmak oldu. 
Kocatepe’de çektiğim sekiz on 
rulo filmi bir Rum fotoğrafçıya 
verdim. Zaman geçirmek için 
etrafta biraz döndük, dolaştık... 
Sonra yeniden geldik. Fotoğrafçı 
geldiğimizi, içeri girdiğimizi gö
rünce “fotoğraflarınız bir harika!” 
diye bağırdı. Baktım fotoğraflar 
daha yaştı... Doya doya bak- 
tım...Hakikaten birer harikaydı... 
Ta Uşak’tan İzmir’e kadar bu anı 
bekliyordum. Fotoğrafların ku
ruyup, hazır olması için bir gün

daha lazımdı. Ertesi günü gelip 
almak üzere karargaha, Bor
nova’ya döndük. Ertesi sabah 
otomobille indik İzmir’e... Millet 
yollara dökülmüştü... Bayram 
vardı... “Biraz sonra Mustafa 
Kemal gelecek” dedik... Görme
liydiniz o anı... İzmir yanıyordu... 
Ne dost, ne düşman belliydi... 
Cayır cayır yanıyordu İzmir... 
Fotoğrafçı dükkanının olduğu 
yere güçlükle varabildik. Fakat 
ne görelim, dükkan yanmıştı... 
Uşak’ta o ahır bozması yerde yı- 
kaya bildiğim birkaç film kalmıştı 
elimde... Ötekilerin hepsi fotoğ
rafçı dükkanıyla birlikte yandı kül 
oldu...”Bu fotoğrafla ilgili olarak 
Falih Rıfkı Atay, “Bir 26 Ağustos 
Yıldönümü” yazısında şöyle di
yecektir:
“Fotoğraf objektifi, tarihe bu 
kadar canlı bir eser bırakma
mıştır.”

Etem Hamdi TEM, 1895 yılın
da Halep’te doğdu. 1. Dünya 
Savaşı’nda Kafkas cephesin
de savaştı, Kurtuluş Savaşı 
sırasında da o zamanki adı 
Erkan-ı Harbiye olan Genel- 
kurmay’da görevlendirildi. 
Savaş boyunca asteğmen 
rütbesi ile ordunun resmi 
fotoğrafçısı oldu. Büyük Ta
arruz sırasında Atatürk ile 
beraber Kocatepe’deydi. 
1921’den 10 Kasım 1938’e 
kadar Atatürk’ün özel fotoğ
rafçılığını yaptı. Ulu Önder’in 
700’e yakın fotoğraf karesi, 
onun sayesinde günümüze 
kadar geldi.

Kaynak:1- Fikret Otyam, “Etem Tem” rö
portajı, Ulus Gazetesi, 4 Aralık 1960, An
kara. 2- Falih Rıfkı Atay, “ Bir 26 Ağustos 
Yıldönüm ü” Milliyet Gazetesi, 26 Ağustos 
1928 https://isteataturk.com /Kronolo jik/ 
T a r ih /1 9 2 2 /8 /2 6 /B a s k o m u ta n -M u s ta -  
fa-Kemal-Buyuk-Taaruz-sabahi-Afyon-Ko- 
catepede-26081922/2

S »
1 1 1 TSK ELELE VAKFI DERGİSİ

https://isteataturk.com/Kronolojik/


Şuhut Atatürk Evi Zafer Yolu
Türk Orduları Başkomutanı Gazi 
Mustafa Kemal ve Silah arkadaşlarının
25 Ağustos 1922 günü kaldığı Hacı Veli 
Konağı restore edilerek müze haline 
getirilmiştir. Kocatepeye giden yol Za
fer Yolu adıyla yeniden düzenlenmiştir. 
Şuhut Şehitliği 26 Ağustos 1922 tari
hinde Büyük Taarruz ve daha önceki 
muharebelerdeki, şehitleri şimdiki De
mirciler çarşısı civarındaki türbe yanın
daki mezarlığa daha sonrada buradan 
alıp bugünki şehitliğe topluca defnedil- 
miştir.

Utku (Zafer) Anıtı
Afyonkarahisar Şehir Merkezi Anıt- 
park’ın içinde yer alan anıt Avusturya’lı 
heykeltıraş Krippel’e yaptırılmış ve 
24 Mart 1936 tarihinde büyük bir tö
renle, İsmet İnönü tarafından açılmış
tır. Kurtuluş Savaşı anısına, taş kaide 
üzerine galip gelen Türk askeri ve ye
nik düşen düşman askerini betimle
yen bronz heykel bulunmaktadır. Taş 
kaidenin dört tarafına da, savaşla ilgili 
bronz kabartmalar işlenmiştir.
Büyük Taarruz Şehitliği
Şehitlik, Afyonkarahisar - Antalya yol
kavşağında, 26 Ağustos tanıtım parkı

26-29 Ağustos 1922 de Dumlupınar ile 
Afyon arasında yapılan Yıldırım savaş
larında şehit düşen 275 Subay ve 2150 
Mehmetçiğin anısına yapılmıştır.
Büyük Taarruz Şehitliği yeri olarak da 
savaşın en yoğun olarak geçtiği Sinan- 
paşa Ovasının başlangıcı olan Afyon 
- Antalya - İzmir Karayolu kavşağının 
bulunduğu Işıktepe’dedir.
Reşat Çiğiltepe Şehitliği 
Çiğiltepe, Afyonkarahisar Sinanpaşa 
İlçesine bağlı 43 km Güney Batısında 
yer alan 1591 rakımlı tepedir. Şehit
lik Büyük Taarruzun ikinci günü olan 
27 Ağustos 1922 tarihinde Atatürk’e
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verdiği sözü yerine getiremeyerek 
üzüntü içinde intihar eden Albay Reşat 
Çiğiltepe ve o bölgede şehit düşen 
askerlerimiz adına yapılmıştır. 
Kocatepe Anıtı
Başkomutan Mustafa Kemal Paşa
26 Ağustos 1922 sabahı saat 4.30’da 
Türk Ordularına düşmana taarruz emrini 
verdiği yerdir. Türk Orduları Baş Komuta
nı Mustafa Kemal Atatürk ve komuta ka
demesinin Büyük Taarruzu sevk ve idare 
ettiği ve karargah kurduğu Kocatepe’de 
ilk önce taarruzun anısına kitabe yapılmış, 
daha sonra ise Atatürk’ün Kocatepeye 
çıkışını anlatan anıt yapılmıştır.

Agah Efendi Şehitliği
Agah Efendi Şehitliği Büyükkalecik Ka
sabası içinde Afyonkarahisar’a uzaklığı 
12 km ’dir. Şehitlik Büyük Taarruzda 
Kurtkaya Bölgesinin alınması sırasında 
şehit düşen 12’nci Tümen 36’ncı Alay 
5 ’inci Bölük Komutanı Bayburtlu Yüz
başı Agah,Sinoplu Üsteğmen Feyzul- 
lah ile 101 Mehmetçik anısına yapıl
mıştır.
Giresunlular Şehitliği
Şehitlik Afyonkarahisar ilinin İscehisar 
ilçesi Doğanlar Köyü kuzey batısında 
bulunmaktadır. İncehisar Doğanlar Köyü 
Dede Sivrisi Mevkiinde Topal Osman

emrindeki 47’nci Alaya 26 Ağustos 
1922 de başlayan Büyük Taarruzda Yu
nanlılar ile Muharebeye girmiş ve 35 saat 
süren muharebe sırasında şehit olan 14 
Giresunlu asker bu mezarda yatmakta
dır. Muharebe sırasında adları bilinmeyen 
binlerce Karadenizli şehit düşmüştür. 
Anıtkaya (Eğret) Şehitliği 
Afyonkarahisar - Kütahya karayolu 
üzerinde, Afyonkarahisar’a 30 km me
safededir. Anıtkaya (Eğret) Kasabasın
da bulunan şehitlik 28 Ağustos 1922 
günü 13’üncü Alayda şehit olanların 
anısına yapılmıştır. Altı subay ve altı erat 
bu şehitlikte yatmaktadır.
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Yıldırım Kemal Şehitliği
Şehitlik Afyonkarahisar İli, Sincanlı il
çesi Yıldırım Kemal köyü içerisindeki 
tren istasyonunun bitişiğinde, yer al
maktadır. 27 Ağustos 1922 günü bu 
mevkide şehit düşen 2 ’nci Süvari Tü
meninden Asteğmen Yıldırım Kemal ile 
26-27 Ağustos 1922 günü şehit düşen 
36 şehidin anısına yapılmıştır.
Şehit Baba Oğul Anıtı 
Bu destan 1912 yılında oğlu Mehmet 
8 yaşında iken Balkan savaşına katıl
mak için Afyonkarahisar İli Sandıklı İl
çesi Çetmi Köyünden ayrılan, Geliçya,Y

Hicaz, Yemen ve Kafkas cephelerinde 
11 yıl savaş meydanlarında çarpışan 
Dumlupınarda şehit düşen Çetmili 
Kara Ali Çavuş ve oğlunun destanı ve 
anıtıdır.
Şekip Efendi Şehitliği
Anıt Başkomutanlık Meydan Muhare
besinde 29 Ağustos 1922 de Yunanlı
lara hücum eden Türk Süvari Kolordu
sunun bu civarda verdiği şehitler adına 
yapılmıştır. 14’üncü Süvari Tümeninin 
3 ’üncü Alayının 2 ’nci Bölük komutanı 
Yüzbaşı Şekip Efendi adına 1972 de 
dikilmiş olan bu anıt mermer bir kaide 
üzerinde bir dikili taş şeklindedir.

Zafer Tepe Anıtı
Zafer Tepe Anıtı 1968 yılında ta
mamlanarak ziyarete açılmıştır. 

30 Ağustos 1922 günü Atatürk Genel 
Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak Dum- 
lupınar Meydan Muharebesini bu te
peden idare ederler. Dumlupınar Zafer 
Tepe Anıtı çatılmış silahların uzaktan 
görünüşü veya alev alev meşale hissi 
uyandıran Dumlupınar Zafer Anıtı , Asıl 
manası ile Kurtuluş Savaşını sembolize 
eder.
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Dumlu Pınar Şehitliği
Dumlupınar ilçesi içerisindeki Cafer 
Gazi tepesindeki bu anıt ve şehitlik 
cephede ve cephe gerisinde verilen 
137 bin şehidimizin Büyük Taarruzun 
70’inci yıldönümü anısına yapılmıştır. 
Şehitliğin içerisindeki tepeciğin üzerin
de mermer bir kaide üzerinde bronz
dan yapılmış elinde süngüsü ile bu 
savaşta şehit olan isimleri bilinmeyen 
askerlerimizi temsil eder. İsimleri tes
pit edilebilen şehitlerimizin mermerden 
yapılmış sembolik mezarları bulunmak
tadır.
Üçtepeler Şehitliği,
Dumlupınara 15 km mesafededir. Bü

yük Aslıhanlar Köyünün hemen batısın- 
dadır. 30 Ağustos 1922 de Başkomu
tanlık Meydan Muharebesinde Büyük 
Aslıhanlar köyünde şehit düşen Elazığlı 
Binbaşı Hacı Ömeroğlu Yusuf Ziya, Di
yarbakırlı Üsteğmen Mehmet oğlu Ah
met, Urfalı Teğmen Halil İbrahim oğlu 
Mustafa Hilmi isimli subaylarla beraber 
42 Mehmetçiğin makam mezarı bulun
maktadır.
Hava Şehitliği
Afyonkarahisar - İzmir Karayolu üze
rindeki şehir asri mezarlığındadır. 
İstiklal savaşında şehit düşen Üsteğ
men Cemal ve Bahattin ile şehit düşen 
16 askerimiz anısına 1935 yılında yapıl

mıştır. Afyonkarahisar’a 2 km mesafe
de, Asri mezarlık içerisindeki şehitlikte, 
1939’dan itibaren günümüze kadar 
hayatlarını kaybeden diğer hava şehit
lerimiz yatmaktadır.
Şehit Sancaktar Anıtı 
Kütahya Altıntaş İlçesinde Çalıköy’e 
2,5km, Dumlupınar’a 15 km uzaklık
tadır. Şehit Sancaktar Mehmetcik Anı- 
tı’nın temeli, Atatürk tarafından, 1924 
yılında atılmıştır. 1927 yılında törenle 
bizzat Atatürk tarafından açılmıştır. 
Düşman toplarının ateşiyle, toprağa 
gömülmesine rağmen tepe üzerinde 
sancağı dimdik tutan Şehit Sancakta
rın anıtıdır.
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Hüseyin DEMİR / GAZİ

Bizlerin, hayata dönmemiz ve 
şifa bulmamız için bu merkez ile 

çalışanlara gerçekten ihtiyacımız var. ^  ^

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1995 yılının Ağustos ayında 
Samsun’un Terme ilçesinde 
dünyaya gelmişim. Babam çiftçi, 
annem ise ev hanımı.
İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi 
Terme’de tamamladım. Liseyi 
bitirdikten sonra Edirne’de ya
şayan amcamın yanına gittim. 
Edirne’de bir pirinç fabrikasında 
bir yıl kadar işçi olarak çalıştım. 
Bu arada amcamın oğlu uzman 
çavuş olduğu için ben de ona 
çok özenmiştim. Fabrikada ça
lışırken uzman çavuş alımı ola
cağını öğrenince başvurumu 
yaptım ve kazandım. Gerekli 
eğitimleri tamamladıktan sonra 
Şubat 2019’da Hakkari/Çukur
ca da Komando uzman çavuş 
olarak göreve başladım.

Gazi olduğunuz olayı anlata
bilir misiniz?
Ağustos 2020 de yaklaşık 50 
kişilik bir birlikle göreve çıktık. 
Sabah 08.00 civarında bölgeye 
yaklaştık, emniyeti alarak ikişer 
metre aralıklarla yürüyorduk.
Ne oldu anlamadım, bir toz bulu
tu olduğunu hatırlıyorum, sanki 
birden bir şey beni havaya fırlattı 
ve yere düştüm.
Yanıma sağlıkçı personelin gel
diğini hatırlıyorum, gerisi karan
lık...

El yapımı patlayıcıya basmışım. 
İlk müdahaleden sonra helikop
terle Hakkari Devlet Hastanesine 
götürülmüşüm. Hemen ameliya
ta almışlar. Ameliyat altı saat ka
dar sürmüş, sol ayağım patlama 
anında kopmuş, sağ ayağım da 
ameliyatta alınmış, sağ gözüme 
şarapnel parçaları girmiş.

Tedavi süreciniz nasıl geçti?
Kendime geldiğimde Ankara 
Gülhane Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde yoğun bakım
daydım . Hakkari Devlet Has
tanesinden ameliyattan sonra 
hemen beni ambulans uçak ile 
Ankara’ya, Gülhane Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine gönder
mişler. Bu arada aileme haber 
vermişler, onlarda hemen Anka
ra’ya gelmişler. Yaklaşık 10 gün 
yoğun bakımda kaldım, her şey 
hayal gibiydi. Yaklaşık bir ay ka
dar klinikte tedavim devam etti,

ardından beni hava değişimi için 
memleketime gönderdiler. Sam
sun’da geçirdiğin 45 günün so
nunda Gülhane Eğitim ve Araş
tırma Hastanesine tekrar geldim. 
Burada gerekli tedavi tamam
lanınca, beni Ankara Bilkent’te 
bulunan Gaziler Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Eğitim ve Araştır
ma Hastanesine sevk ettiler. 
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitas
yon Eğitim ve Araştırma Hastane
sinde hemen ampute kliniğine ya
tışım yapıldı. Diğer hastaneler gibi 
değil burası, sanki ben gelmeden 
herkes haber almış, benim için 
hazırlıklar yapılmış. Hemen fizik 
tedavim başladı. Merkezde hem 
fizik tedavim yapılırken hem de 
protezlerim için gerekli işlemlere
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yapıldı. Rehabilitasyon merkezi
ne ilk geldiğim anda buranın bir 
otel olduğunu düşünmüştüm. 
Birkaç gün sonra aslında biz ya
ralanan askerler için yapılmış bir 
tesis olduğunu öğrendim. Ama 
en ilginç olanı da bir vakıf tara
fından yapılmış olmasıydı. Benim 
doğduğum yıllarda yapılan bir 
kampanya ile toplanan paralarla 
yapılmış bu hastane. Yaklaşık 25 
yıl sonra vatanı için ayağını, ba
cağını, gözünü feda eden bizlere 
ayak oluyor, bacak oluyor, göz 
oluyor.
TSK Elele Vakfı çok kutsal bir iş

yapmış ve bizlere böyle güzel bir 
tesis kazandırmış. Emeği geçen 
herkese şifa bulan bir gazi ola
rak çok teşekkür ederim. İnşal
lah vakfa yapılacak bağışlarla bu 
tarz merkezlerinde sayıları artar. 
Bizlerin, hayata dönmemiz ve 
şifa bulmamız için bu merkez ile 
çalışanlara gerçekten ihtiyacımız 
var. Sağladığınız tüm destekler 
için sizlere tekrar teşekkür edi
yorum.

Kültür Mahallesi 
Ziya Gökalp Cad. 
Ataç-2 Sokak No:43/8 
Kızılay /ANKARA 
0312 431 33 96 
0312 430 55 72 
elele@elele.org.tr 
www.elele.org.tr 
twitter@TSKEIele
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SÖYLEŞİ
İhtiyaç sahibi bir gazi gibi düşünüp 

inşaa ettiren TSK Elele Vakfı’na, Vakfa 
bağış yapan herkese teşekkür ederim. ^  ^

Muhammed ÇAYHAN / GAZİ

Bize kendinizi tanıtır mısınız?
1997 yılında Mardin’in Artuklu 
ilçesinde ikizlerden biri olarak 
dünyaya gelmişim. Ancak ikizim 
altı aylıkken vefat etmiş. Yedi 
kardeşiz, babam çiftçi, annem 
ise ev hanımı.
İlk ve orta okulu Artuklu’da oku
dum, yaz tatillerinde babama 
yardımcı oluyordum, okul bittik
ten sonra bir süre ekmek fırının
da çalıştım. 2017 yılında Piyade 
Er olarak İğdır’da askerlik göre
vimi tamamladım.
2018 yılında askerliğim bittikten 
sonra beş ay kadar doğalgaz 
şirketinde çalıştım. Bu arada 
uzman asker alımları olduğunu

duydum, zaten özendiğim, iste
diğim bir meslekti. Başvurumu 
yaptım, mülakat ve sınavlardan 
sonra beklemeye başladım. Bu 
arada çalıştığım yer askeri bir 
birliğin karşısında idi, her sabah 
askerleri görüp; “keşke ben de 
onların içinde olabilsem” diye 
içimden geçirirdim. 2018 yılı 
Aralık ayında katılış emrim geldi. 
Önce dört ay kadar İsparta’da 
eğitim aldım. Daha sonra da ilk 
görev yerim olarak 9.Komando 
Tugayı Sarıkamış/Kars’ta göreve 
başladım.

Gazi olduğunuz olayı anlata
bilir misiniz?
İdlib/Suriye’ye gönderilen birlikte 
görevlendirilmiştim. Bulunduğu
muz bölgeye sık sık taciz atışları 
oluyordu, biz de top atışı ile kar
şılık veriyorduk. 19 Şubat 2020 
de mevzide nöbet tutarken 30 
metre kadar ileriye bir top atışı 
gerçekleşti. Can havliyle ken
dimizi yere attık. Bağrışmalar 
başladı, kolumda ağrı hissettim. 
Sağlık ekibi ilk müdahaleyi yap
mış. Koluma şarapnel parçaları 
saplanmış. Sonrasında Hatay 
Devlet Hastanesi’ne götürül
müşüm. Ertesi gün yaklaşık beş 
saat kadar süren ameliyatın so
nunda ambulans uçakla Anka
ra Gülhane Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne gönderildim.

Tedavi süreciniz nasıl geçti?
Ankara Gülhane Eğitim ve Araş
tırma Hastanesi’ne geldikten bir 
süre sonra hava değişimi için 
eve gönderildim. Hava değişi
min sonunda Covid-19 salgını 
başlamıştı, yollar kapalıydı. Özel 
izin alarak Ankara Gülhane Eği
tim ve Araştırma Hastanesi’ne 
tekrar yatışım yapıldı. Bir süre 
tedavi yapıldıktan sonra, Ankara 
Bilkent’te bulunan Gaziler Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim
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ve Araştırma Hastanesi ampüte 
kliniğine yatışım yapıldı. 
Rehabilitasyon merkezinde ça
lışanlar, doktorlar, yöneticiler, 
hemşireler hepsi çok ilgili ve ya
kın davrandılar. Yaklaşık 12 ay 
boyunca fizik tedavi gördüm. 
Her şeyden çok memnun kal
dım, hepsine teker teker teşek
kür ederim.
Yaklaşık bir yıllık tedavinin so
nunda gazi olarak emekli oldum. 
Burası artık bizim ikinci evimiz,

kendimizi en iyi hissettiğimiz yer, 

ömrümüz boyunca Gaziler Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi’ne gelip 

gitmeye devam edeceğiz. Bizim 

için buranın önemi çok büyük, 

ihtiyaç sahibi bir gazi gibi düşü

nüp inşaa ettiren TSK Elele Vak- 

fı’na, Vakfa bağış yapan herkese 

teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
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19 Eylül 1921 tarihinde Meclis’te 
gerçekleşen görüşmelerde Atatürk, 
Sakarya Meydan Muharebesi’nin 
cereyanı ve Türk milletinin bağım
sızlık yolundaki kararlılığı hakkın
da izahat vermiş, konuşmasının 
sonunda, Meclis’e, Genelkurmay 
Başkanı Fevzi Paşa’ya, Garp Cep
hesi Komutanı İsmet Paşa’ya, Milli 
Savunma Bakanı Refet Paşa’ya, 
tüm subay ve erlere teşekkürlerini 
sunmuştur. Sakarya zaferinin ar
dından Karesi milletvekili Vehbi Bey 
tarafından verilen “Başkomutan 
Atatürk’ün beyanatının aslı ile bera
ber Fransızca tercümesinin derhal 
bastırılarak bütün dünyaya ilân edil
mesine” dair takrir oybirliğiyle kabul 
edilmiştir.
Atatürk’e, “Gazilik unvanı ve ma
reşallik rütbesinin verilmesine” iliş
kin olarak; Genelkurmay Başkanı 
ve Kozan milletvekili Fevzi Paşa ile 
Garp Cephesi Komutanı ve Edirne 
milletvekili İsmet Paşa tarafından 
müştereken, Saruhan milletvekili 
İbrahim Süreyya Bey tarafından 62 
milletvekilini temsilen, Erzurum mil
letvekili Durak Bey, Aydın milletve
kili Tahsin Bey, Siirt Milletvekili Halil 
Hulki Efendi tarafından da münferi
den olmak üzere toplam beş takrir 
verilmiştir.
Müzakeresine geçilen, “Büyük 
Millet Meclisi Reisi Başkumandan 
Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
Gazilik unvanı ita ve Rütbe-i Müşiri 
tevcihine dair kanun;
Madde 1. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi Başkumandan Musta
fa Kemal Paşa Hazretlerine Gazilik 
unvanı (verilmesi) ve rütbe-i müşiri 
(mareşallik rütbesi) tevcih olunmuştur. 
Madde 2. İşbu kanun tarihi neşrin

“...Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden 
daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiş- 
tir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük 

payı senindir...”

den itibaren mer’iyül-icradır (yürür
lüktedir).
Madde 3. İşbu kanun icrasına Bü
yük Millet Meclisi memurdur.” 
şeklindeki kanun teklifi, oybirliği ile 
kabul edilerek 19 Eylül 1921 tarihi 
itibarıyla 153 numaralı kanun olarak 
yürürlüğe girmiştir.
Atatürk, Meclis’ in iradesiyle kuvvet 
bulan Ordu sayesinde bu başarının 
gerçekleştiğini, Meclis tarafından 
kendisine yapılan taltifin asıl muha
tabının Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ordusu olduğunu belirterek, Ordu 
ve kendi namına, Meclis’e teşekkür 
etmiştir. Atatürk ayrıca, “Sakarya 
Meydan Muharebesi sonuna ka
dar askerî bir rütbesinin olmadığını, 
Osmanlı Devleti’nin rütbesinin, yine 
o devlet tarafından geri alındığının 
bilindiğini” ifade etmiştir. Kendisine 
Gazi unvanı ve Mareşallik rütbesi
nin verilmesi üzerine, ordu hakkın
da duyduğu takdir, hayret, minnet 
ve şükranı, ordunun her ferdi ile ül
kenin her tarafından duyulacak ka
dar yüksek sesle söylemeye lüzum 
gören Atatürk, 20 Eylül 1921’de 
orduya verdiği beyannamede, Sa
karya’da gösterdikleri kahramanlık
lardan ötürü komutanlara, subayla
ra ve erlere ayrı ayrı teşekkür etmiş 
ve “ .D ünyan ın  hiçbir ordusunda 
yüreği seninkinden daha temiz, 
daha sağlam bir askere rast gelin- 
memiştir. Her zaferin mayası sen
dedir. Her zaferin en büyük payı se
n in d ir . ” sözleriyle, Türk askerinin 
mağlup edilmesi mümkün olmayan 
niteliğini ortaya koymuştur. Atatürk 
ayrıca; “Türkiye Büyük Millet Mec- 
lisi’nin kendisi hakkında yeni bir 
rütbe ve unvan ile beliren iltifat ve 
teveccühün doğrudan doğruya or

duya dayandığını; milletin verdiği bu 
rütbe ile yükselen ordunun en şe
refli, en ulu bir savaş ile seçkin olan 
yine Türk ordusu olduğunu; ordu
nun kahramanlıklarıyla gösterdiği 
nihayetsiz fedakârlıklar pahasına 
kazanılan bu büyük zaferin millet ta 
rafından takdirini gösteren bu rütbe 
ve unvanı ancak orduya bağlayarak 
bütün askerlik yaşamının en büyük 
iftihar kaynağı olarak taşıyacağını,” 
ifade etmiştir. Atatürk’ün büyük as
kerî dehasının bir kez daha ispatı 
olan Sakarya zaferi neticesinde, 
kendisine tevcih edilen gazilik un
vanı ve mareşallik rütbesini, zafer
de payı olan her fert, komutanlık 
ve kurumla kısacası Türk milleti ile 
paylaşan Atatürk zafer sarhoşluğu
na kapılmamış; muharebenin kaza
nıldığı hemen ilk gün ve sonrasında 
aldığı tedbirler ve yayımladığı tebliğ
ler ile barış yanlısı olduğunu belirt
mekle birlikte bağımsızlık yolunda 
taviz verilemeyecek şartlarını bıkıp 
usanmadan dünyaya ilân etmiştir. 
Meclis tarafından Atatürk’ün şah
sına verilmiş olan bu unvan ve rüt
be, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’nin 
eriştiği moral, güven ile güç seviye
sini göstermesi açısından önemlidir. 
19 Eylül Gaziler Günü müna
sebetiyle Gazi Mustafa Kemal 
ATATÜRK ve silah arkadaşlarını 
bir kez daha rahmet ve şükran
la anıyoruz.
Gaziler Gününe özel olarak bu 
sayımızda Gazilerimizin “Ga
ziler Günü” mesajlarını sizlerle 
paylaşıyoruz.

İyi ki v a r la r .
Onlar için ne yapılsa a z d ır .



Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna 
canlarını hiçe sayan tüm gazilerimizin 
Gaziler Günü Kutlu Olsun.

Gaziler Gününü En İçten Dileklerimle 
Kutlarım.

Vatan uğruna şehadeti umut ederek çıktığımız 
bu yolda, kahramanca çarpışarak hiç 
düşünmeden feda ettiğimiz canımıza,
Gazilik onurunun nasip olması ve yaşayan bir 
anıt olmanın gururuyla Kahraman 
Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Gününü Kutlarım

Vatan için en büyük bedel kan ile ödenendir. 
Ne mutlu bana...
Vatan için bedel ödeyenlerdenim...

Gaziler Günümüz Kutlu Olsun

Vatan uğruna canlarını feda etmiş olan tüm 
şehitlerimizi rahmetle anar, Gazilerimizin 
Gaziler Gününü Kutlarım.Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna 

canlarını esirgemeyen tüm gazi büyüklerimin 
19 Eylül Gaziler Gününü Kutluyorum.

G azİ E m r u l la h  YIGIT

Pencereden dışarı baktığımızda güneşi 
esirgemiyorsa gökyüzü, sizden önce 
birileri bedelini ödediği içindir...
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere tüm gazilerimizin 
19 Eylül Gaziler Günü Kutlu Olsun

Qünyanm hiçbir ordusunda yüleğl beninkinden daha 1tmvz, daha bağam  
b l  abkle lafifr gdinmemiŞjİı. H e t zafeln  mayon şendedir.

H e t zaferin en büyükpay bm indit..."



Ölmeseler aşık olurlar, şiir yazarlar,
Ölümüne severlerdi.
Şiirleri böldüler,
Bir güzel kıza değil 
Bin cefaya güldüler...
Kırmızı bir gül vermek vardı Allahın emriyle, 
Ve gülmek peygamberin kavliyle.
Vazgeçtiler!
Allahın peygamberine komşuluğu seçtiler. 
Aziz şehitlerimizin canlı şahitleri olan 
Gazi arkadaşlarımın Gaziler Günü kutlu olsun. 
Bütün dava arkadaşlarımıza selam ve dua ile

Tüm silah arkadaşlarımın
Gaziler Gününü canı gönülden kutlarım.

Başta en büyük Gazi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Onun 
silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi 
ve ebediyete intikal eden tüm Gazilerimizi 
rahmetle ve minnetle anıyor, hayata olan tüm 
Gazi büyüklerimin ve arkadaşlarımın 
Gaziler Günü'nü kutluyorum.

Gövdesini yurt toprakları için siper eden 
vatan evlatlarının bir kısmı şehadet şerbetini 
içmiş bir kısmı da gazilik abidesi olmuştur. 
Ebediyete intikal eden şehitlerimizin 
ruhları şad olsun. Gazi olmuş kahraman Türk 
evladının Gaziler Günü kutlu olsun.

Ga z İ Sü l e y m a n  YALÇIN

Vatan aşkı yüreğinde, 
Dalgalanmış, bayrak olmuş. 
Dile gelmiş, dağlar, taşlar, 
İnancınla hayat bulmuş.

Çıktın yola, haykırarak:
"Vatan için aksın kanım,
Ya şehitlik, ya gazilik,
Bu yurt; benim canım, kanım.

Sana sonsuz minnettarlık, 
Hepimizin gönlündedir.

Şanlı gazi, sana selam!
Selam sana ey şüheda!
Vatan için bizlerin de, 
Canlarımız olsun feda!

Rıfkı Kaymaz

Selam olsun "Önce Vatan"diyerek yola 
çıkanlara; yerinden, anasından, ayrılıp 
hasrete belki de vatan için ölmeye yelken 
açanlara; vatan için kendini,canını, kanını, 
gözlerini, ellerini tüm bedenini 
milletine siper denlere...
Vatan Size Minnettardır...
Milletimin Gaziler Günü kutlu olsun.
Şehit kardeşlerime Allahtan rahmet; 
evlat ana baba, kardeş hasreti çeken 
şehit yakınlarına sabırlar dilerim.

G a zİ R e s u l  YAVUZ G azİ M. S a lİ h  OKKAY

Gaziler Gününü Kutladığımız bugün 
bütün Gazilerimize Allah'tan şifa, 
şehitlerimize rahmet ve güvenlik 
güçlerimize güç kuvvet diliyorum. 
BüyükTürk Milleti olarak devletimizin 
arkasındayız. Vatanımız Sağ olsun...

Pencereden dışarı baktığımızda güneşi 
esirgemiyorsa gökyüzü, sizden önce 
birileri bedelini ödediği içindir...

Ga z İ Fa i î h  Uy a r e r



Çanakkale'de destan yazan bir milletin 
torunları sanmayın
Hakkari'de Şırnak'ta oturup günlük yazacaktı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun 
silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için 
toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve 
ebediyete intikal eden gazilerimizin 
huzurunda saygı ile eğilir, Kahraman 
Gazilerimize sevgilerimi sunarım.

Gaziler Günümüz Kutlu Olsun.

Gaziler Günümüz Kutlu Olsun.

G a zİ V o lk a n  TUNÇ

Ben şehit olmak istedim ama Rabbim bana 
gaziliği nasp etti. Gaziler ülkemiz için terörle 
mücadeleye hazır beklemektedir.
Bizden emin olmanızı istiyoruz. Terörü 
bitireceğimize inanıyor ve tüm güvenlik 
güçlerimize Rabbimden güç kuvvet diliyoruz. 
Dualarımız sîzlerle...

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun 
silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan için 
toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve 
ebediyete intikal eden gazilerimizi 
Rahmet ve minnetle anıyorum.

Gaziler Günümüz Kutlu Olsun.

Gaziler Günümüz Kutlu Olsun.

Vatanını ençok seven görevini en iyi yapandır. 
Bizlerde bu düsturla Sancak ve Bayrağımızı 
topraklarımızda sonsuza kadar dalgalandırmak 
için şehadet aşkıyla terörle mücadele ettik. 
Sancak ve Bayrağımızı aizi şehitlerimizden, 
kahraman Gazilerimizden emanet olarak aldık 
ve çocuklarımıza emanet edene değin 
görevimize devam edeceğiz. Vatanımızın 
bölünmez bütünlüğü için terörle mücadele 
eden güvenlik güçlerimize selam olsun.
Sağlıkla ailelerine kavuşmaları dileği ile 
Gaziler Günümüz kutlu olsun...

19 Eylül Gaziler Günümüz 
Kutlu Olsun...

GAZİ M . U f u k  TUG 
G azİ S a v a ş  GARİP 

G azİ A y d in  ÇİRKİN

Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden 
tüm Gazilerimizi rahmet ve minnetle 
anar, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlarım

Başta Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 

olmak üzere, milletimiz ve vatanımız uğruna 
canlarını ortaya koyan, vatan sevdası uğruna 
bedeller ödemiş kahraman gazilerimizin 
19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun.

G a z İ  I h s a n  BAYAR
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Ayşe _ Yurdanur MÜFTÜOĞLU
Emekli Öğretmen MSB Ankara Özel Bakım Merkezi

Zoru başarmak, zor olanı aş
mak, başarı ipini göğüslemek 
gerçekten takdire şayandır. Ha
yatımızın ikinci baharında bizle- 
rin rahatını, bizlerden daha çok 
düşünerek, bulunduğumuz bu 
nadide eseri MSB Ankara Özel 
Bakım Merkezini bizlere lütfeden 
TSK Elele Vakfı’na ve Türk Mille
tine sonsuz minnet ve şükranla
rımı sunuyorum.
Gazilerimize borcumuz çok bü
yük. Hepimizin Gazilerimiz için 
yapması gereken bir şeyleri var
dır ve mutlaka da yapmalıdır.

Büyük Türk Milleti tarihine yakışır 
biçimde Şehit ve Gazilerini unut
mamalı ve unutmayacaktır da. 
Dünyanın sayılı Rehabilitasyon 
Merkezini kurarak, Mehmet
çiklerimize her konuda hizmet 
verilmesini sağlayan TSK Elele 
Vakfına tekrar tekrar teşekkür 
ediyorum. Halkımızın bağışlarını 
bu münevver kuruma yapmala
rını diliyor, bekliyor ve umut edi
yorum. Yayınlarınızın her zaman 
sizleri ileriye taşımasını ve başa
rılarınızın devamını diliyorum. 
Saygılarımla

Aynur MERTDOĞAN
Emekli MSB Ankara Özel Bakım Merkezi

Bu merkezi, hayırsever kişilerin 
yardımlarıyla var eden TSK Ele- 
le Vakfı bizler için çok önemli bir 
değere sahiptir. Çünkü hayatımı
zın ikinci baharını yaşama şansı
na sahip olduğumuz bizlere “ev” 
olan bu merkez TSK Elele Vakfı 
ve Türk Milleti sayesinde bizlere 
armağan edilmiştir.
Bizlerin bundan sonraki amacı 

da bu Vakfı; yapacağımız ba

ğışlarla desteklemek olmalıdır. 
Herkesin imkanı doğrultusunda 
az ya da çok diye düşünmeden, 
yardımlarını yapmalarını rica edi
yorum.
Ayrıca vakfın bizler için ek olarak 
inşa ettireceği yeni 100 yataklı 
Tam Bakım için de desteklerini 
esirgememelerini diliyorum. Bu 
vakfın bağışçısı olduğum içinde 
çok mutlu ve gururluyum



SÖYLEŞİ

Şerife KOÇ
Ev Hanımı MSB Ankara Özel Bakım Merkezi

TSK Elele Vakfı kurulduğu yıldan 
beri, gönüllü bağışlar ile elde et
tiği kaynakları en üst seviyede 
değerlendirerek, yaptığı çalış
malarla gönüllerimize taht kur
muştur. Bizleri, sahip olduğu 
modern tesislerinde, yalnızlık ve 
monotonluktan uzaklaştırıp, re
faha çıkarmıştır.
Aynı şekilde ihtiyacı olan gazile

rimize sağlık başta olmak üzere 
her türlü yardımda bulunmakta
dır.
Böyle bir Vakfın bağışçısı ol
manın gurur ve mutluluğunu 
yaşamaktayım. Dilerim ki yar
dımlaşmayı seven herkes aynı 
duygularla ortak olur, saygı ve 
sevgilerle.

Nesrin Suna GÜMÜŞSUYU
Ressam

Herkesin gazilerimize yapabi
leceği mutlaka bir şeyler vardır. 
Bu büyük millet, büyük ve kadim 
tarihine yakışır biçimde geleceğe 
doğru dünyamızın bu çok sıkıntı
lı sürecinde, güvenle yoluna de

vam edebilmek istiyorsa; şehit
lerini ve gazilerini unutmak gibi 
bir lüksü olabileceğini sanmıyo
rum. Bağışlardan gelen katkı
larla dünyanın sayılı Rehabilitas
yon merkezlerinden birisini inşa 
ederek; asker, polis ve korucu 
olmak üzere bütün gazilerimize 
hizmet verilmesini sağlayan TSK 
Elele Vakfı’nın daha güçlü ola
rak, çok daha çeşitli alanlarda 
faydalı çalışmalar yapabilmesi
ne imkân tanımak için halkımızın 
bağışlarını bu güzel çalışmaları 
ve çalışanları cesaretlendirecek 
derecede arttıracağını bekliyor 
ve umut ediyorum.
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İtilaf Devletleri donanmasının 
İs tanbul  l imanına ge ld iğ i
13 Kasım günü Mustafa Kemal 
Paşa da İstanbul’a vardı. Ken
disini çok sinirlendiren manzara 
karşısında söylediği söz “gel
dikleri gibi giderler” olmuştur. 
Mustafa Kemal İstanbul’a geldiği 
zaman Ahmet İzzet Paşa hükü
meti çekilmiş ve Tevfik Paşa ka
binesi kurulmuştu. Bu, Mustafa 
Kemal Paşa’da büyük bir hayal 
kırıklığı yarattı. Çünkü Ahmet 
İzzet Paşa’ya güveni vardı ve 
onunla işbirliği yaparak bir çıkış 
yolu bulabileceğini umuyordu. 
Meclisteki arkadaşlarıyla, Tevfik 
Paşa kabinesini düşürmek gi
rişimi başarılı olmadı. Mustafa 
Kemal yine de girişimlerine son 
vermedi. 29 Kasım’da Padişahla 
yaptığı görüşmede umduğunu 
bulamamıştı, ancak Vahidettin 
de O’na bir ölçüde umut ver
mekten kaçınmamıştı. Ortak 
olduğu Minber gazetesi kamu
oyunu aydınlatmak ve padişahı 
uyarmak için Tevfik Paşa aleyhi
ne şiddetli bir kampanya başlat
mıştı.
O sırada, annesinin evinden 
taşınarak yapacağı temas
lar için daha uygun bulduğu 
Beyoğlu’ndaki Pera Palas ote
line yerleşti. İş başında görülen 
bütün şahsiyetlerle temas im
kanları aramaya, onları yakından 
tanıyıp değerlerini tartmaya ken
dilerine güvenilip güvenilmeye- 
ceğini öğrenmeye de koyuldu. 
Bir müddet sonra Şişli’de ki
raladığı bir eve yerleşti. Şimdi 
“İstanbul Şehri Atatürk Müzesi” 
olan bu ev, İstanbul’dan ayrılın
caya kadar Mustafa Kemal’in

çalışmalarına ve Milli Mücadele 
için hazırlıklarına bir merkez oldu. 
Burada güvendiği arkadaşlarıyla 
toplanıyor, ilerisi için kararlar alı
yor, tedbirler düşünüyor, aydın
latılması gerekli insanlara inanç 
ve kurtuluş ufukları açıyordu.
O demokratik ve yasal yollar
dan, ulusal birliği ve bağımsızlığı 
amaçlayan bir hükümette etkin 
bir görev alarak Osmanlı devleti
nin yazgısını değiştirmeye çalışır. 
Ancak, olaylar düşündüğü gibi 
gelişmez. Mebuslar Meclisinin 
21 Aralık l9l8’de kapatılmış ol
ması artık yasal düzeyde müca
dele vermek imkanının kalmadı
ğını göstermişti.
16 Mayıs 1919’a kadar burada 
arkadaşlarıyla görüşmelerini sür
dürerek meşru zeminde ülkenin 
içinde bulunduğu kötü durum
dan kurtarılması için çaba harca
dı. İstanbul’da bir şey yapılama
yacağını anlayınca Anadolu’ya 
geçmek için uygun fırsatı bekle
meye başladı. Yakın arkadaşla
rının yardımı ve akıllıca kurduğu 
iyi ilişkiler sonucunda 9. Ordu 
Müfettişliği’ne atanan Mustafa 
Kemal Paşa, oldukça geniş bir 
bölgedeki bütün askeri ve mül
ki makamlara emir verebilme 
yetkisiyle donatıldı ve 16 Mayıs 
1919’da Samsun’a hareket etti.

Mustafa Kemal Paşa’nın 
Samsun’a Çıkması ve 
Faaliyetleri
Makedonya’daki genç subay
lık günlerinden başlayarak bir
likte hareket eden ve Mustafa 
Kemal’in liderliğini benimsemiş 
olan grup, İstanbul’da bir araya 
gelerek görüş birliğine vardı. Bu

çekirdek kadro -Mustafa Kemal, 
Rauf (Orbay), Ali Fethi (Okyar), 
Kâzım Karabekir, Ali Fuat (Ce- 
besoy), sonradan katılan İsmet 
(İnönü) den oluşuyordu - gele
cekle ilgili ı kesin kararlar almaya 
yöneldi. Ülkenin içinde bulun
duğu çıkmazdan kurtulması 
İstanbul’daki hükümet kadrola
rıyla mümkün değildi ve çözüm 
Anadolu’da olacaktı. Bu yolda 
ilk girişim Kâzım Karabekir’den 
geldi. Kazım Karabekir Erzu
rum’daki 15’inci Kolorduya, Ali 
Fuat Paşa da Ankara’daki 20’nci 
Kolorduya atandılar. Hareket 
başlamıştı.
Bir taktik adamı olan Mustafa 
Kemal zamanın ve koşulların ol
gunlaşmasını beklemiş, gerekli 
hazırlıkları yapmış ve arkadaşları
nı Anadolu’ya geçirmişti. Nihayet 
kendisi de:
“ Anadolu içine girmek, bir 
müddet isimsiz çalıştıktan 
sonra, bütün Türk milletine 
felaketi haber vermek” ama
cıyla, Anadolu’ya geçme yollarını 
aramaya başlamıştı.
Damat Ferit Paşa kabinesi o böl
geye değerli fakat kendi istekleri
ne göre davranacak bir komuta
nın gönderilmesini düşünüyordu. 
O günkü bazı politika adamları 
da her ne surette olursa olsun 
Mustafa Kemal’in İstanbul’dan 
uzaklaştırılmasında kendi hesap
larına fayda umuyorlardı. Padişah 
ve hükümet, dürüst, güvenilir ve 
iyi bir asker olduğu bilinen ve İtti
hatçılarla arası açık olan Mustafa 
Kemal Paşa’yı 30 Nisan l9l9’da 
9’uncu Ordu Müfettişliğine tayin 
etmeyi uygun buldu. Mustafa 
Kemal Paşa’ya görevi sırasın
da bütün askeri ve sivil makam
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lara emretme yetkisi de verildi. 
Mustafa Kemal, bu görevi Ana
dolu’ya geçmek için büyük bir 
fırsat saymış, Yunanlıların İzmir’e 
asker çıkartmasından bir gün 
sonra güvendiği 18 subay ile 
Bandırma vapuruyla Samsun’a 
hareket etmiştir.
19 Mayıs 1919 günü karaya 
ayak bastığı Samsun’da büyük 
bir ilgi ile karşılanan Mustafa Ke
mal, bölgedeki durumu incele
dikten sonra 20 ve 22 Mayıs’ta 
hükümete yolladığı telgraflar
da: “İzmir’in haksız işgalinin 
ordu ve milleti içten yaraladı
ğını, bu tecavüzü kabul ede
meyeceklerini, İngilizlerin bu 
bölgeye haksız olarak asker 
çıkarmış olduklarını” belir
tiyordu. Onu ilgilendiren yalnız 
Pontus sorunları değil, tüm ül
kenin geleceğiydi. Bu raporlarda 
sadece müfettişlik alanı ile ilgili 
meselelere değinmekle kalma
mış, bütün ülkenin içinde bulun
duğu durumu tahlil etmiştir. 
Halkın ve ordunun bir an önce 
teşkilatlandırılması zorunlu hale 
geldiğini gören Mustafa Kemal 
Paşa, Samsun’un İngiliz işgalin
de ve kıyıda bulunmasının yanı 
sıra, civardaki Rum çetelerinin 
faaliyetlerini de göz önüne ala
rak, karargahını daha emniyetli 
bir yere naklini uygun bulmuş ve
25 Mayıs’ta Havza’ya hareket 
etmiştir.
Mustafa Kemal Paşa için ar
tık tarihi görev başlamış bu
lunuyordu. Bundan sonra 
Osmanlı Devleti bir süre adeta 
iki elden idare edilecekti. Çünkü 
Mustafa Kemal Paşa her gitti
ği yerde halkın arasına girerek 
onları harekete geçirmeğe çalı
şacaktı. Yine O, sadece komu
tan olmayacak, valiler ve milli 
teşekküllerle haberleşen, Türk 
milletini düştüğü kötü durum
dan haberdar eden, memleketin 
dertlerini dert edinen, bunlara 
çare arayan, cemiyetler toplayıp 
kararlar alan bir önder olacaktı. 
Mustafa Kemal, 28 Mayıs’ta as
keri ve mülki amirlerle Müdafaayı

Hukuk Cemiyetlerine gönderdiği 
yazıda işgali protesto için her ta
rafta mitingler yapılmasını, halka 
felaketin büyüklüğünü anlatarak 
bunu köylere kadar yaymalarını 
istedi. Edirne’de bulunan Cafer 
Tayyar Paşa’ya yolladığı telgrafta 
bağımsızlığa kadar milletle birlik
te özveriyle çalışacağına yemin 
ettiğini, artık Anadolu’dan hiçbir 
yere gitmeyeceğini bildiriyordu. 
Memleketin her köşesinde 
İzmir’in işgaline tepki olarak mi
tingler yapıldı. İstanbul’da altı 
miting, Anadolu’nun çeşitli şehir 
ve kasabalarında 96 miting ter
tip edildi. İstanbul mitinglerine 
ve Mustafa Kemal’in Havza’daki 
etkinliklerine ilk tepki işgal ma
kamlarının onu geri çağırmaları 
şeklinde olmuştur.

Amasya Tamimi ve Millî Mü
cadele Tarihindeki Yeri
Mustafa Kemal Paşa, o güne ka
dar “Ordu Müfettişi” sıfatı ile bü
tün kişisel ağırlığını koyarak ha
reket etmişti. Şimdi bu sıfatının 
tehlikeye düştüğünü görüyordu. 
Bu nedenle giriştiği eylemi kişi
sel olmaktan çıkarıp halka mal 
etmekte acele etmek gerekiyor
du. Harbiye Nezaretine oyalayıcı 
bir cevap vererek 12 Haziran’da 
Amasya’ya vardı. Halk onu bü
yük bir coşku ve heyecanla 
karşıladı. Ali Fuat Paşa, Refet 
Bey ve Rauf Bey’in katkılarıyla
14 Haziran’da kurulan 
Müdafaa-i Hukuk Derneği bün
yesinde, Mustafa Kemal Paşa 
tarafından önceden hazırlanmış 
metnin üzerindeki çalışmalar 
tamamlanarak inkılâp tarihimize 
“Amasya Tamimi” olarak ge
çen ilk önemli belge kabul edil
di. Tamim, Konya’da bulunan 
2’nci Ordu Müfettişi Cemal Paşa 
(Küçük Mersinli Cemal Paşa) 
ile Erzurum’da 15’inci Kolor
du Komutanı Kâzım Karabekir 
Paşa’nın da onaylamasından 
sonra 21/22 Haziran 1919’da 
tüm ilgililere duyuruldu. Ayrıca 
İstanbul’da bulunan bazı önemli 
kişilere bu bildiri ile birlikte yolla

nan mektuplarla bağımsızlığımı
zın milletin bağrından çıkan güce 
dayanarak sağlanacağı, miting 
ve gösterilerin büyük amaçları 
gerçekleştirmeye yetmeyeceği, 
zararlı propagandaların durdu
rulması gerektiği belirtildi.
Bu tamimde özetle şu noktalara 
temas ediliyordu:
* Vatanın bütünlüğü ve mil
letin istiklâli tehlikededir. 
*İstanbul hükümeti üzerin
de bulunan sorumluluğun 
gereklerini yerine getireme
mektedir. Bu durum milleti
mizi aşağı göstermektedir.
* Milletin istiklâlini, yine mil
letin azim ve kararı kurtara
caktır.
* Milletin içinde bulunduğu 
durumu açıklamak ve hak 
arayan sesini dünyaya duyur
mak için her türlü tesirden ve 
baskıdan uzak bir milli heye
tin kurulması şarttır.
* Anadolu’nun her bakım
dan en emin yeri olan Si
vas’ta millî bir kongrenin top
lanması kararlaştırılmıştır.
* Bunun için bütün vilayetle
rin her sancağından, milletin 
güvenini kazanmış üç dele
genin hemen yola çıkarılması 
gerekmektedir.
* Her ihtimale karşı bunun 
bir millî sır olarak saklanması 
şarttır.
* Şark vilayetleri adına,
10 Temmuz’da bir kongre 
toplanacaktır. Bu kongrenin 
delegeleri de Sivas’daki ge
nel kongreye katılacaktır.
* Delegeler, Müdafaa-i Hu
kuk, Reddi İlhak dernekleri 
ve belediyeler tarafından se
çilecektir.
Askeri ve milli örgütlerin hiçbir 
biçimde dağıtılmaması; birliklerin 
komutanlıklarının hiçbir surette 
terk edilmemesi ve dağıtılmama
sı isteniyordu. Bir yerin düşman 
askerinin istilasına uğraması, 
yalnız oradaki askeri birliği de
ğil tüm orduyu ilgilendirecekti. 
Silah, cephane ve diğer araçlar 
kesinlikle teslim edilmeyecekti.
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Amasya Kararları’nın bir bölü
mü bir gün sonraki tarihi taşıyan 
Amasya Tamimi’nde yer almış, 
ülkenin dört bir yanına gönde
rilmiştir. Ancak yayımlanan ta
mimde dönemin şartları dikkate 
alınarak son üç maddeye yer 
verilmemişti. Amasya Tamimi, 
Mustafa Kemal Paşa’nın daha 
önce kumandanlara ve mülki 
amirlere gönderdiği tebliğ ve ta
mimlerle halka açıkladığı husus
ların bir program ve karar halinde 
ifadesidir. Amasya Tamimi’nde 
öngörülen fikirler, eskimiş, yıp
ranmış ve iktidarda bulunanların 
zorla devama çalıştıkları işgalci
lerle işbirliği yaparak korumaya 
çalıştıkları düzene karşı bir ha
rekettir. Tamim, millî egemenliğe 
dayalı yeni Türk devletinin kurul
ması yolunda atılan ilk adımdır. 
Türk milletine bu çağrının ge
rekçesini ve uygulanacak planı 
açıklamaktadır.
Artık yüzyıllardır Türk milletinin 
kaderine hükmetmiş olan Pa
dişah iradesine karşı ayaklan
ma başlamıştır. Nitekim tamim
le birlikte İstanbul’a yollanan 
mektuplarda, artık İstanbul’un 
Anadolu’ya egemen değil, ba
ğımlı olmak zorunda olduğu be
lirtilmiştir.
Ordunun Amasya’da alınan ka
rarların uygulanması ile görev
lendirilmesiyle ordu da ihtilâlin 
içinde yer almıştır.
Amasya Tamimi, hukuki ve 
siyasi önemi ile yeni Türk 
Devletinin kuruluşunu hazır
layan bir temel belge olmak 
özelliğini taşımaktadır. 
Durumu iyi tahlil eden İngilizlerin 
baskısı üzerine, Dahiliye Nazırı 
Ali Kemal, Mustafa Kemal Pa- 
şa’nın görevinden uzaklaştırıl
dığını bildirdi. Ancak bu emrin 
Anadolu’da dinlenmesi imkan
sızdı. Çünkü Amasya Tamiminin 
uygulanması işiyle bizzat komu
tanlar uğraşıyorlardı. Sonuçta 
Ali Kemal istifa etmek zorunda 
kaldı. Bu sırada, doğu illerindeki 
milli direnişi toparlamak ve Sivas 
Kongresi’nin ilk basamağını oluş

turmak üzere Mustafa Kemal 
Paşa Erzurum’a hareket etti.
O, Sivas’tan geçerken, Dahiliye 
Nezaretinin verdiği emri yerine 
getirip, kendisini görevinden alı
koymak isteyen Elazığ Valisi Ali 
Galip ile görüştü. Onu sorguya 
çekerek hırpaladı ve bu girişimini 
önledi. Erzincan’dan geçerken 
Padişahtan İstanbul’a dönmesi
ni isteyen bir telgraf aldı. Ancak 
Mustafa Kemal Paşa görevinden 
ayrılmayacağını bildirdi. 3 Tem
muz 1919’da coşkun gösteriler 
arasında beraberindekilerle 
Erzurum’a vardı.
7/8 Temmuz gecesi Mustafa 
Kemal Paşa’ya görevinden ke
sin olarak alındığını bildiren bir 
emir geldi. Bunun üzerine 
Mustafa Kemal Paşa, Harbiye 
Nezaretine hem görevinden hem 
de askerlikten ayrıldığını bildirdi. 
Erzurum Kongresi hazırlıklarının 
yapıldığı sırada, Mustafa Kemal 
Paşa’nın verdiği bu karar Milli 
Mücadele’nin en bunalımlı an
larından birisidir. O’nun aniden 
mesleğinden ayrılması başlatılan 
hareketi tehlikeye düşürebilirdi. 
Fakat böyle olmadı, askerlikten 
çekilmesi hiçbir şeyi değiştir
medi. Başta Kâzım Karabekir 
Paşa olmak üzere hemen bütün 
komutanlar, artık hiçbir resmi sı
fatı kalmayan O’nun emri altına 
girdi. Ancak bu olayın en anlamlı 
yanı Mustafa Kemal Paşa’nın li
derlik özelliklerinin artık tartışma 
götürmez bir duruma gelmesidir.

Erzurum Kongresi
(23 Temmuz-7 Ağustos 1919)
Kongre, bazı vilayetler henüz 
hazırlıklarını tamamlayamadık- 
larını bildirdikleri için kongre 
23 Temmuza ertelendi. Fakat bu 
arada da Mustafa Kemal Paşa 
ile hükümet arasındaki ilişkilerde 
önemli değişmeler yaşandı. 
Mustafa Kemal Paşa,
6 Temmuz’da müfettişlik bölge
sindeki Valiliklere gönderdiği bir 
telgrafla “ ...Her taraftan yola çık
mış olan Erzurum Kongresinin 
üyeleri toplanmak üzeredir. Top

lantının gecikmemesi için, seçil
miş Kongre üyelerinin iki güne 
kadar yola çıkarılması ve isimle
rinin bildirilmesiyle beraber, han
gi gün Erzurum’da hazır buluna
caklarının haber verilmesi...”ni 
istedi. Bu gelişmelerin sonun
da bilindiği gibi Mustafa Kemal 
Paşa, 8 Temmuz 1919’da bütün 
resmi sıfat ve yetkilerinden vaz
geçerek askerlik mesleğinden 
de istifa etti. Bu münasebetle 
Rauf Bey’le ertesi gün ordulara 
ve millete hitaben birer beyanna
me yayınlayarak durumu açıkla
dılar.
23 Temmuz-7 Ağustos 1919 
tarihleri arasında faaliyetlerini 
sürdüren kongre toplam 13 top
lantı yaptı ve oldukça önemli ka
rarlar aldı. Mustafa Kemal Paşa 
Kongreyi açış konuşmasında 
memleketin ve bölgenin duru
munu geniş bir şekilde izah etti. 
İkinci günden itibaren Nizam
name üzerinde yoğun münaka
şalar cereyan etmeye başladı. 
Münakaşaların ağırlık noktasını 
ise, “ ...teşkilatta kaza idare he
yetlerinde kaymakamların reislik 
ve askerlik şube reislerinin ikinci 
reislik; vilayetlerde valilerin reislik 
ve ahz-ı asker daire reislerinin 
ikinci reislik vazifelerini görmele
rini teklif etti. Bu teklif o zamana 
kadar tamamen bir halk teşkilatı 
olarak gelişen Müdafaayı Hu- 
kuk’un veçhesini değiştiriyor
du...”. Bu mesele halledildikten 
sonra, Kongre beyannamesi
nin tartışılması ve yayınlanması 
için sürdürülen münakaşalar bir 
sonuca bağlandı ve 7 Ağustos 
günü Mustafa Kemal Paşa’nın 
yaptığı şu kapanış konuşmasıyla 
nihayet buldu:
“Muhterem Efendiler, Mille
timizin kurtuluş umudu ile 
çırpındığı en heyecanlı bir 
zamanda fedakar heyet-i 
muhteremeniz her türlü zah
metlere katlanarak burada 
Erzurum’da toplandı, has
sas ve necib bir ruh ve sa- 
labetli bir iman ile vatan ve 
milletimizin kurtuluşuna ait



esaslı kararlar aldı, özellikle 
bütün cihana karşı milletimi
zin mevcudiyetini gösterdi... 
(Kongremizin) vatan ve mille
timize ve devlet-i ebed müd
detimize mesud akibetler te
menni ederim.”.
Kongre sonunda bir Heyet-i 
Temsiliye oluşturuldu ve Baş
kanlığına da Mustafa Kemal 
Paşa seçildi.
Yayınlanan beyannamede özetle 
şu noktalara temas ediliyordu :
1.Doğu vilayetleri ile Trab
zon ve Canik sancağı hiç bir 
sebep ve bahane ile Osman
lı topluluğundan ayrılması 
mümkün olmayan bir bütün
dür.
2. Her türlü yabancı işgal ve 
müdahalesine karşı, millet 
birlik olarak mukavemet ve 
kendini müdafaa edecektir.
3. İstanbul hükümeti, vata
nın ve istiklâlin korunmasına 
ve sağlanmasına muktedir 
olamadığı takdirde gayeyi 
sağlamak için millî kongrece, 
toplantı halinde değilse He- 
yet-i Temsiliyece geçici bir 
hükümet kurulacaktır.
4. Kuvayı milliyeyi amil ve 
irade-i milliyeyi hâkim kılmak 
esastır.
5. Hıristiyan azınlıklara siyasi 
hâkimiyet ve toplumsal den
gemizi bozacak ayrıcalıklar 
verilemez.
6. Manda ve himaye kabul 
olunamaz.
7. Millî Meclisin derhal top
lanmasına ve hükümet işleri
nin meclisin denetimi altında 
yürütülmesine çalışılacaktır.
Erzurum Kongresi beyanname
si çok az değişikliklerle Sivas 
Kongresi tarafından kabul edil
dikten bir süre sonra Mebuslar 
Meclisi’nde de Misak-ı Milli ola
rak onaylanmıştır.
Erzurum Kongresi ülkenin bütü
nünü ilgilendiren bu tarihi kara
rıyla bölgesel bir kongre olmak
tan çıkmış, kendisinden sonra 
gelecek tüm olayları etkilemiştir.

Erzurum Kongresinde alınan 
kararlar, İstanbul hükümeti ve 
İtilâf Devletleri tarafından çok 
kötü karşılanmıştır. Onlara göre 
kongre bir ihtilâl demekti. “Millî 
egemenlik”ten söz etmek ve 
Mebuslar Meclisi’nin toplanma
sını istemek İtilaf Devletlerinin 
emellerini söndürecek ve aynı 
zamanda saltanat aleyhine so
nuç verebilecek tehlikeli geliş
meler olarak değerlendirilmişti. 
Sadrazam Damat Ferit, ihtilâlin 
elebaşısı saydığı Mustafa Kemal 
Paşa ve Rauf Bey ile onlara yar
dım eden diğer bazı aydınların 
yakalanarak İstanbul’a getiril
mesi için asker ve sivil yöneti
cilere 30 Temmuz’da emir ver
di. Ancak bu çabalar tümüyle 
sonuçsuz kaldı. Çünkü artık 
ihtilâl tam anlamı ile yoluna gir
mek üzereydi. Aydınlar ve ordu 
Mustafa Kemal Paşa’nın etra
fında kenetlenmişlerdi. Erzurum 
Kongresi’ni takip eden günlerde 
Mustafa Kemal Paşa’nın amacı, 
en kısa zamanda Anadolu’da 
millet temsilcilerinden oluşan bir 
meclis toplamak ve bu meclisin 
kuracağı hükümet ile Millî Müca
deleyi bir merkezden idare et
mekti. Bu nedenledir ki doğu il
lerinin mukadderatı için toplanan 
Erzurum Kongresi’ni bu amaca 
yöneltmek istedi. Bu düşünce 
dolayısıyla Erzurum Kongresi’ni 
Sivas Kongresi’ne bağlayarak 
Millî Mücadele’ye ülke çapında 
yaygınlık kazandırdı.

Balıkesir ve Alaşehir Kongre
leri
Çevre il ve ilçelerden delegele
rin de katıldığı bir mahalli kongre 
düzenlendi. 26-31 Temmuz ta
rihleri arasında toplanan kongre 
aldığı kararları hükümete ve İtilaf 
Devletleri temsilciliklerine birer 
telgrafla bildirdi. Buna göre:

1- Kongrenin maksadı vatanın 
kurtuluşudur ve hiçbir siyasi fırka 
ile alakası yoktur.
2- Anadolu nüfus çoğunluğu,

tarihi ananeleri, millî temayülleri, 
mimari ve tarihi medeniyeti bakı
mından tamamiyle Türk ve Müs- 
lümandır.
3- Wilson Prensipleri’nin 12’nci 
Maddesinin derhal tatbikine 
başlanmalı... Anadolu Türkleri 
bunların yalandan ibaret olmadı
ğını ümid etmektedir.
4- Anadolu Türkleri yurtlarının 
ufuklarını Yunan bayrağından 
kurtarıncaya kadar savaşmaya 
karar vermişlerdir... Bunun önü
ne geçebilecek hiçbir tavsiye ve 
kararı kabul etmeyeceklerdir. 
Balıkesir Kongresi’nin kararla
rını tekrarlamak ve teşkilatı ge
nişletip güçlendirmek amacıyla, 
16-25 Ağustos tarihleri arasında 
yapılan Alaşehir Kongresi’ne de 
yine Hacim Muhittin Bey öncü
lük etmiş ve kongre aynı kararları 
almıştır. Erzurum Kongresi Tem
sil Heyetiyle irtibata geçilerek, 
Sivas Kongresine temsilci gön
derilmiştir.

Kaynak: Hacettepe Üniversitesi A tatürk İl

keleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

1. Fethi Tevetoğlu, Milli Mücadele Yılların

daki Kuruluşlar, Ankara, 1988.

2. Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal 

Partiler, İstanbul, 1986.

3. Yücel Özkaya, “Ulusal Bağımsızlık Sa

vaşı Boyunca Yararlı ve Zararlı Dernekler” , 

A tatürk Araştırma Merkezi Dergisi, c.4, 

sa:10, (Kasım 1987), s.174 vd.

4. Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, İm

paratorluğun Çöküşünden Ulusal Direnişe, 

İstanbul, 1981.

5. Erik Jan Zurcher, Milli Mücadelede İtti

hatçılık, İstanbul, 1987.

6. Bilal Şimşir, İngiliz Belgelerinde Atatürk, 

Ankara, 1973.
7. Mahzar Müfit Kansu, Erzurum’dan Ölü

müne Kadar A ta türk ’le Beraber, Ankara, 

1986.

8. Samet Ağaoğlu, Kuvayi Milliye Ruhu, İs

tanbul, 1973.
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Özden HARMANCI
TSK Elele Vakfı Gata
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Fizyoterapist

Serebral Palsi nedir?
Serebral palsi (SP), bir diğer adıy
la beyin felci, doğum öncesin
de, doğum sırasında ve doğum 
sonrası erken dönemdeki, beyin 
hasarı sonucu ortaya çıkan, iler
leyici olmayan ancak yaşla birlik
te değişebilen, hareketi kısıtlayı
cı, kalıcı motor fonksiyon kaybı, 
postür ve hareket bozukluğu ola
rak tanımlanmaktadır.

ÇOCUKLARDA HEREBRAl vALSl İLE İLGİLİ
M ERAK EDİLENLER

Beyin fonksiyon bozukluğunun 
altta yatan nedeni ve yaygınlığı
na paralel olarak, hareket ile ilgili 
problemlerin yanı sıra ek bulgu
lar da eşlik edebilir. Bu bulguların 
başında öğrenme güçlüğü, ko
nuşma problemleri, davranış ve 
uyum problemleri, nöbetler, gör
me ve işitme sorunları sayılabilir. 
SP prevalansı toplumlara göre 
değişmekle birlikte, her 1000

Doğum öncesi Doğum sırası Doğum sonrası

Annenin geçirdiği 
hastalıklar

Erken/geç doğum Ateşli hastalıklar 

(menenjit vb)

Travma Uygun olmayan pozisyonda 
doğum

Travma

Genetik sebepler Düşük/yüksek doğum ağırlığı Enfeksiyonlar

İlaç kullanımları Kordon dolanması Hipoglisemi

Kanama Oksijensiz kalma Havale

Akraba evliliği Çoğul gebelik Beyin kanaması

Radyasyon Zor doğum Tümöral nedenler

Annenin yaşı Doğum travması Zehirlenmeler

canlı doğumda 1-5 olarak bildi
rilmektedir.
Serebral Palsi’nin Nedenleri 
Nelerdir?
Prematüre doğum, düşük kilolu 
doğum, kanın pıhtılaşma prob
lemleri, anne -  bebek arasında 
kan uyuşmazlığı, gebelikte ya da 
doğum esnasında bebeğin oksi
jensiz kalması, beyin kanamaları, 
hamilelik döneminde annenin, 
bebeğin sinir sistemini etkileye
cek, bakteriyel ya da viral en
feksiyon yaşaması, annenin ha
milelik döneminde alkol, sigara, 
uyuşturucu ve/veya çeşitli ilaçlar 
kullanması, yaşadığı psikolojik 
sorunlar ve karın bölgesine gelen 
darbeler serebral palsiye neden 
olabilir.
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Serebral Palsi’nin Tanısı Ve 
Belirtileri Nelerdir?
SP tanısını koymak için özellik
li bir tanı testi bulunmadığından 
erken dönemde bu tanıyı koy
mak oldukça zor ve bir o kadar 
da önemlidir. Motor gelişimin 
değerlendirilmesi zor ve istem
li hareketler sınırlı olduğundan 6 
aydan önce tonus ve refleks bo
zukluklarına rastlanmayabilir. Bu 
aşamada aileye ve fizyoterapiste 
büyük bir iş düşmektedir. Fizyo
terapist anamnezi çok dikkatli 
almalı ve gözlemi çok iyi yapma
lıdır.

Serebral Palsi’li bebeklerde sık
lıkla görülen belirtiler aşağıdaki 
başlıklarda toplanabilir:
• Motor gelişim aşamalarında ge
cikme (oturma, dönme, yürüme
nin gecikmesi gibi)
• Oturmuş ya da yüzükoyun po
zisyondayken kafasını kaldırmak
ta zorlanma
• Duruş bozukluğu
• Vücudunun bir yanını kullanma 
eğilimi
• Kasların fazla gergin ya da gev
şek olması

• Kas kontrolünün zayıf olması
• Beslenme ve yutma güçlüğü
• Normalin dışında refleks hare
ketlerin görülmesi
Serebral Palsi Tipleri 
Nelerdir?
SP, klinik tablosu karmaşık bir 
durum olduğu için günümüzde 
kullanılan birden fazla sınıflandır
ma yöntemi vardır. Bunlar; hare
ket bozukluğu tipine göre sınıf
landırma, nöroanatomik yapılara 
göre sınıflandırma, fonksiyonel- 
liğe göre sınıflandırma, etkilenen 
ekstremite dağılımına göre sınıf
landırma ve etkilenme şiddetine 
göre sınıflandırma şeklindedir. 
Günümüzde en çok kullanılan 
sınıflandırma sisteminde tonus 
ve hareket bozukluğunun tipine 
göre SP; spastik, ataksik, diski- 
netik ve sınıflandırılmayan ola
rak dört ana başlık altında top
lanmıştır.
En sık karşılaşılan SP tipi spas
tik SP’dir. Kasların normal yapı
sındaki değişiklikler ve spastisite 
nedeniyle hareket ve duruş bo
zuklukları görülür. Kas tonusu 
artar, hareket paternleri ve eklem 
açıklığı kısıtlanır, kontraktür ve 
deformite oluşur, ilkel refleksler 
kalıcıdır ve postüral refleks me
kanizmaların gelişimi zayıftır. 
Spastik SP unilateral olarak kar
şımıza hemiparetik SP şeklinde 
çıkar. Hemiparetik SP vücudu
nun bir tarafındaki ekstremitelerin 
ve gövdenin etkilenimiyle karak- 
terizedir. Hemiparetik SP’de alt 
ekstremite üst ekstremiteye göre

daha az etkilenmiştir. Bilateral et- 
kilenime baktığımızda ise dipare- 
tik SP ve kuadriparetik SP olmak 
üzere iki SP tipiyle karşılaşırız. 
Diparetik SP, iki alt ekstremitenin 
de etkilendiği, alt ekstremiteleri- 
nin etkilenmesinin üst ekstremi- 
telerden daha fazla olduğu SP 
tipidir. Kuadriparetik SP ise tüm 
ekstremitelerin, boyun ve gövde
nin ciddi bir şekilde etkilendiği ve 
klinik tablonun en ağır seyrettiği 
SP tipidir.
Ataksik tip ise spastik tipin ak
sine genel olarak hipotoni ile 
başlar. 2-3 yaşlarında ise tonus 
düzelirken ataksik hareketler gö
rülmeye başlanır. Ataksik tip SP’li 
çocuklar yürümeye başladıkların - 
da geniş tabanlı ataksik yürüyüş 
görülür. Bu çocuklarda denge 
kaybı ayırt edici özelliklerden bi
ridir. Koordinasyon bozuklukları 
ve el ve ince motor becerilerinde 
zayıflık görülür.
Diskinetik SP’nin distonik SP ve 
kore-atetoid SP olmak üzere iki 
alt tipi vardır. Ataksik tip SP’de 
olduğu gibi hipotoni ile başlayan 
tonus zaman içinde değişken
lik gösterir. Bu sırada istemsiz 
hareketler oluşur ve bu hareket
ler stres anında artar. Distonik 
SP’de kas tonusu çok fazla artar
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tedavinin en önemli parçasını 
oluşturmaktadır.
Beyinde oluşan hasarın ilerleme
si söz konusu değildir. Aksine 
beyin kendini onarmaya çalış
maktadır. Ancak Serebral Pal- 
side ilerleyen süreçte beyindeki 
etkileniminden bağımsız olarak 
ikincil problemler görülebilmek
tedir. Bu durumları önlemek için 
ailenin ve rehabilitasyon ekibinin 
birbirleri ile uyumu çok önemlidir. 
Bu bireylerde uygun zaman
da uygun tedaviler yapıldığında 
maximal bağımsızlıklara ulaşıl
maktadır. Tabi burada beynin 
etkilenim derecesi ,Serebral Pal- 
siye eşlik eden diğer problem
ler ve ailenin bilinçli olması çok 
önemlidir.
Tedavinin en önemli unsuru ai
lenin ve çocuğun ilgisi, uyumu-

ve istemsiz sürekli veya aralıklı 
kas kasılmaları, torsiyonel ve tek
rarlayan hareketler görülür. Bu 
kasılmalar istemli hareketle birlik
te artış gösterir.
Distonik SP’de anormal postür 
hakimdir. Kore-atetoid tip SP’de 
ise kore ve atetoz birlikte görülür. 
Kore-atetoid tip SP’de ise kore 
ve atetoz birlikte görülür. Kore, 
bir veya daha fazla kesikli hare
ketin rastgele görünen bir sonu
cudur. Atetoz ise stabil bir duru
şu engelleyen yavaş, istemsiz ve 
sürekli kıvrılma hareketidir.
Kaynak: A kçakaya , N ihan Hande. “Ç ocuk lu k 
ta E nge lliliğ in  En Sık S ebebi Nedir?  Serebral 
Palsi S pektrum una N ad ir H asta lık lar A çısından 
B akış .” M ed ica l Bulletin  of H aseki/H aseki Tip 
Bulteni 58.4 (2020). El Ö. , Peker Ö. , Bozan 
Ö. , Berk H. , Koşay C. Serebral Palsi H asta
larının Genel Ö zellik leri,. D okuz Eylül Ü n ivers i
tesi Tıp Fakültesi D erg isi. 2007; 21(2): 75-80
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Serebral Palsi’nin Tedavisi
Serebral Palsi çeşitli nedenlerle 
meydana gelmiş beyin hasarıdır. 
Beyinde nöroplastisite denilen 
yeni bağlantılar kurma ve ken
dini onarma durumu vardır. Bu 
süreç gelişimin erken dönem
lerinde çok hızlıdır. Dolayısıyla 
erken dönemde rehabilitasyona 
başlamak

dur. Profesyoneller tarafından 
uygulanan rehabilitasyon uygu
lamalarından uygun olanları aile
ler fizyoterapistleri ve diğer ekip 
üyeleri ile koordinasyon içinde 
evde uygulamalıdırlar. Serebral 
Palsinin tanı ve tedavisinde ge
niş bir sağlık ekibi görev almak
tadır. Çocuğun ihtiyaçlarına göre 
bu ekibe dahil olacak branşlar 
değişiklik gösterebilmektedir.
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g e n iş l e t il m iş
BAĞIŞIKLAMA

PROGRAMI
GENİŞLETİLMİŞ 
BAĞIŞIKLAMA PROGRAMI 
(GBP) NEDİR?
GBP boğmaca, difteri, tetanos, 
kızamık, kızamıkçık, kabaku
lak, tüberküloz, çocuk felci, su
çiçeği, hepatit A, hepatit B ile 
Streptococcus pneumoniae ve 
Haemophilus influenzae tip b’ye 
bağlı invaziv hastalıkları ve bun
lara bağlı ölümleri azaltarak, bu 
hastalıkları kontrol altına almak 
ve hatta tamamen ortadan kal
dırmak amacıyla hassas yaş 
gruplarına enfeksiyona yakalan

malarından önce ulaşıp bağışık- 
lanmalarını sağlamak için yapılan 
aşılama hizmetlerini içerir.
GBP KAPSAMINDA YÜRÜ
TÜLEN HİZMETLER NELER
DİR?
Genişletilmiş Bağışıklama Prog- 
ramı’nın yürütülmesi, hastalık 
kontrol programının hedeflerine 
yönelik olarak aşılama, hasta
lıkların izlemi, aşı ve aşı uygula
maları için gereken malzeme
nin temini gibi temel bileşenleri 
içermektedir. TC Sağlık Bakan
lığı tarafından programın hedef

stratejileri belirlenmekte, lojistik 
ihtiyaçlar temin edilmekte ve İl 
Sağlık Müdürlüklerine dağıtımı 
yapılmaktadır.
İl düzeyinde hizmetler, İl Sağlık 
Müdürünün başkanlığında, içeri
sinde il ve ilçe aşı sorumluları ile 
soğuk zincir sorumluları, hekim 
ve hekim dışı sağlık personeli
nin yer aldığı bir ekip anlayışıyla 
yürütülmektedir. Bu kapsamda; 
aşılama planlarının hazırlanması, 
izlenmesi ve değerlendirilmesi, 
aşılama hizmetlerinde görevli 
personelin ve toplumun eğitimi-

1980-1984 VAKA 
SAYISI *

2015-2019 AZALMA
HASTALIK AŞILAMA ÖNCESİ VAKA SAYISI VAKA SAYISI YÜZDESİ* (% )

Difteri 1.236 (1932-1936) 174 0 100
Boğmaca 10.762 (1963-1967) 3619 84 98
Tetanos B ild irim i yapılmamıştır.(1963-1967) 110 16 85

Çocuk felci 501 (1958-1962) 159 0 100

Kızamık 50.145 (1965-1969) 21225 713 97

Aşı ile Önlenebilir Hastalıkların Aşılama Öncesi ve Sonrasındaki Vaka Sayıları ve Azalma Yüzdeleri (Türkiye, 1980-1984 ve 2015-2019). 
* 5 yıllık ortalama vaka sayılarıdır.
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ne yönelik çalışmalarının yürütül
mesi, aşı ve enjektör ihtiyaçları
nın belirlenmesi, stok ve soğuk 
zincirin takibi sağlanmaktadır. 
AŞI İLE ÖNLENEBİLİR HAS
TALIKLAR ÜZERİNDE NE 
KADAR BAŞARILI SAĞLAN
MIŞTIR?
Ülkemizde, başarılı çalışmalar 
sayesinde 1980-1984 yıllarına 
göre 2015-2019 yıllarında difteri, 
boğmaca, tetanos, çocuk felci 
ve kızamık vakalarında görülen 
azalma yüzdeleri yukarıdaki tab
loda verilmiştir.
AŞILAMA İLE ELDE EDİLEN 
KAZANIMLAR NELERDİR?
Ülkemizde çocuk felci aşısı 1963 
yılında uygulanmaya başlanmış
tır. Başarılı rutin ve destek aşı
lama çalışmaları ile Türkiye, 21 
Haziran 2002 tarihinde Avrupa 
Bölgesi “Polio’dan Arındırılmış 
Bölge” olarak belgelendirilmiştir. 
Tetanos hastalığına karşı aşıla
maya ilk kez 1935 yılında baş-
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lanmıştır. Gerek çocukluk döne
mi aşılamaları gerekse gebelik 
dönemi aşılamaları ve 15-49 yaş 
doğurganlık dönemi kadınlara 
yönelik yürütülen destek aşıla
ma çalışmaları ile gebe tespit ve 
izlemlerinin, temiz doğum aktivi- 
telerinin sağlanması sonucunda 
2009 yılında T.C. Sağlık Bakanlı
ğı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
iş birliğinde yapılan araştırma ile 
Türkiye’de maternal ve neonatal 
tetanosun eliminasyonu Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından onayla
narak belgelendirilmiştir.
Kızamık aşısı ülkemizde 1970 yı
lında uygulanmaya başlanmıştır. 
Çocukluk dönemi aşılamalarının 
yanı sıra gerekli görülen zaman
larda destek aşılama çalışmaları 
yapılmıştır. Ülkemizde 2002 yılın
dan bu yana Kızamık Eliminas- 
yon Programı yürütülmektedir.
2003-2005 yılları arasında ger
çekleştirilen Kızamık Aşı Günleri 
sırasında 9 ay-14 yaş grubunda

yer alan yaklaşık 18,2 milyon 
çocuğa ek bir doz kızamık aşısı 
uygulanmıştır. Programın hedefi 
Türkiye’de yerli virüs dolaşımı
nı durdurmak, Türkiye dışından 
gelecek yeni kızamık virüslerinin 
Türkiye’de yerleşmesini önle
mek ve kızamığa bağlı ölümleri 
engellemektir. 1980-1984 yılla
rına göre 2015-2019 yıllarında 
kızamık vaka sayılarında %97 
azalma sağlanmıştır.
2006 yılından itibaren ise kıza
mıkçık içeren aşının takvime 
eklenmesiyle Kızamıkçığın Eli- 
minasyonu ve Doğumsal Kıza
mıkçık Sendromunun Önlen
mesi Programı da bu programa 
entegre edilmiştir. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından Türkiye’de
2019 yılı sonu itibarıyla endemik 
kızamıkçık virüsü dolaşımının 36 
ay süresince kesilmiş olduğu ve 
Türkiye’nin ilgili dönem için kı
zamıkçığı elimine etmiş olduğu 
onaylanmıştır.
Türkiye’de difteri hastalığına kar
şı aşılama 1937 yılından itibaren 
tek olarak uygulanmaya başlan
mışsa da sistematik bir aşılama 
programının uygulamaya kon
ması 1960’ların ortalarında ger
çekleşmiştir. Rutin hizmetlerle 
verilen aşılama çalışmaları yük
sek kapsayıcılıkla sürdürülmek
te, gerekli görülen zamanlarda 
hızlandırma çalışmaları yapıl
maktadır. Difteri vaka sayılarında 
1985’te yapılan aşı kampanya
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sından sonra azalma görülmüş,
2004-2010 yılları arasında hiç 
vaka görülmemiş, 2011 yılın
da bir difteri vakası bildirilmiştir. 
2012 yılı ve sonrasında difteri 
vakası bildirimi bulunmamakta
dır.
Boğmaca aşısı 1937 yılında uy
gulanmaya başlanmıştır. Rutin 
hizmetlerle verilen aşılama ça
lışmaları yüksek kapsayıcılıkla 
sürdürülmüş ve gerekli görülen 
zamanlarda hızlandırma çalış
maları yapılmıştır. 1980-1984 
yıllarına göre 2015-2019 yılla
rında boğmaca vaka sayılarında 
%98 azalma sağlanmıştır.
1998 yılında, hepatit B aşısı aşı
lama takvimine alınmış, kronik 
hepatit B virüs enfeksiyonu ön
lenerek hepatit B virüs enfeksi
yonu ile ilişkili kronik karaciğer 
hastalığı, siroz ve hepatosellü- 
ler kanser insidansını azaltmak 
amacıyla Hepatit B Kontrol 
Programı başlatılmıştır. Rutin 
hizmetlerle verilen aşılama ça
lışmaları yüksek kapsayıcılıkla 
sürdürülmüş, bunun yanı sıra 
destek aşılama çalışmaları yapıl
mıştır. 2005-2009 yılları arasında 
ilköğretim ve ortaöğretim öğren
cilerine aşılama çalışması yürü
tülmüştür.
2018 yılında, DSÖ’nün 2016
2021 küresel sağlık sektörü 
stratejisi hedeflerine paralel ola
rak 2018-2023 Türkiye Viral He
patit Önleme ve Kontrol Progra

mı oluşturulmuştur. Programın 
amacı viral hepatit yeni vaka 
sayısını ve ölümlerini azaltmak, 
viral hepatitlerin toplumsal alan
larda oluşturduğu sosyoekono
mik olumsuz etkiyi azaltmaktır.
2005-2009 yıllarına göre 2015
2019 yıllarında Hepatit B vaka 
sayısında %76 azalma sağlan
mıştır.
GBP kapsamında yapılan diğer 
aşılar arasında yer alan kabaku
lak, suçiçeği, hepatit A, zatürre 
ve Hib aşılamaları da yüksek dü
zeylerde sürdürülmektedir. 
ERİŞKİNLERE YÖNELİK AŞI 
UYGULAMALARI 
GBP kapsamında, çocukluk dö
nemi aşı uygulamalarının yanı 
sıra erişkinlere yönelik aşı uygu
lamaları da sürdürülmektedir. 
Türkiye’de yürütülmekte olan 
erişkinlere yönelik aşı uygula
maları aşağıdaki başlıklar altında 
toplanabilir:
1. Erişkin tetanos difteri aşılama
sı,
2. Doğurganlık çağı /gebe ka
dınlara tetanos difteri aşılaması,
3. Mesleğe bağlı riskler nedeniy
le aşılama
• Sağlık personeline yönelik 
aşılamalar,
• Düzensiz göçmenlere hizmet 
veren Geri Gönderme Merkez
lerinde çalışan ve/veya düzensiz 
göçmenlerle doğrudan temas 
halinde risk altında bulunan tüm 
personele yönelik aşılamalar,

• Kanalizasyon işçisi olan birey
lerin aşılanması,
• Hepatit B enfeksiyonu açısın
dan risk altında bulunan meslek 
gruplarındaki kişilere yönelik aşı
lamalar,
• Tıbbi atık yönetiminde çalışan 
bireylere yönelik aşılamalar,
• T.C. Millî Savunma Bakanlığı
na bağlı personelin aşılanması.
4.Askerlik dönemi aşılaması,
5.Temaslı aşılaması,
6.Altta yatan hastalık ve diğer 
riskler nedeniyle aşılama,
7.65 ve üstü yaştaki kişilerin aşı
lanması,
8.Seyahat sağlığı/hac ve umre 
ziyaretçilerinin aşılanması.
AŞI UYGULAMALARI İLE 
İLGİLİ SON GELİŞMELERİ 
NERDEN BULABİLİRİZ? 
Aşılama önerileri, T.C. Sağ
lık Bakanlığı Koronavirüs Bilim 
Kurulu tarafından dünyada ve 
Türkiye’de yapılan çalışmaların, 
gözlemlerin ve değerlendirme
lerin titiz bir şekilde incelenmesi 
sonucunda yapılmaktadır. Pan- 
demi dinamik bir süreçtir, yeni 
bilgiler edinildiğinde bu öneriler
de değişiklikler olabilir. Güncel 
bilgiler için T.C. Sağlık Bakanlığı 
sosyal medya hesaplarını ve co- 
vid19asi.saglik.gov.tr, covid19. 
saglik.gov.tr web sitelerini takip 
edebilirsiniz.
KAYNAK : https://covid19asi.saglik.gov.tr/ 
TR-77683/genel-bilgiler.htm l
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3. DOZ f  A 4
COVID-19 AŞISI v /  
HAKKINDA MERAK
EDİLENLER *2 covid19asLsGglik.gov.tr

o
o

İki doz inaktif COVID-19 aşısı olan kişilere,
3. doz COVID-19 aşısı son dozdan en az 
3 ay sonra uygulanabilecektir.

İki doz mPNA COVID-19 aşısı olan kişilere, 
şu anda 3. doz COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.

3. doz COVID-19 aşısı uygulamasında kişiler, 
inaktif COVID-19 veya mRNA COVID-19 aşılarından 
birini tercih edebilecektir.

o COVID-19 geçiren kişilere, hastalıktan en az 3 ay 
sonra iki doz inaktif COVID-19 aşısı veya tek doz 
mRNA COVID-19 aşısı uygulanabilecektir.

v

TÜRKİYE CUMHURİYETİ O O O ©
f  SAĞLIK B A K A N LIĞ I  saglik.gov.tr /SaglikBakanligi
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ÖNCE KAYIT SONRA AŞI

E? O d5 S

Vatandaş “Aşı 
Durumunu” e-Nabız 
hesabından veya 
2023’e Kısa Mesaj (SMS) 
göndererek öğrenir.

a -J ,e n a b ız

Randevu işlemi sonucunda vatandaşa 
Kısa Mesaj (SMS) ile bilgilendirme 
yapılır. Randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS
uygulamalarından da öğrenilebilir.

e nabız Merkezi M  R an d evu  Sistem i

Vatandaş “randevu tarihinde” randevu 
aldığı sağlık kuruluşuna gider.

r  ~ı

E

Uygulama üzerinden, 
uygulanacak aşının 
barkodu okutulur ve 
kaydedilir.

Kayıt işlemi 
tamamlandıktan sonra 
AŞI UYGULANIR.

2. doz için oluşturulan randevu bilg ileri 
vatandaşa Kısa Mesaj (SMS) ile iletilir.

S
Vatandaş, randevu 

ve aşı bilgilerine 
e-Nabız hesabından 

da ulaşabilir.

J,-e- nabız

r'V U

£ Z §

TÜİ35 Aşı yapılacak grupta yer alıyorsa 
randevu işlemi için MHRS
uygulamasına yönlendirilir.

Tarih ve saat aralıkları seçilerek 
randevu işlemi tamamlanır.

■ M erkezi
R a n d e v u  Sistem i

Aşıyı uygulayacak 
sağlık personeli, “AŞILA” 
uygulamasından 
vatandaşın sorgulamasını
yapar.

â s ı l o

Aşıyı uygulayan sağlık 
personeli vatandaşın 
2. doz randevusunu 
oluşturur.

©

o

m JSEST" v 1 • sr ^ r r :

© 1■ o _©_ O * 0

Vatandaş elektronik 
aşı kartına e-Nabız 
ve Hayat Eve Sığar 
uygulamalarından 
ulaşabilir.

J re-nabız

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
S A Ğ L I K  B A K A N L I Ğ I

Detaylı b ilg i için:

covid19asi.saglik.gov.tr
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Büyük Taarruzun en büyük savaşları Afyonkarahisar ve Kütahya illerinin sınırlarında yapılmıştır. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat yönettiği, Büyük Taarruz Savaşında sıkıştırılan düşman birlikleri, 

Afyonkarahisar ili sınırları içinde yok edilmişlerdir. Her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanan ve 
Kurtuluş Savaşımızın simgesi olmuş kentlerimizden biri olan Afyonkarahisar,

BÜYÜK ZAFERE EV SAHİPLİĞİ yapmıştır.

“Afyonkarahisar, son büyük zaferin kilidi oldu, esası oldu. 
Afyonkarahisar, tarihi mücadelemizde unutulmaz parlak bir sayfaya malikdir.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Afyonkarahisar 21 Ekim 1925)

Afyonkarahisar, Milli Mücade
le sürecinin başından sonuna 
kadar askeri ve lojistik pek çok 
durumda önemli roller üstlen
miştir. Bulunduğu konum ne
deniyle, demiryolu ulaşımında 
önemli bir yeri olan Afyonkara
hisar, bu dönemde İngiliz, Fran
sız ve İtalyan ve daha sonra da 
Yunan askeri birlikleri tarafından 
işgal edilmiştir. Afyonkarahisar, 
Yunanlılar tarafından iki kere iş
gal edilmiş, ikinci işgal Büyük 
Taarruz’a kadar devam etmiştir. 
A fy o n k a ra h is a r ,  20 Ekim 
1920’den sonra Batı Cephesi 
Karargahı olmuştur.
Milli Mücadele sırasında,
2 A ğ u s t o s  1 9 2 0 ’ d e  
Afyonkarahisar Kongresi top
lanmıştır. Kongreye Mustafa Ke
mal başta olmak üzere Konya,

T S K  ELELE VAKFI DERGİSİ 3 8

Uşak ve Nazilli Müdafaa-i Hukuk 
Derneği temsilcileri katılmıştır. 
Afyonkarahisar Kongresi sonun
da, daha önceki kongrelerde 
sözü edilen otonomi tezi red
dedilmiş ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi hukukuna girilmiştir. 
Afyonkarahisar Kongresi Batı 
Anadolu kongreler sisteminin 
sonuncusudur.
Afyonkarahisar, Milli Mücadele 
yıllarında Kuvayi Milliye’nin has
ta ve yaralı askerlerinin tedavi 
edildiği merkezlerden birisiy
di. Trenle taşınan hasta ve ya
ralılar Afyonkarahisar ve diğer 
merkez olan Denizli’de tedavi 
edilmiştir. Afyonkarahisar’da- 
ki hastanenin bir bölümü daha 
sonra Alaşehir’deki ihtiyaç ne
deni ile buraya taşınarak hiz
met vermiştir. Hastanelerin ilaç

ihtiyacı da Afyonkarahisar Sıh
hiye Deposundan karşılanmış
tır. 12’nci Kolordu’nun merkezi 
Afyonkarahisar’a alınmış, bu 
kolordu için savaş koşullarında 
önemli bir yeri olan hayvan has
tanesi de bir süre Bolvadin’de 
yer almıştır. Daha sonra da Di
nar’da böyle bir hastane kurul
muştur.
Başkomutan Mustafa Kemal,
26 Ağustos 1922’de Büyük Ta- 
arruz’u, Afyonkarahisar’ın mer
kez ilçesine bağlı Büyük Kalecik 
kasabası sınırları içinde yer alan
1.874 rakımlı Kocatepe’den baş
latmış ve günümüzde de varlığı
nı sürdüren siperden bizzat sevk 
ve idare etmiştir. Kocatepe’ye, 
Milli Savunma Bakanlığı tarafın
dan 1953 yılında anıt yapılmış ve 
üzerine yazıt konulmuştur. Kültür
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Bakanlığı da 1993 yılında Ata
türk Anıtı ve çevre düzenlemesi 
yapmış ve Kocatepe ziyarete 
açılmıştır. Bronzdan yapılan Ata
türk Anıtı, dört ton ağırlığında ve 
7.5 metre yüksekliğindedir. 
Afyonkarahisar, adında geçen 
“afyon”, latincede tıpta ilaç ya
pımında kullanılan haşhaş bit
kisinin özsuyu için kullanılan 
“opium” kelimesinin zamanla 
yazılış ve söylenişte değişikliğe 
uğramış halidir. “Opium” kelime
si, “afium”, “afiom”, “afion”dan 
sonra “afyon” haline gelmiştir. 
Frigler döneminde Hapanova 
Kalesinin eteklerine bir köy ola
rak kurulan şehrin bilinen klasik 
çağlardaki en eski adı Akro- 
nio’dur. Romalılar döneminde 
bu adın gerek paralar üstünde 
gerekse Latince kitabelerde ve 
diğer kaynaklarda Akronium 
şeklinde yazıldığı anlaşılmakta
dır. Akrones, Akroenos, Latince 
şeklinin halk arasında ve daha 
sonra Bizanslılar döneminde de
ğişmiş şeklidir.
Malazgirt Savaşından sonra 
Sultan 1’inci Mesut’un emri ile 
Akronium Kalesi’nin eteklerine 
Karaşar Türkleri yerleşmiş ve 
daha sonra kaleye Karahisar 
adı verilmiştir. Karahisar ve yö
resi, Selçuklu Veziri Sahib Ata 
Fahreddin Ali’nin “Sahip” unva
nı nedeniyle “Karahisar-ı Sahip” 
olarak anılmıştır. Karahisar-ı Sa
hip “Vezirin Karahisarı” anlamı
na gelmektedir. İlin adı Osmanlı 
arşivlerinde de “Karahisar-ı Sa
hip” olarak geçmekte, bu dö
nemde Afyonkarahisar adının

yöresel olarak kullanıldığı tahmin 
edilmektedir. Cumhuriyet’in ilk 
yıllarından itibaren ise “Afyonka- 
rahisar” olarak anılmış, Atatürk 
Nutuk’ta da 34 ayrı yerde Afyon
karahisar adını kullanmıştır.

Soydan, ve Emir Çavuşu Ali Me
tin kalmıştır.
Hacı Veli Konağı, 24-25 Ağustos 
1922 günleri Başkumandanlık, 
Genelkurmay Başkanlığı, Batı 
Cephesi Komutanlığı ve 1’nci

Büyük Taarruz Karargahı 
Afyonkarahisar Şuhut
Mustafa Kemal Paşa, 24 Ağus
tos 1922 Perşembe günü akşam 
saatlerinde Şuhut’a ulaşmış
tır. Paşalar ve maiyetindekile
rin kalacakları evler 23 Ağustos 
1922 günü Şuhut’a gelen 1’nci 
Ordu Komutanı Nurettin Paşa ve 
Oynağanlızade Osman Ağa ta
rafından belirlenerek en iyi şekil
de hazırlanmıştır. Mustafa Kemal 
Paşa’nın kaldığı Yalı Mahallesi 
Eğri Sokak’la Çeşme Sokağı’nın 
birleştiği yerdeki Hacı Veli Kona
ğı (Büyük Taarruz Karargahı) aynı 
zamanda geçici karargah olarak 
kullanılmıştır. Konakta Atatürk’le 
beraber Başyaver Salih Bozok, 
İkinci Yaver Muzaffer Kılıç, Re
fakat Subayı Yüzbaşı Mahmut

Ordu Komutanlığı’nın müşterek 
karargah binası olarak kulla
nılmıştır. Mustafa Kemal Paşa, 
Büyük Taarruz’un son hazırlık 
çalışmalarını burada yapmış ve 
“Anadolu ile dış dünya arasında
ki bütün haberleşmenin kesilme
si” emrini bu konakta vermiştir.
24 Aralık 1999 tarihinde Kültür 
Bakanlığı adına Hazine tarafın
dan kamulaştırılan Konak, 2003 
yılında restorasyon çalışmaları ile 
ayağa kaldırılmış ve 2005 yılında 
“Atatürk Kültür ve Sanat Evi” 
olarak hizmete açılmıştır. Hacı 
Veli Konağı, sonradan “Şuhut 
Atatürk Evi” olarak, “Atatürk Ev
leri” kervanına katılmıştır. Büyük 
Taarruz Karargahı “Atatürk Evi” 
olarak da bilinmektedir.
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Utku (Zafer) Anıtı
Afyonkarahisar Şehir Merkezi 
Anıtpark’ın içinde yer alan anıt 
Avusturya’lı heykeltıraş Krippel’e 
yaptırılmış ve 24 Mart 1936 ta
rihinde büyük bir törenle, İsmet 
İnönü tarafından açılmıştır. Kur
tuluş Savaşı anısına, taş kaide 
üzerine galip gelen Türk askeri 
ve yenik düşen düşman askeri
ni betimleyen bronz heykel bu
lunmaktadır. Taş kaidenin dört 
tarafına da, savaşla ilgili bronz 
kabartmalar işlenmiştir.

Büyük Taarruz Şehitliği
Şehitlik, Afyonkarahisar - Antal
ya yol kavşağında, 26 Ağustos 
tanıtım parkı 26-29 Ağustos 
1922 de Dumlupınar ile Afyon 
arasında yapılan Yıldırım savaş
larında şehit düşen 275 Subay 
ve 2150 Mehmetçiğin anısına 
yapılmıştır.
Büyük Taarruz Şehitliği yeri ola
rak da savaşın en yoğun olarak 
geçtiği Sinanpaşa ovasının baş
langıcı olan Afyon - Antalya - İz
mir Karayolu kavşağının bulun
duğu Işıktepe’dedir

Reşat Çiğiltepe Şehitliği
Çiğiltepe, Afyonkarahisar Si
nanpaşa İlçesine bağlı 43 km. 
Güney Batısında yer alan 1591 
rakımlı tepedir.
Şehitlik Büyük Taarruzun ikinci 
günü olan 27 Ağustos 1922 tari
hinde Atatürk’e verdiği sözü ye
rine getiremeyerek üzüntü içinde 
intihar eden Albay Reşat Çiğilte-

pe ve o bölgede şehit düşen as
kerlerimiz adına yapılmıştır.

Kocatepe Anıtı
Başkomutan Mustafa Kemal
26 Ağustos 1922 sabahı saat 
4:30’da Türk Ordularına düşma
na taarruz emrini verdiği yerdir. 
Türk Orduları Baş Komutanı 
Mustafa Kemal Atatürk ve ko
muta kademesinin Büyük Taar
ruzu sevk ve idare ettiği ve ka
rargah kurduğu Kocatepe’de ilk 
önce taarruzun anısına kitabe 
yapılmış, daha sonra ise Ata
türk’ün Kocatepeye çıkışını an
latan anıt yapılmıştır.

Yıldırım Kemal Şehitliği
Şehitlik Afyonkarahisar İli, Sin
canlı ilçesi Yıldırım Kemal köyü 
içerisindeki tren istasyonunun 
bitişiğinde, yeralmaktadır.
27 Ağustos 1922 günü bu mev
kide şehit düşen 2’nci Süvari 
Tümeninden Asteğmen Yıldırım
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Kemal ile 26-27 Ağustos 1922 
günü şehit düşen 36 şehidin anı
sına yapılmıştır.

Döğer Örenyeri
Döğer kasabası Frigler döne
minden başlayıp Roma ve Bi
zans dönemlerinde de yerleşim 
yeri olarak kullanılmıştır. Frigler 
döneminden Aslankaya, Kapı- 
kaya I ve II, Tanrıça Kybele adı
na yapılmış açık hava tapınağı 
özelliğinde kaya anıtları ile Asar 
ve Eski Döğer’de yerleşim yer
leri vardır. Ayrıca geniş bir alanı 
kaplayan örenyerinde Roma ve 
Bizans dönemine ait kaya yerle
şim ve mezar odaları ile kiliseler 
oldukça çok görülmektedir. Su
lum, Memeç, Alacaasma, Urum- 
kuş I ve II (Karamusa), Nallıhan 
ve Kırkmerdiven kayalıkları belli 
başlı olanlardır.

Ulu Cami
Cami, ahşap mimarisi; sırlı tuğlalı, 
baklava dilimli tuğla minaresiyle 
Anadolu Selçuklu döneminin eş
siz örneklerinden biridir.Doğuya, 
batıya ve kuzeye açılan üç kapı
sı vardır. Doğuya bakan kapının 
üzerinde bir onarım yazıtı bulunur. 
Ayrıca kuzeye açılan kapı üzerin
de, Türkçe bir yazıt bulunur.

Gedik Ahmet Paşa 
(İmaret) Cami
İmaret Cami, hamam ve med
rese ile beraber bir külliye oluş
turur. Fatih Sultan Mehmet’in 
vezirlerinden Gedik Ahmet Paşa 
tarafından Anadolu Beylerbeyli
ği döneminde (M. 1472) Mimar 
Ayaz Ağa’ya yaptırılmıştır. Halk 
arasında “İmaret Camii” adıyla 
anılır. 1950’li yıllarda yapılan şa
dırvanındaki ses yalıtım sistemi 
ilginç akustik özelliği ile dikkat 
çekmektedir. Arada su toplan
ma yeri olmasına rağmen bir ko
lonun altında abdest alan kişinin 
sesi tam karşısında abdest alan 
kişiye net bir şekilde ulaşması 
ziyaretçileri hayrete düşürmek
tedir.

Mevlevi (Türbe) Cami
Halk arasında “Türbe” veya 
“Mevlevi Cami” isimleriyle de 
anılır. Binanın kesme taştan ya
pılmış kapısı üzerinde, kitabe ye
rine kabartma bir Mevlevi külahı 
yer alır. Büyük yangın sonucu 
yanan Mevlevihane, 1905’de II. 
Abdülhamit’in emriyle on dört 
bin altın harcanarak büyük bir 
onarım görmüştür. Türbede 
Mevlevi Şeyhlerine ait 12 san
duka bulunmaktadır. Semaha
ne, matbah ve öbür bölümleriyle 
birlikte büyük bir mevlevihanedir. 
Mevlevilik’te Konya’dan sonra 
ikinci sırayı alır.

Kuyulu Cami
Selçuklulardan kalma olan cami
nin yapım yılı bilinmemektedir.

Açık yeşil sırlı tuğlalarla baklava 
biçimli süsleri olan cami minare
sinin yanındaki kuyu nedeni ile 
bu adı almıştır. Tek kubbeli kübik 
bir yapıdır. İri kesme taş kapla
malıdır.

Karahisar Kalesi
Karahisar Kalesi şehre giriş
te ilk dikkati çeken yapıdır. 226 
m yükseklikte volkanik özel
likli doğal bir kayalığın üzerine 
kurulmuş olan bu kale, M.Ö. 
1350 yıllarında Hitit İmparato
ru II. Murşil zamanında Arzava 
seferinde kullanılan kale, Hititler 
zamanında Hapanuva, Roma 
ve Bizanslar döneminde Akro- 
enes, Selçuklular ve Osmanlılar 
zamanında ise Karahisar adını 
almıştır. Kale zirvesinde M.Ö. 
1200-700 tarihleri arasında 
Anadolu’da yaşayan Friglere ait 
kültür izlerine rastlanmıştır. Ana 
Tanrıça Kybele’ye adanmış bir 
çok tapınma yerleri ile dört adet 
büyük sarnıç, su çukurları bu
lunmaktadır. Selçuklu Sultanı I. 
Alaaddin Keykubat zamanında 
ise lacivert çinili küçük bir mescit 
ve yanına saray yaptırılıp, surları 
yenilenmiştir. Günümüzde burç
lar, kız kulesi ve sarnıçlar hala 
özelliğini korumaktadır.
Şehri kuşbakışı görmek için;
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625 basamaklı bir merdiveni tır
manmak gerekmektedir. 
Söylentiye göre kaleye çıkılırsa 
yedi yıl Afyonkarahisar’da kalı
nır...

Bayramaliler Kalesi
Bizans döneminde Leonto Kefal 
adlı bir yerleşim yeridir. Doğal bir 
tepe düzlüğüne yapılmış, surlar
la çevrili önemli bir askeri kaledir. 
Kale’nin içinde çok sayıda yapı
lara ait temel kalıntıları, tepenin 
eteklerinde ise kaleyle bağlantı
ları olan kaya yerleşimleri mev
cuttur.

Kırkinler Kaya Yerleşimi
Volkanik tüf olan kaya kütlesin
den oluşan Kırkinler kayalıkları
nın üst bölümünde mihrap içinde 
Kybele kabartması ile kaya su
nakları bulunmaktadır. Kayalık
ta Friglerin izine rastlandığı gibi, 
Roma mezarları da bulunmakta
dır. Ana kütlenin alt bölümünde 
ve doğu yakasında yerleşim yer
leri, üst bölümde ise, kilise, şa
pel ve mezarlar yer almaktadır. 
Duvarları haç işaretleri ile bezen
miş olan bu bölümde tüm odalar 
birbirine küçük koridorlarla bağ
lanmıştır. Dış kısmında büyük bir 
sarnıç bulunmaktadır.

Yedi Kapılar Kaya Yerleşim
İsmini ön cephede açılan yedi 
adet girişten almaktadır. Bu gi
rişler doğu-batı doğrultusunda 
uzanan bir koridora açılmakta, 
iki bölümlü bu koridordan da beş

adet yine kayadan oyma oda
lara geçilmektedir. Koridorun 
doğusunda, doğu-batı doğrul
tusunda dikdörtgen planlı şapel 
yer almaktadır. Odaların ve şa
pelin üstleri tonoz şeklinde oyul- 
muştur. Şapelin kuzeyinde yazlık 
bölümü mevcut olup üst örtüsü 
tamamen çökmüş durumdadır. 
Koridorun batı tarafında ise 
L planlı mezar odası mevcuttur.

İmaret Hamamı
Afyonkarahisar şehir merkezin
deki hamam, Sadrazam Gedik 
Ahmet Paşa tarafından 1475 yı
lında mimar Ayaz Ağa’ya yaptı
rılan külliyenin bir bölümüdür. İlk 
dönem Osmanlı eseri olan Ge
dik Ahmet Paşa Hamamı, moloz 
taştan yapılmıştır. Erkekler bölü
mü ve kadınlar bölümünün ayrı 
olmasından dolayı çifte hamam 
özelliğindedir. 500 seneden faz
ladır hizmet veren hamam günü
müzde hala aktiftir.

Alaca (Kasım Paşa) Hamamı
1475 yılında Kasım Paşa tara
fından, Mimar İlyas Ağa’ya yap
tırılmış, Osmanlı Dönemi eserle
rindendir. 500 seneden fazladır 
hizmet veren hamam günümüz
de hala aktiftir.

Sahipata Kervansarayı
Selçuklular’a ait kervansarayın 
giriş kapısı üstündeki yazıttan 
anlaşıldığına göre, 1249 yılında
II.İzzettin Keykavus’un beylerin
den Fahrettin Ali Bin El-Hüseyin 
(Sahipata) tarafından yaptırılmış
tır.

Çay Taşhan
Kare planıyla Anadolu’da tek ör
nek olan Çay Taşhan Selçuklu 
dönemine ait Taş Külliye’nin bir 
parçasıdır.

Döğer Kervansarayı
II. Sultan Murat zamanında yap
tırılmış Osmanlı eseridir. İki kı
sımda yapılmış olan kervansara
yın birinci bölümü develik, ikinci 
bölümü ise insanların dinlenmesi 
için yapılmıştır. Birinci bölüm tek 
katlı olup, duvarları moloz taş, 
çatısı taş kaplamadır. İkinci bö
lüm ise, iki katlı olup çatısı ve dışı 
taş kaplamadır. Zemin katta dört 
fil ayağı üzeri tuğladan yapılmış 
kemer bulunmaktadır. Üst kat
ta ise pencereli, ocaklı tonaz ve 
kubbeli odalar bulunmaktadır.

Frig Vadisi ve Peri Bacaları
Frig vadisi; Afyonkarahisar, Es
kişehir ve Kütahya illerini kapsa-
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maktadır. Afyonkarahisar bölge
sinde bulunan bölümü İscehisar 
İlçesi, Seydiler Beldesinin 5.km 
güneyinde bulunan peribacala- 
rından başlayarak, İhsaniye-Dö- 
ğer kasabasına kadar geniş bir 
coğrafyayı kapsamaktadır. Bu 
coğrafyada peribacaları, Frig 
kaya anıtları, mezarları, met
ropolleri görülmeye değer çok 
önemli kültür mirasımızdır. Yerli 
ve yabancı turistler için doğa ve 
tarihin iç içe olduğu gezilip görü
lebilecek önemli değerlerimizdir. 
İscehisar İlçesi, Seydiler Bel
desi peribacaları, kaya yerle
şimleri, Kırkinler kaya yerleşimi, 
Çatağıl kaya yerleşimi, Alanyurt 
Köyü- Selimiye kaya mezarları, 
Olukpınar Köyü peri bacaları ve 
kaya yerleşimleri Ağınönü inleri, 
Alanören-Alanyurt mezar odaları 
bütün turistlerin gezerek güzel 
zaman geçirip yeni keşifler ya
pabilecekleri muhteşem bir coğ
rafyadır.

Kadı Hamamı
Ne zaman yapıldığı bilinmemek
le birlikte Hamam yapısal özelli
ği bakımından Osmanlı XV veya 
XVI yy. yapılarını andırmaktır. Za
man içerisinde çeşitli eklemeler 
yapılan hamamın ılıklığı ve sıcak
lığı günümüzde bozulmadan ko
runmuş durumdadır.

Başmakçı
Türkiye’nin yumurta borsası 
Başmakçı’dadır. İlçede 1976 yı
lında kurulan Tavukçuluk Tarım
sal Kalkınma Kooperatifi bün

yesindeki 1 milyon 191 bin 270 
adet kapasiteli tavuk kümesi ile 
Türkiye’nin haftalık yumurta fi
yatlarının belirlendiği merkez ko
numundadır.

Bayat
Bayat ilçesi Oğuz Türklerinin 
Bayat boyu tarafından 1147’de 
bugünkü yerinde Bayat Çayının 
kenarında kurulmuştur. Barçınlı 
ve Han Barçın adlarıyla da anı
lan Bayat ilçesi İstanbul-Bağdat 
kervan yolu üzerinde olduğun
dan Bizans ve Osmanlı dönem
lerinde önemli bir konaklama 
yeri olmuştur.

Bolvadin
Bolvadin derin ve uzun bir alüv
yon ova üzerine kurulmuştur. 
Anadolu'nun en eski yerleşim 
yerlerinden biridir. Anadolu'daki 
bütün tarihi devirleri yaşamıştır. 
Romalılar zamanında Polybo- 
tum isminde il merkezidir. M.S. 
133 tarihinde Polybotum'u ziya
ret eden Roma kralı Hadrianus 
adına üç cins para basılmıştır. 
Bizans zamanında “Polybotos” 
ismiyle anılmıştır. Çevresini et
kileyen sosyal ve kültür şehri 
olmuştur. Bolvadin, Malazgirt 
Savaşı'ndan sonra 1107 tarihin
de yapılan Bolvadin Savaş so
nunda Emir Menkülek Bey tara
fından Türklerin eline geçmiştir. 
Bolvadin Savaşı, Anadolu'nun 
Türkleşmesinde önemli bir rol 
oynamıştır. Bolvadin Selçuklular 
zamanında “Karahisar-ı Devle” 
ismiyle anılan Afyonkarahisar'a

bağlı 10 kadılıktan birisi olup 
yeniden imar edilmiştir. Büyük 
bir ticaret merkeziydi. Bolvadin, 
Kurtuluş Savaşında stratejik yön
den önemli bir merkez olmuştur. 
Birinci ve İkinci Ordu Bolvadin'
de kurulmuştur. Büyük bir kültür 
merkezi olan Bolvadin’de ticari 
hayat ve sanat çok gelişmiştir. 
Osmanlı Döneminin ilk özel ban
kalarından olan “Bolvadin İkti
sadi Osmani Bankası” burada 
kurulmuştur. Bolvadin'deki en 
önemli sanayi kuruluşlarından 
biri olan Afyon Alkoloid Fabrikası 
1981 yılında deneme üretimi ile 
hizmete girmiştir. Türkiye'deki 
tek Alkoloid fabrikasıdır.

Dinar
Anadolu’nun en eski yerleşim 
yerlerinden biridir. Dinar, An
tik çağlarda Kelenia, Hellenler 
döneminde Apameia(Apameia 
Kibitos), Osmanlılar zamanın
da Geyikler ve 1912 tarihinden 
sonra ise Dinar olarak adlandırıl
mıştır. Geçiş ve kavşak noktası 
olması dolayısıyla Hititler, Arzava 
Seferine giderken Afyonkarahi- 
sar’dan geçmiş; Frigler, sonun
da Afyon’a gelip yerleşmişler; 
Persler, Apameia(Dinar)’yı mer
kez edinmişlerdir.
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Ayrıca birçok Antik kaynak
ta, Büyük Menderes Nehri’nin 
kaynağında Anadolu’nun dört 
önemli ticaret yolunun kavşağın
da kurulan Kelenia(Dinar) Şeh- 
ri’nden sık sık bahsetmektedir. 
Kral Yolu olarak adlandırılan bu 
yol, Kelenia Şehri’nden geç
mektedir. Kral yolu, şehir ve çev
resinde bu döneme ait bulunan 
gümüş sikkelerden anlaşılacağı 
üzere şehre, ticari açıdan önemli 
bir işlerlik kazandırmıştır.

İscehisar
İscehisar; tarihin, sanatın, kül
türün ve doğal güzelliklerin bir 
arada bulunduğu mermerin bü
tün dünyaya tarih yazdırdığı bir 
ilçedir. Yapılan araştırmalardan 
anlaşıldığına göre M.Ö.3000 
yani Eski Tunç çağından itibaren 
yerleşim vardır. Kuruluş sebebi; 
bugün Bacakale denilen mev
kii civarında beyaz ve menekşe 
mermer yataklarıdır.

Geleneksel lezzetleriyle zengin 
bir çeşitliliğe sahiptir. Özellik
le hamur işlerinde haşhaş ve 
haşhaş yağı kullanımı yaygın
dır, yemeklerde ise etin özel bir 
yeri vardır. Tarihinin en eski dö
nemlerinden beri bir çok mede
niyete ev sahipliği yapmış olan 
Afyonkarahisar tarihi ve kültürel 
değerlerin izlerini taşıyan coğraf
yada yer alması, yemek kültürü
nün oluşmasında teme belirleyici 
olmuştur. Halk kültürünün bütün 
unsurlarıyla kendine özgü bir çe
şitlilik sunar. Zengin yemek kül
türü ile anılan birkaç ilimizden bir 
tanesidir. Bu yüzdendir ki Bolu/ 
Mengen’den sonra en iyi aşçı
ların Afyonkarahisar’dan çıktığı 
söylenmektedir.
Afyonkarahisar yöresi yemekleri 
incelendiğinde, çorbalar, et ye
mekleri, sebze yemekleri, pilav
lar, hamur işleri ve tatlı çeşitle
riyle oldukça zengin bir mutfağa 
sahiptir. Kaymak, sucuk, lokum, 
haşhaş, kaymaklı ekmek kada
yıfı, et ve et ürünleri, şekerleme 
gibi markalaşmış ürünleri de ol
dukça fazladır.
Şehrin ulaşım ağlarının kesişme

noktasında önemli bir kavşakta 
bulunmasının, Afyonkarahisar 
lokumuna talebin artmasında 
büyük etkisi olmuştur. Senelerce 
insanların damak tadı ve uğra
ma alışkanlığı sayesinde lokuma 
olan ilgi artmıştır. Türkiye’nin di
ğer tüm şehirlerinde üretilenden 
daha fazla lokum Afyonkara- 
hisar’da üretilmektedir. Afyon 
ilinde lokumun en önemli ham 
maddesi olan şekerin bölgenin 
kendine has iklim ve toprak ya
pısından kaynaklı şeker panca
rından kaynaklanmaktadır.

UNESCO Gastronomi Şeh
ri (UNESCO City of Gastro- 
nomy) ünvanı. 31 Ekim 2019’da 
UNESCO Yaratıcı Şehirleri 
Ağı’na (UNESCO Creative Ci- 
ties Network) dahil olmuştur. Bu 
unvan ile şehre özgün yemek 
kültürü hem dünya tarafından 
takdir görmüş, hem de şehrin 
tanıtımı ve turizmi adına bir im
kan olmuştur.

Kaynak: https://w ww.visita fyon.org/ 
https://www.afyonkarahisar.org.tr/

https://www.visitafyon.org/
https://www.afyonkarahisar.org.tr/


2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde, ispanya ile karşılaşan Türkiye Ampute Futbol 
Milli Takımı, 6-0’lık galibiyetle şampiyon oldu. Milliler, üst üste ikinci kez bu başarıyı elde etti.
19 Eylül Gaziler Günü’nde Bayrağımızı dalgalandıran Ampute Futbol Milli Takımımızı kutlar

başarılarının devamını dileriz. 4 5 1 TSK ELELE VAKFI DERGİSİ
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Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren vakıfların ortak olduğu bir pazarlama ve dağıtım anonim şirketidir.
VİZYONUMUZ
Türk Ticaret Kanunu ve kurallarına uygun olarak kaliteli ve güler yüzlü hizmeti ilke edinen müşteri ve çalışanlarına karşı bütün yasal 
yükümlülüklerini yerine getiren bir kurum olmaktır.
MİSYONUMUZ
Pazarlama ve dağıtım amacını gerçekleştirebilmek için teşkilat yapısı, yeni pazar alanları, işletme ve idamesi, kar getirici yatırım, 
çeşitli ortaklıklar distribütörlükler kurma,çağdaş iletişim araçlarıyla tanıtım faaliyetinde bulunan karlılığı yüksek yeni teknoloji yeni 
ürünlerle karlılığı arttırmaktır.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8. Kat Gn.Dr. Tevfik Sağlam Cad. N o :59 /l 06010 Etlik-Keçiören/ ANKARA 
Telefon: 0312 323 63 79 - 0312 323 63 89 *  Faks : 0312 323 68 60 
Gsm : 0533 284 62 35 - 0530 168 00 09 - 0530 667 14 67
E-mail : info@gulsav.com - gulsavpazdagas@hotmail.com - gulsavpazdagas@gmail.com 

n  Gülsav pazdagas

mailto:info@gulsav.com
mailto:gulsavpazdagas@hotmail.com
mailto:gulsavpazdagas@gmail.com


Sudoku
3 9 5 4

4 9 7 5 6 1

6 5 7 4 3 2 8

8 7 1 6 2 4 5

9 1 7 4 2 8 3

2 4 5 9 7 1

7 8 3 2 1 6 5 9

3 6 8 7 2

2 1 5 6 8

Ç Ö Z Ü M Ü : G E L E C E K  S A Y ID A  B U LAB İL İR S İN İZ

2 7 8 6 9 3 5 1 4

9 5 3 7 1 4 6 8 2

6 1 4 8 2 5 3 9 7

1 4 2 9 8 6 7 5 3

5 3 9 4 7 2 8 6 1

8 6 7 3 5 1 4 2 9

7 8 5 2 3 9 1 4 6

3 9 6 1 4 8 2 7 5

4 2 1 5 6 7 9 3 8

26. S AY I Ç Ö Z Ü M Ü
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TSK YARARINA FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLAR

TSK ELELE Vakfı 
www.elele.org.tr 

Tel : 0 312 431 99 36

TSK G üçlend irm e Vakfı 
www.tskgv.org.tr 

Tel : 0312 468 87 88

TSK M ehm etçik Vakfı 
www.m ehm etcik.org.tr 

Tel: 0 312 284 19 70

TSK Dayanışma Vakfı 
www.tskdv.org.tr 

Tel : 0 312 448 13 11

TSK Eğitim Vakfı 
www.tskev.org.tr 

Tel : 0 312 231 21 10

ORTAKLARIMIZ VE İŞTİRAKLERİMİZ

EÜI3HTRUST
Ar-G e • Yazılım • Danışmanlık • Teknolo ji * e-İm za

TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve 
Bilişim Güvenliği Hiz. A.Ş.

Bilgi, iletişim ve bilişim teknolo ji, bilişim güvenliği ve elektronik 
imza ile elektronik kim lik (Sertifika) sağlayıcı alanlarında faali
yet göstermek üzere, 02 Ağustos 2004 tarih inde kurulmuştur.

TSK MEHMETÇİK VAKFI Sigorta Aracılık 
Hizmetleri Ltd. Şti.

Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren üç vakfın birlik
te kurduğu ferdi kaza, emeklilik, konut, kasko, sağlık, işyeri ve 
deprem sigortası branşlarında faaliyet göstermek üzere 07 Mayıs 
1999'da kurulmuştur.

TÜRKTIPSAN Sağlık Turizm 
Eğitim ve Ticaret A.Ş.

Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren beş vakıf tara
fından sağlık, otom otiv, petrol, eğitim , ticaret ve turizm alanla
rında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

G U LS A V
PA Z AR LA M A  VE DAĞITIM  A.Ş.

GÜLSAV Pazarlama Dağıtım A.Ş.

Türk Silahlı Kuvvetleri yararına faaliyet gösteren beş vakfın ortak 
iştirakidir.

http://www.elele.org.tr
http://www.tskgv.org.tr
http://www.mehmetcik.org.tr
http://www.tskdv.org.tr
http://www.tskev.org.tr


TSK ELELE VAKFI 
BANKA BAĞIŞ HESAP NUMARALARI

Bağışlarınızın, vakfımıza ulaştığının tarafınıza bildirilmesi için, 
isim ve adres bilgilerinizi mutlaka işlemi yapan kişilere belirtiniz.

Ziraat Bankası 
Başkent Ankara Şube (TL)

IBAN: TR25 0001 0016 8339 0259 9051 89

Vakıf Bank 
Ankara Kolej Şubesi (TL)

IBAN: TR15 0001 5001 5800 7288 7745 45

Halkbank 
Ankara Küçükesat Şube (TL)

IBAN: TR29 0001 2009 2160 0016 0000 13

ING Bank 
Ankara Cebeci Şube (TL)

IBAN: TR32 0009 9005 0505 0500 1000 06

Türkiye İş Bankası 
Ankara Şube (TL)

IBAN: TR55 0006 4000 0014 2006 0000 00 
Frankfurt Şube (EURO)

IBAN:DE74 5023 0600 0044 0000 08

Yapı Kredi 
Özel Bankacılık Merkezi (TL)

IBAN: TR47 0006 7010 0000 0001 0000 01

TEB
Ankara Meşrutiyet Caddesi Şube (TL)

IBAN: TR77 0003 2000 1050 0000 0307 96

Akbank 
Ankara KüçükEsat Şube (TL)

IBAN: TR49 0004 6001 0188 8000 0661 82

Garanti Bankası 
Ankara Anafartalar Şube (TL)

IBAN: TR28 0006 2000 7110 0006 2994 31

Şekerbank 
Gaziosmanpaşa Şube (TL)

IBAN: TR50 0005 9019 5013 0195 0025 54




