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BAŞIMIZ SAĞOLSUN

Bu bültende sizlere üç devre arkadaşımızın vefat
haberini verdiğimiz için kederimiz sonsuzdur.			
Devre arkadaşımız ve üyemiz Malulen Em.J.Lv.Kd.Yzb.
Ayhan AKTULGA 21 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da vefat
etmiş, cenazesi Topkapı Mezarlığında toprağa verilmiştir.
		
Devre arkadaşımız ve üyemiz Em.Ulş.Kd.Alb.
Üstün ŞAHİN, 25 Haziran 2018 tarihinde Antalya’da vefat
Üstün ŞAHİN
etmiş, cenazesi Antalya Kurşunlu Mezarlığında toprağa
verilmiştir.								
		
Devre arkadaşımız ve üyemiz E.Hak.Yb. İsmail GÖKSEL 31 Temmuz 2018
tarihinde Antalya’da tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etmiş, cenazesi
1 Ağustos 2018’de TBMM’de yapılan töreni müteakip Niğde/Hacıabdullah
Beldesinde toprağa verilmiştir.
Merhum arkadaşlarımıza Tanrı’dan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına,
sevenlerine ve tüm 1972’lilere başsağlığı ve sabırlar dileriz.		 		
				 									

				MERHUM 1972’LİLER

Bugüne kadar 106 devre arkadaşımız ile 24 devre arkadaşımızın eşi, 7 devre
arkadaşımızın çocuğu hayatını kaybetti. Merhumların
kabirleri, çoğunluğu Ankara, İstanbul ve İzmir’de,
diğerleri de ayrı ayrı mezarlıklarda bulunuyor.
Yaptığımız tesbitlere göre;
- Ankara Karşıyaka Mezarlığında 16,
- İstanbul Karacaahmet Mezarlığında 5,
- İzmir Doğanköy Mezarlığında 4 devre
arkadaşımızın kabri bulunmaktadır. Diğerleri ise
farklı şehir ve mezarlıklardadır.
Uzun zamandan beri, merhum
arkadaşlarımızın kabirlerini ziyaret ederek,
13 Haziran 2018 / İzmir

onları anmak için araştırma ve çalışmalarımızı
sürdürüyorduk. Bu yıl Haziran ayında ve Ramazan
Bayramı öncesinde, Ankara ve İzmir’de merhum
arkadaşlarımızdan bir kısmının kabirlerini,
ailelerinin de katılımı ile ziyaret ettik. Tüm
merhum arkadaşlarımızı, merhum eşleri ve
merhum evlatlarımızı bir kez daha rahmet ve
		
özlemle anıyoruz. 			

6 Haziran 2018 / Ankara
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						 KARADENİZ TURU

				

27 Temmuz 2018 / Samsun

					
						
					
						
		21-28 Temmuz 2018 tarihleri arasında, 40 kişinin katılımı ve kapalı grupla, Batum’u

da kapsayacak şekilde bir karadeniz turu yaptık. Şehir merkezlerinden ziyade bölgenin yaylalarını
gezerek, ülkemizin muhteşem doğal güzelliklerini bir haftalığına da olsa yaşamak çok güzeldi.		

Gezilen yerlerden Hattuşa Antik Kenti, Palovit Şelalesi, Lustra ve Karaster Yaylaları,
Sinop, Safranbolu ve Amasra tüm katılanları en çok etkileyen yerlerdi.				
İki yıl öncesine kadar bölgede Japon, Koreli, Çinli ve Avrupalı turistler çoğunlukta iken,
şimdi ortadoğudan gelen turistler yoğun olarak görülmektedir. Bu durum Ayder Yaylası
ve Uzungöl bölgesinde izdihama, bölgenin genelinde turizm sektörünün hizmet sunan
tesislerinde kalitenin önemli ölçüde gerilemesine sebep olduğunu gözlemledik.

				 VAKIF ÜYE İLİŞKİLERİ 							
			
					
						

		 Vakfımızın öncelikli hedefi; 1972’li kapsamı içine giren tüm devre arkadaşlarımız ile
eş ve çocuklarını Vakfın çatısı altında toplamak, iyi günde, kötü günde yardımlaşma ve dayanışma
içinde olmaktır. Vakıf yönetimlerinin sürekli gündeminde olan bu konu, 2018 yılında daha sistematik
ve yoğun şekilde ele alınmıştır. 25 Şubat 2018’de yapılan Genel Kurul toplantısında ihtiyaç olan ilave
kararlar alındıktan sonra; bugüne kadar Vakfa hiç üye olmamış veya bir dönem üye olduğu halde
uzun yıllardan beri Vakıf ve devre arkadaşları ile iletişim halinde olmayanlardan adresi belirlenen
166 kişiye davet mektubu gönderilmiştir. Bunların 148 adedi arkadaşlarımızın eline ulaşmış, 16
kişi olumlu tepki vererek üye olmuş veya üye bilgilerini güncelleyerek aidat ödemeye başlamıştır. İki
kişiden olumsuz tepki alınırken 130 devre arkadaşımızdan henüz bir geri dönüş olmamıştır. Ayrıca,
önceki bültenlerde de belirttiğimiz üzere; şehit ve merhum arkadaşlarımızın eş veya çocuklarının,
üye olarak görünmesi için yasal mevzuattan kaynaklanan zorunluluk nedeniyle bu bültenin 4 ncü
sayfasında bulunan “Üye Kayıt ve Bilgi Formu”nu doldurup Vakfa göndermeleri gerekmektedir.
		
Genel kurulda alınan kararlar gereği, davete olumlu cevap alınamayan üye ve devre
arkadaşlarımıza sunulan Vakıf hizmetlerinde önemli ölçüde kısıtlamaya gidilmesi söz konusudur.
Tepki vermeyen arkadaşlarımızı bir an önce Vakfın çatısı altında görmek istediğimizi duyururuz.		
														

					GENÇ ÜYELER PANOSU					
		 90 sayılı bültenin yayımlandığı 21.05.2018 tarihinden sonra; Merhum Nazmi
YÜKSEL’in oğlu M.İlter YÜKSEL, Merhum Firuz TİMUŞ’un oğlu Volkan Ali TİMUŞ, Mahmut
ARKAN’ın kızı Elif ARKAN GÖKTEPE, Merhum Mithat ÜNAL’ın oğlu Tuğsavul Ata ÜNAL, ve
Önder ERGÜN’ün kızı Gökçe ERGÜN Vakfımıza üye olarak, genç üye mevcudunu 43 kişiye
çıkardılar. Yeni üyelerimize “Vakıf ailesine hoş geldiniz “diyor, tüm gençlerin üye olmasını
diliyoruz.
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				 EĞİTİM BURSU BAĞIŞLARI						

										
		
Değerli Vakıf üyelerimiz ile onların eş ve çocuklarının eğitim bursu verilmek
üzere Vakfımıza yaptıkları bağışlar her geçen yıl artmaktadır. Bunlardan özellikle genç
üyelerimizin yaptıkları bağışları çok anlamlı buluyoruz. Burs verilen öğrencilerden mezun
olanlar, Vakfımıza gelerek veya Yönetim Kurulu üyelerine ulaşarak, aldıkları burs için
şükranlarını bildirmektedirler. Bizlerde katkı veren tüm üye arkadaşlarımıza iletiyor, Kurban
Bayramı öncesinde de eğitim bursu için Vakfımıza bağışta bulunabileceğini dikkatlerinize
sunuyoruz.
														
					 VAKIF ETKİNLİKLERİ						
														
		
1. SİVİL OTELDE TATİL									
														
		Bodrum/Gündoğan’da bulunan Green Beach Resort’da 24 Eylül-04 Ekim 2018
tarihleri arasında, herşey dahil, ana binada kişi başı 105 TL, clup odasında kişi başı 95 TL
fiyatla, sınırlı sayıda oda rezerve edilmiştir.
Katılmak isteyen üyelerimiz ve birinci derece yakınlarının, otel görevlisi Hamide
Hanım ile (0252 3877242, 0530 4002841) iletişime geçerek “1972’liler Vakfı Üyesi”
olduklarını ve kalacakları tarih ve süreyi belirtmeleri, rezervasyonlarının kesinleşmesi için,
toplam ücretin yarısını otelden gönderilecek IBAN numarasına yatırmaları gerekmektedir.
														
		 2. İZMİR VE SAKIZ ADASI ETKİNLİĞİ							
													
		Vakfımızın kuruluşunun 22 nci yıl dönümü nedeniyle 4-7 Ekim 2018 tarihleri

arasında İzmir’de toplu kahvaltı, akşam devre yemeği, 6-7 Ekim günlerinde de Sakız Adası
Turu yapılacaktır. Sakız Adası Turuna katılım için başvuru süresi 25 Temmuz da sona ermiş
olup, 5 Ekim 2018 Cuma günü yapılacak kahvaltı veya devre yemeğine katılmak isteyenler,
Vakfımızın İzmir Temsilcisi İ.Faruk ÇAVKA’ya (0532 5727131) veya Vakfa bildirmeleri ve
ücretini İ.Faruk ÇAVKA’nın İş Bankası IBAN: TR77 0006 4000 0014 2185 6149 89 numaralı
hesabına yatırmaları gerekmektedir.
Tüm devre arkadaşlarımızı ve değerli ailelerini etkinliğimize bekliyoruz.			
															
					
3. BODRUM KAMPI									

														
		Bodrum Özel Eğitim Merkezinin 18 nci döneminden (24 Ekim-02 Kasım 2018)

toplu tahsis ile 40 motel alınmıştır. Daha önce belirlenmiş olan kriterler dikkate alınarak,
katılmak isteyen üyelerimizden liste oluşturulmuş ve kendilerine bildirilmiştir. Yedek listede
bekleyen arkadaşlarımıza; ilave motel alınabildiğinde ve mazereti çıkıp iptal edenler
oldukça asil listeye alınacak ve kendilerine bildirilecektir. Asil listede olanlardan mazereti
		
çıkanların ise ivedi olarak Vakfa bildirmlerini bekliyoruz.					
			

4. ANITKABİR ZİYARETİ 								
														

Vakfımızın kuruluşunundan bu yıla kadar geleneksel olarak sürdürdüğümüz Anıtkabir
ziyaretlerinin 22 nci sini 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat: 13.30’da yapmayı planladık.
Ayrıntılı duyurusunu daha sonra üyelerimize ileteceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda,
üyelerimizin aileleri ve yakınlarıyla birlikte geniş çaplı katılımlarını bekliyoruz.
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ÜYE KAYIT VE BİLGİ FORMU
Adı ve Soyadı

Çocukların (Damat ve gelinler dahil) AdıSoyadı, işi, adresi, tel. no, e-mail adresleri.

TC Kimlik No:
Daimi Adres:

2. Adres
(Var ise)
Tel No:
(Cep/Ev)
e-mail:

Bu bölüm bilgileri için kağıt eklenebilir.
Torunların Adı-Soyadı

1972’LİLER VAKFI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Vakıf Senedinin 1 nci maddesi kapsamında üye kaydımın yapılmasını/üye bilgilerinin
güncellenmesini, arz ederim.										
										TARİH: . . / . . / 20 . . 		
														
(Bu formu şehit ve merhum devre arkadaşlarımızın eşlerinin doldurarak Vakfa göndermesi gerekmektedir.)		
İMZA		
......................................................................................................................................................

YİV LTD ŞİRKETİNDEN HABERLER
1Mayıs-30 Haziran 2018 tarihleri arasında, sigorta poliçelerini EKSPER1972’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.BÜLENT OZAN, A.FAİK KORUNMUŞ, A.SERDAR ERDURMAZ, ALTUĞHAN CAHİT VURAL,
ATİLA DEMİREL, AYFER SÜTÇÜOĞLU, CEMAL CEYLAN, CEVAT ARSLAN, ÇETİN CANİK,
DOĞAN DOĞAN, EROL ERKAYA, FİLİZ ÖZMEN, HASAN ŞENTÜRK, HULUSİ MARTLI,
HÜRREM ÇETİN, İ.YÜCEL ÖZİN, İ.YÜKSEL KUŞ, İBRAHİM ERGE, İSMAİL ERER, İSMAİL GÖKSEL,
M. AKIN AKKAYNAK, M.SUAT BOZDAĞ, M.TUNCAY TEKÇİÇEK, MUHİTTİN BOZOKLU,
MUSA ERASLAN, MUSTAFA TUNÇ, NEBİ NEBİOĞLU, NECAT GÜRSES, Ö.ENGİN DEMİRKOL,
SELAHATTİN GÜVENÇ, SEYHUN ÖZBAYRAKTAR, SÜLEYMAN AÇIKGÖZ, Ş.NURAL ÇAYIRLI,
Y.MURAT DİNÇER, YELKAN H. AŞETEY.
													
Eksper-1972 iletişim bilgileri: Mithatpaşa Cad. No: 70/4 Kat:1
Çankaya/ANKARA Tel: 0530 977 72 05
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					ÜYELERİMİZE İLİŞKİN 		

			

VAKIF MERKEZİNE ULAŞAN HABERLER				

					
Başsağlığı diliyoruz;

									
 M.Cüneyt ERYILDIZ’ın annesi, S.Ferda TAŞAN’ın ağabeyi, Gazanfer
DOĞAN’ın kayınpederi ve Şaban OKUR’un kayınvalidesi vefat etti. 			
		 		
			

Merhum ve merhumelere Tanrıdan rahmet, kıymetli arkadaşlarımıza,
ailelerine ve yakınlarına, tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. 		
					

Geçmiş olsun;

										
		
		  Necati TENŞİ ciddi bir mesane operasyonu geçirdi.						
										
							
 İbrahim TAŞKIN prostat ameliyatı geçirdi.
																		
		 Doğan DOĞAN düşük düzeyli bir lenfoma rahatsızlığı nedeniyle akıllı ilaç tedavisi gördü.
																		
 Mehmet ÖZKAN fıtık ameliyatı oldu.
		 																	
		 İlhami ATEŞOĞLU bir kalp rahatsızlığı geçirdi, iki damarına stent takıldı.		
																	

		

Arkadaşlarımıza ; tüm 1972’liler adına bir kez daha geçmiş olsun diyor
ve acil şifa dileklerimizi sunuyoruz.								
									
											
Tebrik ederiz;

																
 Merhum Yaşar GİZDEM’in eşi Rezzan Hanım (2. kez) ve Merhum L.Tekin 		
UÇER’in eşi Mübeccel Hanım (3. kez) anneanne, M.Şahin ARICAK (3. kez)
ve Kurtuluş GÜRGEN dede oldular.								
																	
 Hasan SÜRER; Aydın/Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarih bölümünden mezun oldu.											
																	
 Hulusi MARTLI; 2018 yaz döneminde Ankara Üniversitesi/Hukuk Fakültesinden mezun oldu.											
																
 H.Adnan DERE’nin kızı Gözde evlendi.
																			

		Kutluyor ve mutluluklar diliyoruz.

						KUTLAMA
Devre arkadaşlarımızın evlatlarından asker olup bu yıl bir üst rütbeye terfi
edecek olanları şimdiden kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz.
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KURBAN BAYRAMINIZ
KUTLU OLSUN.

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

										

MATBU

