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				 BAŞIMIZ SAĞOLSUN
								
		
Devre Arkadaşımız E.Tuğg. H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM
14 Mayıs 2019’da İstanbul’da vefat etmiş, cenazesi 15 Mayıs
2019 Çarşamba günü İstanbul/Ataköy 5. Kısım Camiinden
törenle kaldırılarak, Halkalı/Kanarya Mezarlığında toprağa
verilmiştir.
						
1966-1967 yıllarında Kuleli Askeri Lisesinde devremiz ile
okuyan gazeteci Taki DOĞAN 20 Mayıs 2019 tarihinde
Ankara’da vefat etmiş, 21 Mayıs 2019 Salı günü Ankara/
Taki DOĞAN
H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM
Gölbaşı’nda toprağa verilmiştir.
Merhum arkadaşlarımıza Tanrı’dan rahmet; kederli
ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm 1972’lilere başsağlığı ve sabırlar dileriz.				
															
															
						ŞEHİTLİK ZİYARETİ						
															

20 Mart 2019 Ankara/Cebeci Şehitliği

Şehit devre arkadaşlarımızı ve diğer tüm şehitlerimizi anmak amacıyla; 20 Mart 2019
Çarşamba günü 29 devre arkadaşımız ve şehit arkadaşlarımızın ailelerinin de katılımı ile Ankara/
Cebeci Şehitliğine gittik. Şehit J.Plt.Yb. Yusuf TURGUT ve Şehit E.J.Bnb. Cem ERSEVER’in
Cebeci Şehitliğinde bulunan kabirlerini ziyaret ettik, onların huzurunda diğer tüm şehit devre
arkadaşlarımızı ismen tek tek anarak, hepsinin aziz ruhları için dua ettik, onlarla ilgili anılarımızı
paylaştık.
Şehitleri anma törenleri; bilindiği üzere Valilik ve Kaymakamlıkların sorumluluğunda 18 Mart
tarihinde yapılmaktadır. Son iki yıldan beri 18 Mart’da yapılan törenlerde; 15 Temmuz şehitleri ve
şehit ailelerine verilen önem ve ihtimam ile diğer şehitlere ve ailelerine gösterilen ihtimam arasında
üzücü farklı uygulamalar olması nedeniyle, şehitlik ziyaretlerimizi 18 Mart’dan farklı bir tarihte
yapma uygulamasını sürdürmekteyiz.
GMK Bulvarı No:20/14 Kızılay/ANKARA
Tel : (0312) 229 20 49 / 231 81 08  Fax : (0312) 230 85 76
web: http://www.vakif1972.org.tr 1972vakfi@gmail.com vakif1972@vakif1972.org.tr googlegrup : 1972vakfi@googlegroups.com
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FAS TURU		
		
			

20-27 Nisan 2019 tarihleri arasında 32
kişinin katılımı ile Fas Turu yapılmıştır. Sekiz
gün süren turun iki günü Atlas Dağlarının
güneyindeki Sahra Çölü bölgesinde geçirilmiş,
diğer günlerde Kazablanka, Rabat, Fez, Meknes
ve Marakeş kentleri gezilmiştir. Bu şehirlerden
özellikle Fez ve Marakeş’in etkileyici olduğu
izlenimi edinilmiştir. Çöl bölgesinde geçirilen
iki günde, çölün doğasından kaynaklanan
zorluklara rağmen; Erfurd’dan Merzuga’ya kadar

4X4 araçlarla yapılan gidiş-dönüş 120 Km.lik
çöl safarisi, çölde develerle yapılan tur ve kum

tepelerinden güneşin batışını izlemek,
Varzazat’ta film stüdyolarını gezmek çok
ayrıcalıklıydı.				
		
Gezip görülenlerden ayrıca
Fas hakkında akılda kalan izlenimler özetle
şöyle: 1912-1954 arasında Fas’ı yöneten
Fransızların etkisi hemen her yerde
görülebiliyor, büyük küçük bütün şehirler
ve köyler ile yollar, sokaklar, caddeler ve
şehirlerarası yollarda bile çöp yok, dil
eğitimi çok iyi durumda, camilerin kapıları
kilitli sadece namaz vakti açılıyor, Kralın her büyük şehirde ve sahildeki sayfiye şehirlerinde
en az bir sarayı var, çöl tarafında yaşayan berberiler sanıldığı gibi barbar değil, tam aksine
kendilerine özgü zengin bir kültürleri var. Sonuç olarak; turdan yorgun fakat mutlu olarak
döndük.														
															
				
İSTANBUL ETKİNLİĞİ							
				 								

		
													
						
		
İstanbul’da 170 devre arkadaşımız yaşıyor. Bu nedenle hem İstanbul’da yaşayanları
hemde İstanbul dışında yaşayanları buluşturmak ve hasret gidermek amacıyla, yazlıklara ve tatile
gidilmeden önce İstanbul’da bir etkinlik yapmayı son yıllarda rutin hale getirmiştik. 2019 yılı, Kuleli
Askeri Lisesinden mezuniyetimizin 50 nci yıl dönümü olduğundan, 2-5 Mayıs 2019 tarihlerinde
daha uzun sürelerle bir arada olabilmek için bir dizi etkinlik planladık ve uyguladık.
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- 2 Mayıs Perşembe günü; etkinliklere İstanbul dışından (ABD, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa,
Kayseri, Isparta, Denizli, Düzce, Sakarya, Kocaeli) katılan 49 aile (97 kişi) Kalender ve Fenerbahçe
Orduevlerinde ayrılan odalarına yerleştiler.
- 3 Mayıs Cuma günü; 80 kişinin katılımıyla, her iki orduevinden kaldırılan araçlar ile tarihi
yarımada turu yapılarak Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Yerebatan Sarnıcı ile Sultan Ahmet
Meydanı rehber eşliğinde gezildi.
- 4 Mayıs Cumartesi akşamı; 126 kişinin katılımıyla, Boğazda tekne ile kokteyl ve gala yemeği
yapıldı. Kokteyl ve yemek sırasında, Kuleli önünde hep birlikte ve coşkuyla Kuleli Marşı söylenerek,
anılar tazelendi. Kuleli Askeri Lisesini ziyaret için yapılan başvurumuza olumlu yanıt alınamadığı
için, Kuleli Askeri Lisesi ziyareti yapılamadı.
- 5 Mayıs Pazar sabahı; orduevlerinde konaklayan aileler ve İstanbul’da ikamet eden dost ve
arkadaşlarla kahvaltıda buluşuldu. Kahvaltı sonrası program tamamlandı, bir sonraki etkinlikte
sağlık ve esenlik içinde buluşmak üzere vedalaşıldı.
Tüm etkinliklere katılanların %75’inin İstanbul dışından gelenlerden, %25’inin İstanbul’da
ikamet eden arkadaşlarımızdan olması dikkati çekti.								
															
															
					 EĞİTİM BURSU BAĞIŞLARI
		
			
										
Bugüne kadar Vakıf üyelerinden 51 kişi, aidatlarından ayrıca “Eğitim Bursu Bağışı”
yapmışlardır. Bu üyelerimizden bir kısmı çeşitli vesileler ile arada bir bağış yaparken, 27 üyemiz
her ay düzenli olarak bağışta bulunmaktadır. Düzenli bağışlar ile her ay 10 öğrencinin bursu
karşılanabilmektedir.
Geçtiğimiz günlerde üyelerimizden Mehmet AKKAYA ve Hayrettin YILMAZ’da eğitim bursu
bağışçısı üyeler arasına katılmış ve bağışçı mevcudu toplamda 53 kişiye ulaşmıştır.
Bağışları ile Vakfımıza güç veren değerli üyelerimize şükranlarımızı sunar; yaklaşmakta
olan Kurban Bayramı öncesinde yapılacak yardım ve bağışların bir kısmının da Eğitim Bursu Bağışı
olarak Vakfımıza yönlendirilebileceğini bilgilerinize sunarız.							
															
															
				2019 YILI SONUNA KADAR YAPILACAK ETKİNLİKLER		

									

															
1. ROMANYA-BULGARİSTAN TURU									
													
3-7 Eylül 2019 tarihleri arasında, 4 gece 5 gün süreli, İstanbul çıkışlı, otobüsle, VarnaKöstence-Bükreş-Rusçuk-Sofya-Filibe güzergahlı tur ile ilgili hazırlıklar tamamlanmıştır. Tura
katılacak üyelerimizin ücretlerini en geç, 02 Ağustos 2019 tarihine kadar yatırmaları, mazereti
çıkanların yedekte bekleyenlerin katılmasına olanak sağlamak için hemen Vakıfla iletişime
geçmeleri gerekmektedir.												
															
2. GAP TURU													
														
1-7 ve 8-14 Ekim 2019 tarihleri arasında, 6 gece 7 gün süreli, Adana-Tarsus-AntakyaGaziantep-Şanlıurfa-Mardin-Adıyaman-Adana güzergahından otobüsle, iki kişilik odada kişi başı
2000 TL ücretle, iki ayrı grup halinde GAP Turu yapılacaktır. Halen 2. grupta bir miktar boş
kontenjan bulunmakta olup, katılmak isteyenler Vakıfla iletişime geçebilirler.
Katılmaya karar verenlerin bulundukları şehir ile Adana arasında; gidiş-dönüş uçak bileti
temini hususunda tur firması, ücreti ayrıca ödenmek şartıyla yardımcı olmaktadır. Tur ücretlerinin
en geç 20 Ağustos 2019 tarihine kadar yatırılması gerektiğini de ayrıca bilgilerinize sunarız. 		
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3. SİDE KAMPI												
										
Side kampının 18. döneminden (24 Ekim-02 Kasım 2019) toplu tahsis ile Vakfımıza 30 motel
tahsis edilmiş, 06 Mayıs 2019 tarihinde tüm üyelerimize duyuru yapılarak, katılmak isteyenlerin
31 Mayıs 2019 tarihine kadar Vakfa bildirmeleri istenmiştir. İstekte bulunan üyelerimiz, bu yıl
başlatılan uygulama gereği, 28 Haziran 2019 tarihine kadar, bir günlük motel ücretini istenen
hesaba yatırarak rezervasyonlarını kıesinleştirmişlerdir. Kesinleşen bu liste ve yatırılan ücretler
topluca Side J.Özel Eğt.Mrk.K.lığına 5 hafta öncesinden gönderilecek, kampa katılındığında 40
TL.lik ön ödeme motel ücretine mahsup edilecek, katılmayanların ön ödemesi iade edilmeyip
Kamp K.lığına gelir kaydedilecektir.
Ücretini yatıranlardan mazereti çıkanlar, 10 Eylül 2019 tarihine kadar Vakıf ile iletişime
geçerse, yatırdığı ücret iade edilecek, yerine yedekte bekleyen üyelerimize tahsis yapılacaktır.		

															

4. SİVİL OTELDE TATİL											
										
Bodrum/Gündoğan’da bulunan Green Beach Resort’da, 24 Eylül-01 Ekim 2019 tarihleri
arasında iki kişilik odada 230 TL/kişi başı, tek kişi 345 TL ücretle tatil yapabileceklerdir. Katılmak
isteyenlerin, Green Beach Resort’dan Hamide Hanım ile 0252 3877242 veya 0530 4002841
numaralı telefonlardan iletişime geçerek, “1972’liler Vakfı Üyesi” olduklarını, kalacakları tarih ve
süreleri belirtmeleri, rezervasyonlarının kesinleşmesi için, toplam ücretin yarısını otelden verilecek
İBAN numarasına yatırmaları gerekmektedir. Rezervasyon yaptıranların Vakfa da bildirmelerini
bekliyor, iyi tatiller diliyoruz.											

															
5. DİĞER FAALİYETLER											
										
Kasım ayında üyelerimiz ve ailelerinin katılımı ile geleneksel Anıtkabir ziyareti; 29 Aralık-02
Ocak tarihleri arasında bir sivil otelde yılbaşı tatili yapılmasına ilişkin hazırlık ve çalışmalar
sonuçlandığında ayrıntılı duyuruları yapılacaktır.									

			
			
		
		

YİV LTD ŞİRKETİNDEN HABERLER

			
			
			
			

1 Mart-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında, sigorta poliçelerini EKSPER-1972’den
satın alan ve/veya yakınları ile tanıdıklarının almasını sağlayan, aşağıda isimleri
yazılı arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde de arkadaşlarımızın
kendilerinin, yakınlarının ve tanıdıklarının poliçelerini yenilerken, EKSPER-1972’den de
teklif almalarını bekliyoruz.											
												
Süleyman AÇIKGÖZ, Mehmet AKAY, Kemal AKKARPAT, A.Turgut ALPI, 		
Mahmut ARKAN, Cevat ARSLAN, A.Serdar AYKAÇ, Cengiz BAYENDER, 		
M.Suat BOZDAĞ, Muhittin BOZOKLU, Çetin CANİK, Cemal CEYLAN,
Ş.Nural ÇAYIRLI, Ramis ÇEBİ, Hürrem ÇETİN, İlhami ÇINAR, Atila DEMİREL,
E.Ömür DEMİRKOL, Y.Murat DİNÇER, Doğan DOĞAN, Belma DÖNMEZ,
Cihangir DUMANLI, H.Turgut DURUKAN, Musa ERASLAN, A.Serdar ERDURMAZ,
Fevziye ERER, İbrahim ERGE, Ö.Faruk ERGİN, Erol ERKAYA, Abdullah ERTAŞ,
Gürhan EVRANOS, M.Metin GEZER, Erdoğan GÖKÇEK, Necat GÜRSES,
Selahattin GÜVENÇ, Fahri IŞILDAK, Reha Mehmet IŞIN, Bülent KAŞIKÇI,
A.Faik KORUNMUŞ, İ.Yüksel KUŞ, Celal KÜNCÜ, Hulusi MARTLI, Nebi NEBİOĞLU,
A.Bülent OZAN, Ensar ÖZAVCI, Seyhun ÖZBAYRAKTAR, İ.Yücel ÖZİN,
Deniz Gizem ÖZKAN, Mehmet ÖZKAN, Kenan PAÇACI, Baysoy SAÇLIGİL,
Hasan ŞENTÜRK, Mustafa TUNÇ, H.İbrahim TÜYSÜZ, H.Basri VURAL,
H.Ali YAĞMUR, İsmail ZENGİN.									
Eksper-1972 iletişim bilgileri:
İvedik OSB Mah. 1551 Cad. No:35/42 ( YAPI PARK İŞ MERKEZİ) 			
Yenimahalle/ANKARA Tel: 0530 977 72 05
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ÜYELERİMİZE İLİŞKİN
		
				
VAKIF MERKEZİNE ULAŞAN HABERLER
Başsağlığı diliyoruz;		 									
					

 Merhum Ali TAŞKIRAN’ın ve C.Atilla ARAR’ın babaları,					
Yüksel KARACA, Osman Nuri GÜRSESLİ ve Fevzi AYDIN’ın kayınpederleri,
Fevzi BİLGE’nin kayınbiraderi ve Merhum Zeki DURLANIK’ın eşi Gülnur
Hanım’ın annesi vefat etti.
									

Merhume ve Merhumlara Tanrıdan rahmet, kıymetli arkadaşlarımıza, 		
ailelerine ve yakınlarına, tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
		 		Geçmiş olsun;
										
																		
 Hüseyin ÇAĞLAYAN sağ bacağından bir operasyon geçirdi.				
 Armağan ABACIOĞLU geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu İzmir’de peş peşe iki
ameliyat geçirdi.											
 M.Yavuz BALBAŞOĞLU’nun 3 damarına stent takıldı.					
 H.Cahit ÇOLAK beyin tümörü ameliyatı geçirdi.						
		 Sait OŞAFOĞLU prostat ameliyatı oldu.								
 M.Ali ERTEN kolundan bir operasyon geçirdi.					
			 S.Zeki YİĞİT mesane operasyonu geçirdi.						
 Erdoğan SOMUK geçirdiği beyin rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Antalya
Araştırma Hastesinin yoğun bakımında tedavi görüyor.			
			 Levent ÇELİMLİ’ye safra kesesi tümörü teşhisi konuldu. Kemoterapi sonrasında
ameliyat olacak.											
 İlyas ÇEVNİ’nin geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 2 damarına stent takıldı.		
 M.Şahin ARICAK böbrek ve idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle Ankara İbni Sina
Hastanesinde bir süre tedavi gördü.									
 Osman KURT’a lenfoma teşhisi konuldu, tedavisi sürüyor.				
 Mustafa ULU’nun eşi Feride Hanım; evinde bir kaza geçirdi, tedavi oldu,istirahat
ediyor.											

Arkadaşlarımıza ve değerli eşlerine tüm 1972’liler adına bir kez daha 		
		geçmiş olsun diyor ve acil şifa dileklerimizi sunuyoruz.
			

		

												
Tebrik ederiz;
											
 H.Turgut DURUKAN (4.kez) ve Muhittin BOZOKLU dede, Merhum Üstün
ŞAHİN’in eşi Ayşe Hanım ve Merhum Ş.Önal ÖZ’ün eşi Emel Hanım (4. kez) 		
babaanne ve Merhum Faruk CENKÇİLER’in eşi Nihal Hanım (3.kez) anneanne
oldular.													
 H.Basri VURAL’ın kızı Nagehan evlendi,
						
 Cebrail BAKAY’ın oğlu Abdülkadir BAKAY; Samsun 19 Mayıs Ünv. kadın
doğum bölümünde doçent oldu.										
 Kenan PAÇACI’nın oğlu Op.Dr.Koray PAÇACI; İstanbul/Nişantaşı’nda
(Teşvikiye Cad. Venüs Apt. No: 24 Kat:1 D:5) estetik ve plastik cerrahi kliniği açtı.		
																	

Kutluyor ve başarılar diliyoruz.

-5-

1972’ LİLER 									

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
GMK Bulvarı.No: 20/14 Kızılay/ANKARA
TEL: 0312 2292049 FAX: 0312 2308576
Mithatpaşa Vergi Dairesi 926 005 2232
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