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    BAŞIMIZ SAĞOLSUN 
               
  2019 Yılının sonbaharına, bir devre arkadaşımız ile 

iki devre arkadaşımızın eşlerini ebediyete yolcu ederek 
girdik.

  Cihangir DUMANLI’nın eşi Gülsima Hanım 14 Eylül 
2019’da vefat etti, 15 Eylül 2019 Pazar günü Antalya 
Finike’de toprağa verildi.

  Rıdvan YILDIZ’ın eşi Nadire Hanım 4 Ekim 2019’da 
vefat etti, 5 Ekim 2019 Cumartesi günü İstanbul/Kilyos ‘da toprağa verildi. 

        
                 Devre arkadaşımız E.P.Kur.Alb. Erdoğan SOMUK 10 

Temmuz 2019’da Antalya’da vefat etti, 11 Temmuz 2019 Perşembe günü  
Antalya Kurşunlu’da toprağa verildi.     

              
                  Merhumelere ve merhum arkadaşımıza Tanrı’dan 

rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm 1972’lilere 
başsağlığı ve sabırlar dileriz.        

             
             
             BULGARİSTAN-ROMANYA TURU                  
                   
         Bugaristan ve Romanya’yı kapsayan tur; 40 kişinin katılımı ile 03-07 Eylül 2019 tarihleri 
arasında, otobüsle, İstanbul çıkışlı ve dönüşlü olarak yapılmıştır. Tura katılan üyelerimiz ve aileleri, 
gezilen yerleri, beklentilerinin de ötesinde beğendiklerini, sunulan hizmetler ve tur şirketinden  de 
memnun kaldıklarını bildirmişlerdir.          
                                 

 
     Birinci Dünya Harbinin 
yedi cephesinden en az bilineni 
Galiçya cephesidir. Müttefik 
Orduları ile 1916-1918 arasında, 
Romanya’nın Galiçya Bölgesine 
gönderilen 42 bin mevcutlu 
6 ncı Kolordu, 19.100 kayıp 
vermiştir. Bu kayıplardan 400 ismi 
bilinen şehit kabri ile 535 şehitin 
bulunduğu toplu kabir, Bükreş 
Türk Şehitliğindedir. Bu şehitlik 
tur programına alınarak ziyaret 
edilmiş, aziz şehitlerimiz saygı ve 
rahmetle anılmıştır.

Nadire YILDIZ
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Sayı: 96                                  24.10.2019

Erdoğan SOMUK 

Gülsima DUMANLI

Bükreş/Türk Şehitliği ziyareti (5 Eylül 2019)



                        
      GAP TURU        
  
           Adana-Tarsus (Mersin)-Hatay-
Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin ve Adıyaman 
illerini kapsayan Güney Anadolu bölgesi (GAP) 
turunu, Adana çıkışlı iki ayrı grup halinde 
1-7 ve 8-14 Ekim 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirdik. Sadece ülkemizin değil dünya 
ve insanlık tarihi bakımından çok önemli 
eser, müze ve ören yerini barındıran bölgeyi 
gezmek, tüm katılanları etkiledi.   

Bölgenin damak çatlatan yemek ve lezzetlerini 
tatma olanağı, tura ayrı bir renk kattı. Bu yıl GAP 
turlarına katılamayan üyelerimiz için yeterli 
istek olduğu taktirde turun tekrarlanabileceğini 
bilgilerinize sunmak isteriz.     

         
            
         
          
           
      EĞİTİM BURSLARI      
              
 Vakfımız tarafından şehit, gazi ve muhtaç durumdaki emekli ve muvazzaf asker çocukları ile 
sivil vatandaş çocuklarına verilen eğitim bursları, 2019-2020 eğitim yılı için Ekim ayından itibaren 
ödenmeye başlanmıştır. Ayda 200 TL olan bursların tahsisinde, her yıl mezun olanların yerine 
yeni başvuranlardan, en mağdur durumda olanlar seçilmekte, önceki yıldan bursu devam eden 
öğrenciler için başarılı olma ve sınıfını geçme şartı aranmaktadır. Her yıl 20-22 öğrenciye verilen 
bursların bir kısmı, üyelerimizin bu amaçla yaptığı bağışlardan, bir kısmı da Vakıf bütçesinden 
karşılanmaktadır. Halen 28 üyemiz her ay düzenli olarak bağışta bulunurken, bazı üyelerimizde 
çeşitli vesilelerle yaptıkları bağışlarla eğitim bursu fonuna destek olmaktadırlar. Yıl içinde 
üyelerimizin desteğinde azalma olduğunda, burslu öğrenci mevcudu azaltılmamakta, gerekli ilave 
kaynak Vakıf bütçesinden tamamlanmaktadır. 
    2002 yılında 2 öğrenciye burs vererek başlayan bu yardımlardan 2019 yılına kadar 198 
öğrenci istifade etmiştir.  Bu sonuca ulaşılmasında ki en büyük katkı, 2010 yılından itibaren 
aidatlarından ayrı olarak eğitim bağışı yapan üyelerimizindir. Bu kapsamda katkı veren tüm 
üyelerimize şükranlarımızı sunarız.
               
               
     VAKFIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ      
              
           Vakfımızın 23 ncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle, 2 Kasım 2019 Cumartesi günü 
geleneksel Anıtkabir ziyareti yapılacaktır. Bu ziyaret öncesinde, aynı gün saat: 10.00-12.00 
arasında Ankara Merkez Orduevinde kahvaltıda buluşulacaktır. Saat:12.30’da Anıtkabir 
tören havuzunda (Bayrak meydanı) toplanılarak; büyük Önder Atatürk’ün huzurunda saygı 
duruşunda bulunulacak,topluca fotoğraf çektirilecek ve Anıtkabir özel defterine, ortak duygu ve 
düşüncelerimiz yazılacaktır.            
      

-2-

GAP 1. Grup Nemrut Dağı’nda (6 Ekim 2019)

GAP 2. Grup Atatürk Barajı’nda (13 Ekim 2019)
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         KUTLAMA       
             
          Bu güne kadar yapabildiğimiz tespitlere göre 44 devre arkadaşımızın oğlu, kızı, damadı 
veya gelini muvazzaf askerdir. Öncelikle bu evlatlarımızdan, 30 Ağustos 2019’da terfi eden ve 
rütbe kıdemliliği alanları bir kez daha kutluyor; kendileri, aileleri ve ulusumuz için hayırlı olmasını 
diliyoruz.
 Bir de isteğimiz var. Muvazzaf asker evlatlarımızın pek çoğunun rütbe, görev yerleri ve 
halen görevde olup olmadıklarını bilemiyoruz. Bir kez öğrendiklerimizi de takip etmemiz mümkün 
olmuyor. Tanışırlar ise aralarında yakınlık ve dayanışma olabileceğini düşünüyoruz. Vakıf olarak 
bu konuda sorumluluk üstlenmeye hazırız. Ancak sizlerden de evlatlarınızın görev yeri ve rütbe 
durumunu ve değişikliklerini Vakfa bildirmenizi bekliyoruz.       
               
               
        GENEL KURUL VE YÖNETİME DAVET     
              
 
          Vakfımızın Yönetim ve Denetim Kurulları 2 yılda bir yapılan genel kurullarda seçilerek görev 
yapmaktadır. 23 Şubat 2020’de Vakfımızın 14 ncü Olağan Genel Kurulu yapılacak ve 2020-2022 
döneminde görev yapacak yönetici ve denetçiler seçimle belirlenecektir.
 Vakfın mevcut yönetim kurulu, bir değişiklik olmadan 2012 yılından beri 4 dönemdir (8 yıl) 
görev yapmaktadır. Geçen süre içinde özellikle Vakfımızı geleceğe taşıyacak alt yapı oluşturulmuş 
ve kurumsal yapısı güçlendirilmiştir. Bir özel hukuk tüzel kişisi olan Vakfın canlı ve yaşayan bir 
kurum olduğu, değişen koşul ve beklentilere göre kendisini, mevzuatın elverdiği ölçüde yenilemesi 
gerekmektedir. Vakıf yönetimine talip/aday olmak, bir itibar ölçme vesilesi değil, 1972 devresine 
hizmet etmeye talip olma şeklinde görülmek durumundadır. Bu konunun bugünden itibaren, 
üyelerimiz tarafından her ortamda tartışılmasını, yönetim ve denetim kurulları için adaylar ve hatta 
aday listeleri belirlenmesi, 23 Şubat 2019 tarihinde  Ankara’da yapılacak genel kurulda ki seçimlere, 
geniş bir aday mevcudu ile gidilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
 Sonuç olarak; Vakfın üyelerine, ebediyete intikal etmiş arkadaşlarımızın eş ve çocuklarına 
hizmet etme ve Vakfı geleceğe taşıma konusunda fikri olan devre arkadaşlarımızı, üye olan eşleri 
ve genç üyelerimizi; münferit veya ekip kurarak yönetim ve denetim kurullarına aday olmaya ve rol 
almaya beklendiğini, genel kurulun 4 ay öncesinden bilgi ve ilginize sunuyor, sağlık ve esenlik içinde 
birlikte olabilmeyi diliyoruz.       

       2020 YILI ETKİNLİK PLANLAMASI     
              
 
          Vakıf olarak; bir yandan 2019 yılı faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan 2020 yılının 
planlama ve çalışmalarına başladık. Bu güne kadar yaptığımız gezilerden edinilen deneyimleri göz 
önünde bulunduruyoruz. Şöyle ki; tüm ekstra gezilerin programa dahil olması, akşam yemeklerini 
kapsaması, daha kısa mesafeli kara yolculuğu, konaklamaların aynı yerde 1 geceden fazla olması, 
hava yolu ulaşımını tercih, güvenlik kriterleri ve sağlık sigortası vs. gibi.    
 2020 yılı için yurt içi ve yurt dışında yapılabilecek etkinlikler için hazırladığımız tabloda 
belirtilen bilgiler, bir ön inceleme sonucudur. Sizlerin istek ve beklentileri de alındıktan sonra, 
kapalı grup yapmak için yeterli talep olan turların teklif istekleri hazırlanacak ve teklifler alınacaktır. 
Alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda “Grup Sözleşmesi” yapılacak, tur tarihinden 
yeterli süre önce ayrıntılı duyurusu sizlere gönderilecektir. Tur tarihi, süresi ve ücreti bu aşamada 
kesinleşecektir.
 Sizlerden isteğimiz; 29 Kasım 2019 tarihine kadar, aşağıdaki listede belirtilen turlardan 
hangilerine katılabileceğinizi Vakfa bildirmenizdir. Gerek listede yazılı olan, gerekse listede yer 
almamış olan yurt içi ve yurt dışı turlarla ilgili isteklerinizi düşünce ve deneyimlerinizi bizlerle 
paylaşmanızı bekliyoruz.
 Vakıf olarak amacımız; çoğunlukla istenilen yerlere, en uygun koşullarda, beklentileri 
karşılayacak, kaliteli ve uygun fiyatlı etkinlikler düzenlemektir. Bu güne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da tur ve gezilerden bir gelir elde edilmesi gözetilmemektedir.
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     2020 YILI ETKİNLİK ANKETİ      
            
S.NO. ETKİNLİK MUHTEMEL TARİHİ MUHTEMEL ÜCRETİ AÇIKLAMALAR
1. Rusya Turu Haziran 1.000-1.100 Euro Uçakla, İstanbul çıkışlı 

St. Petersburg ve 
Moskova, 5-6 gece 
konaklamalı.

2. Ukrayna-
Moldova-
Romanya 
(Transbalkanlar)

Eylül 700- 800 Euro Uçakla, İstanbul 
çıkışlı, Odessa-
Kişinev,Bükreş 5-6 
gece konaklamalı.

3. Tayland Turu 
(Bangkok-Pataya-
Puket)

Şubat/Mart 1.000-1.100 Euro Uçakla, İstanbul çıkışlı 
6-7 gece konaklamalı.

4. Kapadokya Turu Nisan/Mayıs 550-600 TL Ankara çıkışlı, 
otobüsle, 2 gece 
konaklamalı.

5. Safranbolu/
Amasra Turu

Ağustos 400 TL Ankara veya İstanbul 
çıkışlı, otobüsle, 1 
gece konaklamalı.

6. GAP Turu Ekim 2000-2500 TL

7. Yılbaşında 
topluca tatil

29 Aralık-02 Ocak - Çoğunluğun 
isteyeceği bir bölge 
veya şehirde.

               
 Sayın üyelerimiz; istek ve düşüncelerinizi lütfen 29 Kasım 2019 tarihine 
kadar Vakfa bildiriniz.            
        
        
       
     
 1 Haziran-30 Eylül 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.          
 
 A.Faik KORUNMUŞ, A.Serdar ERDURMAZ, Ahmet DURUSU, Ahmet KARACA, 
Altuğhan Cahit VURAL, Atila DEMİREL, Ayfer SÜTÇÜOĞLU, Basri YILMAZ,   
Belma GÖKSEL, Boğaçhan ÇAVKA, Cengiz BAYENDER, Cevat ARSLAN, Doğan DOĞAN, 
E.Ömür DEMİRKOL, Ensar ÖZAVCI, Erdal BÖLÜKBAŞI, Erol ERKAYA, Fahri IŞILDAK, 
Filiz ÖZMEN, Gürkan ERDAY, H.Basri VURAL, H.Turgut DURUKAN, Hamdi AYTULUN, 
Harun UYSAL, Hasan ŞENTÜRK, Hulusi MARTLI, Hürrem ÇETİN, İ.Faruk CAVKA,   
İlhami ÇINAR, Kenan PAÇACI, M.Celalettin ÖZÜPEK, M.Sedat VEYİSOĞLU,
M.Suat BOZDAĞ, M.Tuncay TEKÇİÇEK, Mehmet ÖZKAN, Mehmet TIBIKOĞLU, 
Muhittin BOZOKLU, Murat KAYA, Musa ERASLAN, Mustafa ARSLANKURT, Ramis ÇEBİ, 
Selahattin GÜVENÇ, Süleyman ŞEN, Ş.Nural ÇAYIRLI, Tahir SINDIR, Uğur ŞENGÜL, 
Y.Murat DİNÇER, Yaşar ACAR, Yelkan H. AŞETEY.       

İvedik OSB Mah. 1551 Cad. No:35/42 ( YAPI PARK İŞ MERKEZİ)    
Yenimahalle/ANKARA  Tel: 0530 977 72 05

YİV LTD. ŞİRKETİNDEN HABERLER



    ÜYELERİMİZE İLİŞKİN “10 TEMMUZ 2019”   
TARİHİNDEN BU YANA VAKIF MERKEZİNE ULAŞAN HABERLER  
 Başsağlığı diliyoruz;         

  Mehmet AKÇAY, Hasan SÜRER ve Faik YÜKSEL’in anneleri, Naci 
ÖZDEMİR’in ablası, Doğan DOĞAN’ın kız kardeşi, Mahmut ERGÜN’ün ağabeyi, 
M.Şahin ARICAK ve Bülent OKAN’ın kayınpederleri, L.Engin ERGÜL’ün 
kayınvalidesi, Musa ERASLAN ve M.Tuncay EKÇİÇEK’in kayınbiraderleri vefat 
etti.

             
Merhumlere ve Merhumlara Tanrıdan rahmet, kıymetli arkadaşlarımıza, 
ailelerine ve yakınlarına, tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.  

 
  

  Geçmiş olsun; 
          

                   Ensar ÖZAVCI’nın geçirdiği anevrizma sonucu aort damarına stent takıldı.
    Hamdi AYTULUN kasık fıtığı ameliyatı oldu.
     Erhan DOĞRUER’in eşi Nedret Hanım gözünden ameliyat oldu.
     Aziz UYANIK’ın eşi Ayşe Neşe Hanım safra kesesi ameliyatı oldu.   

  Hızır KAPTAN’ın eşi Hadiye Hanım kalça protezi ameliyatı oldu.    
 Halis KÖSEOĞLU’nun eşi Suzan Hanım bir operasyon geçirdi.

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

  Tebrik ederiz;            
  Halil İbrahim TÜYSÜZ, Orhan KÖPRÜ, Kenan PAÇACI, Erdal BÖLÜKBAŞI 
(2.kez) ve İhsan DEMİREL dede oldular. Merhum Halit AKGÜL’ün eşi Vakfımızın 
üyesi Belma Hanım 2. kez anneanne oldu.        
   Mustafa ÇİFTÇİ; İranlı yazar Hacı Zeynel Abidin-i Meragai’nin “Seyahatna- 
me-i İbrahim Bey veya Vatanseverlik Belası” adlı kitabını Farsçadan Türkçeye çe-
virdi, kitap satışa sunuldu.

     O.Feridun BAYKAL “2019 Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı”na 
katıldı.

     Sabri DEMİREZEN, İstanbul Golf Kulübü ile Bodrum Golf  Kulübü arasında 
yapılan dostluk turnuvasında turnuva şampiyonu oldu.      
  Musa ERASLAN’ın büyük kızı Elif BOZDAĞ, Akbank Ankara İvedik OSB 
Şubesine müdür oldu; küçük kızı Mak.Müh. Elvan KONALİ Hollanda/Eindhoven 
ASML Şirketinde tasarım  lideri oldu.         
   Sadettin TORKUL’un oğlu Hüseyin, Alaattin CEBECİ’nin kızı Gizem ve   
Kenan PAÇACI’nın oğlu Koray evlendiler.        

  Kutluyor ve mutluluklar diliyoruz.         

  NOT: Üyelerimize ilişkin haberler; haftalık olarak web sayfamızda yayınlanmakta ve 
ayda bir defa e-posta ile gönderilmektedir.
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