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 1972’liler Vakfı Bülteni  
1972’liler Vakfı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üye Bilgilendirme Formudur. 

 

 Sayı: 98                                   30.04.2020 

 
   ACI KAYIPLARIMIZ 
 
 Devre arkadaşımız, Vakfımızın kurucu 
üyelerinden ve Kıbrıs Gazisi E.P.Bnb. Murat 
KORNOŞOR, 25 Mart 2020’de İzmir'de tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybetmiş, 26 Mart 2020 Perşembe 
günü Bursa Emir Sultan Mezarlığında toprağa 
verilmiştir. 
 
    Devre arkadaşımız  E.Ord.Kd.Bnb. Gürhan 

EVRONOS, 18 Nisan 2020’ de İzmir'de vefat etmiş, 19 Nisan 2020 Pazar 
günü İzmir/Özdere Cumhuriyet Mah. Mezarlığında toprağa verilmiştir. 
 Covid-19 salgını nedeniyle, son yolculuklarına sadece aile yakınları tarafından uğurlanan 
merhum arkadaşlarımıza, son görevlerimizi yerine getirememenin üzüntüsü içinde, onlara bir 
kez daha Tanrı'dan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm 1972'lilere baş 
sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
 

                     VAKIF FAALİYETLERİ 
  
 Tüm Dünyada günlük yaşamı altüst eden covid-19 salgını nedeniyle, Vakıf çalışmalarının 
da değişen koşullara ayak uydurarak sürdürüldüğünü bilgilerinize  sunmak isteriz. Şöyle ki; 

1. Vakıf Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü tüm iş ve işlemlerini " ev ofis" yöntemi ile 
devam ettirmektedir. 

2. Mutlaka Vakfa gidilerek yapılması geren işler, sokağa çıkma yasağı olmayan gün ve 
saatlerde Vakıf Sekreterimiz tarafından yerine getirilmektedir. 

3. Vakfın tüm iletişim kanalları, salgın öncesinde olduğu gibi açıktır, ancak Vakıf Merkezi 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün tebliğ ve genelgeleri nedeniyle toplu çalışma, toplantı ve 
ziyaretlere kapalıdır. 

4. 2020 Yılı Etkinlik Planında yer alan tüm toplu faaliyetler, yurt içi ve yurt dışı geziler iptal 
edilmiştir. Bu amaçla Vakfa yapılmış ödemeler iade edilmiş/edilecektir. Rusya Turu için 
tur şirketine ödeme yapan üyelerimizin, iade için tur şirketiyle iletişim kurmaları 
gerekmektedir. 

5. 2020 Yılı için TSK Özel Eğitim Merkezlerinden yapılan kişisel ve toplu tahsisler iptal 
edilmiştir. Bu kapsamda, Vakfımıza yapılan toplu tahsis de iptal edilmiştir. 

6. Salgından kaynaklanan riskler ortadan kalktığında yeni bir etkinlik planı yapılarak 
üyelerimize duyurulacaktır. 

7. İstanbul, Ankara ve İzmir'de küçük gruplarla yapılan eşli, eşsiz, yemekli v.b. gibi 
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toplantıların tümü askıya alınmıştır. 
8. Üniversiteler yüz yüze eğitimi durdurup evden eğitime geçmelerine rağmen, Vakıftan 

burs verdiğimiz öğrencilerin tamamının ailelerinin de geçim durumlarının iyi olmaması 
nedeniyle, burs ödemeleri zamanında ve aksaklık olmadan sürdürülmektedir. Bu 
vesileyle, aidat ödemelerine ilave olarak düzenli eğitim bursu bağışlarını sürdüren 
üyelerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yardımlaşma duygu ve eylemlerinin 
arttığı bu günlerde, diğer tüm üyelerimizin ve aile bireylerinin Vakfımızın eğitim burslarına 
katkıda bulunabileceklerini dikkatlerinize sunmak isteriz. 

9. Üyelerimizin yakınlarından vefat edenlere ilişkin haberleri günü gününe sizlere iletiyoruz. 
Ayrıca, üyelerimizden Vakfa ulaşan haberlerin hepsini aşağıda bilgilerinize sunuyoruz. 

10. 23 Şubat 2020 tarihinde yapılan Kurucular Kurulu toplantısında, 2020-2022 dönemi için 
seçilen yönetim ve denetim kurulları şöylece oluşmuş ve görevlerini sürdürmektedir: 

 

a. Yönetim Kurulu: 

- İbrahim ERGE, Yönt. Krl. Bşk. 

- Yaşar Murat DİNÇER, Yönt.Krl.Bşk.V. 

- Mehmet Necip GÜVENER, Genel sekreter, 

- Abdullah Serdar AYKAÇ, Muhasip Üye, 

- S.H. İlker GÜRGAN, İzmir Temsilcisi üye, 

- Hilmi Murat ÖZMEN, Genç üye (Merhum                 

İzzet ÖZMEN’in oğlu), 

- İbrahim Yüksel KUŞ, Üye 

 b. Denetim Kurulu: 

  - Cemal CEYLAN, Dent. Krl. Bşk. 

  - Cihan KARATAŞ, Genç üye, Muharrem KARATAŞ’ın oğlu, 

   - Işıl ÖZKAN, Genç üye, Mehmet ÖZKAN’ın kızı. 

  c. Genel Kurul toplantısından sonra 28 Şubat 2020 de yeni seçilen kurullar toplanarak 

aralarında görev bölümünü yapmışlardır. Kurucular Kurulunda alınan kararlar ile üyelerin dile 

getirdiği dilek ve temennilerin tamamı gözden geçirilerek karar defterine yazılmış ve iş 

programına alınmıştır. 

 Bu güne kadar gerek üyelerimizden gerekse onların ailelerinden herhangi birisinin covid-
19 hastası olduğuna ilişkin bir haber almadık. Salgın sona erinceye ve günlük hayat normale 
dönünceye kadar bu durumun devam etmesini, sağlık ve esenlik içinde ve görüşmeyi ve 
buluşmayı diliyoruz.  

 

     23.02.2020 Kurucular Kurulu Toplantısı 
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ÜYELERİMİZE İLİŞKİN “16 OCAK 2020” TARİHİNDEN BU YANA 
VAKIF MERKEZİNE ULAŞAN HABERLER 

Başsağlığı diliyoruz; 

 Feridun ÖZKAN, Rafet ASLAN, A.Bülent ULUTÜRK, İ.Yüksel KUŞ ve S.Can KAYIRAN’ın 
anneleri, Servet BÖTKE, Erdoğan GÖKÇEK ve M.Sedat VEYİSOĞLU’nun kayınvalideleri, 
O.Feridun BAYKAL’ın kayınpederi, N.Ali KARABABA’nın ablası ve Bülent KAŞIKÇI’nın 
kayınbiraderi vefat etti. 

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

 Geçmiş olsun; 

 Fahri IŞILDAK’ın eşi Seyhan Hanım diz protezi ameliyatı oldu. 

 Ferudun BARAN ciddi bir baypas ameliyatı geçirdi, 6 damarı değişti. 

Arkadaşımıza ve arkadaşımızın değerli eşine tüm 1972’liler adına bir kez 
daha geçmiş olsun diyor ve acil şifa dileklerimizi sunuyoruz. 

Tebrik ederiz; 

 Ö.Faruk ERDENİZ, Vedat İŞEVCAN (2. Kez) ve Levent ÇELİMLİ dede oldular. 

 Hulusi MARTLI; Atatürk Bulvarı Merkez İş Hanı No: 46/12 Sıhhıye/Ankara’da avukatlık 
bürosu açtı. 

 Hilmi BAŞYİĞİT’in kızı Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ gıda mühendisliği dalında profesör ve 
Burdur Mehmet Akif Ünv. Mim. Ve Müh. Fak. Dekan yardımcısı oldu. 

Kutluyor ve mutluluklar diliyoruz. 

NOT: Üyelerimize ilişkin haberler; haftalık olarak web sayfamızda yayınlanmakta ve 

ayda bir defa e-posta ile gönderilmektedir. 
 

 


