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1972’liler Vakfı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Üye Bilgilendirme Formudur.
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ACI KAYIPLARIMIZ
Devre arkadaşımız E. P. KD. Yzb. Murat OĞUZSOY
4 Temmuz 2021 de İstanbul’da vefat etmiş, cenazesi
5 Temmuz 2021 Pazartesi günü İstanbul Karacaahmet
Mezarlığında toprağa verilmiştir.
Devre arkadaşımız ve Vakfımızın kurucu üyelerinden
Armağan ABACIOĞLU
E. Top. Kr. Plt. Kur. Kd. Alb. Armağan ABACIOĞLU, 27
Ağustos 2021 de vefat etmiş, cenazesi 28 Ağustos 2021
Cumartesi günü, İzmir/Seferihisar Belediyesi Yeni Mezarlığında toprağa verilmiştir.
Murat OĞUSOY

E.Per.Kd.Alb. Necdet ÖZGEN'in eşi Esin Hanım 18 Haziran 2021 Cuma günü vefat etmiş,
cenazesi aynı gün İzmit/Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verilmiştir.
Merhume ve merhumlara Tanrıdan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm
1972’lilere bir kez daha başsağlığı ve sabırlar dileriz.

VAKFIMIZIN KURULUŞUNUN 25 NCİ YIL DÖNÜMÜ
Bu Bülteni sizlere Vakfımızın 25 nci kuruluş yıl dönümü anısına hazırlanan bir DVD ve bir adet
katlanabilir alışveriş çantası ile birlikte gönderiyoruz.
DVD, 25 yılın bir özeti ile Vakıf ve üyelerle ilgili her an ihtiyaç duyulabilecek verileri içermektedir.
DVD de bulunan toplam 13 klasörün ilk dördünde sırasıyla; Vakıf Senedi, Vizyon Misyon ve Stratejik
Plan, Tarihçe ve İstatistiki Bilgiler yer almaktadır. 5 nci klasör; bu güne kadar Vakıf merkezini
göremeyen üyelerimiz için Vakfın tanıtımına ilişkin görüntüleri içermektedir. 6 nci klasör; şehit ve
merhum devre arkadaşlarımızla ilgili, defin yeri dahil, bilgileri içermektedir. Defin yeri bilgilerinden noksan
olanları tamamlama çalışması aralıksız sürmektedir. 7 nci klasör, şehit ve merhum arkadaşlarımızla
ilgili bir video yer almaktadır. 8 nci klasör; Vakfın tüm üyelerinin fotoğraflarıyla birlikte yer aldığı Resimli
Üye Listesidir.
9 ncu klasörde; Kuleli, Harp Okulu ve K.K.K.lığının 1972 Devresi Albümü (2003) yer almaktadır.
Hatırlanacağı üzere Kuleli Albümü, her sayfasında bir kısmın vesikalık fotoğraflarla yer aldığı, kısım
numarası, isim ve soyadı hataları yanında öğrenci mevcudu noksanlıkları da bulunmaktadır. Görmek
istediğiniz kısmı (KULELİ-1969 ALBÜM FİHRİSTİ.HTML) tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer iki albüm
(KHO-1972 ALBÜM FİHRİSTİ.HTML ile KKK-2003 ALBÜM FİHRİSTİ.HTML) için soyadlarına göre
alfabetik fihrist eklenmiş olup, seçtiğiniz ismin karşını tıkladığınızda, o ismin bulunduğu albüm
sayfası açılmaktadır.
10 ncu klasörde; Vakıf kurulduğundan beri yapılan ve kayıt altına alınmış etkinlikler, altı ayrı
grupta listelenmiş olarak sunulmakta, etkinliğin yanında parantez içinde katılanların mevcudu da
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görülmektedir. Vakfın veri tabanında, vakıf kurulduğundan beri kimlerin hangi etkinliklere katıldığı ismen
kayıtlı olarak bulunmaktadır.
Vakıf etkinliklerine ait anıları tazelemek için 11 nci klasörde fotoğraflar, 12 nci klasörde kısa
pasajlar halinde video görüntüleri, 13 ncü klasörde vakfın kuruluşundan bu yana yayımlanan 5 adet
duyuru ile 101 adet Bültenin tamamı yer almaktadır.
Çok sayıda fotoğraf ve video görüntüsünü içermesi nedeniyle DVD’deki programların
boyutları büyümüştür. DVD’yi açarken, bilgisayarınızın hızına bağlı olarak yavaş açılabilir,
DVD’yi arızalı zannedip bir kenara koymayın, lütfen sabırla açılmasını bekleyin.
Vakfımızın 25 nci kuruluş yıl dönümünü çok görkemli olarak kutlamayı arzu ediyorduk. Ancak,
salgın koşullarında, 10 ay süren uzaktan çalışma ile ancak bu mütevazı hazırlıkları yapabildik.
Normale döner dönmez, bunu hep birlikte telafi etmeyi umuyoruz.
Son olarak da; Vakfın kuruluşu için emek veren, yönetim ve denetim kurullarında görev alan,
Vakfın bu günlere gelmesine katkı verenleri başta onursal başkanımız merhum Hasan IŞIN olmak
üzere, ebediyete intikal edenleri rahmetle anar, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diler, emek ve
hizmetleri için şükranlarımızı sunarız.

KARPUZKALDIRAN KAMPI VE DİĞER BULUŞMALAR
Antalya Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkezinin 17 nci dönemine rastlayan 12-21 Ekim 2021
tarihleri arasında, toplu tahsisle alınan 25 motel; bu defa mazereti çıkıp katılamayacak olanların
zamanında Vakfa bildirmesi sonucunda, yedekte bekleyenlere duyuru yapılarak tam olarak
doldurulmuş, yedekte kalan az sayıda arkadaşımıza motel tahsisi mümkün olamamıştır. Katılma
isteklilerinin fazla olmasında; salgın nedeniyle 1,5 yılı aşan süredir evlerinde kapalı kalan
arkadaşlarımızın bir araya gelme isteğinin önemli rol oynadığı gözlemlenmiştir. Toplam 25 ailenin
(53 kişi) katıldığı kampta arkadaşlarımız
aileleri ile birlikte ve Antalya’da oturan
arkadaşlarımızın da katılımıyla, sonbaharın
ılık havasında uzun süre sonra bir araya
gelmenin keyfini çıkarmışlardır.
Yazlığı olan arkadaşlarımızın önemli
bir kısmı geçen yılın kış aylarında da
yazlıklarında kalmış,geçtiğimiz aylarda
Bodrum civarındaki arkadaşlarımız iki kez,
Akçay-Burhaniye civarındaki
arkadaşlarımız da bir defa toplu yemek
yaparak hasret gidermişlerdir. Ayrıca, yaz
aylarında orduevlerinde küçük gruplar halinde toplantılar da yapılmaya başlanmıştır.
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VAKFIN ÜYE LİSTESİ VE KISITLI ÜYELER
Vakfımızın üye listesi, en güncel haliyle WEB sayfamızın “üye sorgulama” bölümünde (Üyelerin
kullanıcı adı ve şifre ile girdikleri bölüm) bulunmaktadır. Bu listede hiç üye olmayanlar ile üyelikten istifa
edenler yer almamaktadır. Üyeler üç grupta toplanmış olup, listenin “Üyelik durumu” sütununda yazılı
olduğu üzere “Asıl üye”, “Kadın üye” ve “Genç üye” dir. Vakıf senedinin 1.a. ve b. Maddesi kapsamına
girenler asıl üye, 1.c. maddesi kapsamına girenler ise kadın ve genç üye olarak belirlenmiştir. Ayrıca,
Vakfa üye iken vefat edenlerin eşi ve çocuklarından üye olan yoksa, asıl üyenin üyelik durumunda
“Merhum” kaydı yer almaktadır.
Toplam mevcudu 56 olan Kadın üyelerimizin %85’i, ebediyete intikal etmiş olan asıl üyelerimizin
eşleridir. Hayatta olan asıl üyelerin eşlerinin de Vakfa üye olmalarının önünde mevzuat açısından bir
engel bulunmamakta, bu kapsamdaki kadın üye mevcudu yavaş bir tempo ile de olsa artmaktadır.
Genç üyelerimizin mevcudu 57 kişiye ulaşmıştır. Vakfımızın geleceğinin teminatı olan genç
üyelerimiz, 2016 yılından itibaren Genel Kurul Divan Heyetlerinde, 2018 yılından itibaren yönetim ve
denetim kurullarında görev almaya başlamışlardır. Halen,Yönetim ve Denetim kurullarının on
üyesinden üçü genç üyedir. Bu güne kadar üye olma fırsatı bulamayan evlatlarımızı, genç üyelerimizin
arasında görmeyi arzu ettiğimizi hatırlatmak isteriz.
Vakıf senedinin 1.a. ve b. Maddesinde tanımlanan 1972’liler kapsamında “Asıl üye” konumunda
olup, yapılan duyuru, çağrı ve yazılı davetlere rağmen, üye olduğu halde son on yıldan beri aidat
ödemeyen ya da ödediği aidat toplamı ödenmesi gereken toplamın %10’undan daha az olanlar, vakfın
dayanışma amaçlı etkinliklerine katılmayan veya destek olmayanlar; Kurucular Kurulunun 25 Şubat
2018 tarihli olağan toplantısında aldığı karar gereği, yönetim kurulunun önerisi ve Kurucular Kurulunun
onayı ile “Kısıtlı üye” statüsüne alınmaktadır. Kısıtlı üyelere, asıl üyelerin vefat haberlerinin verilmesi
dışında Vakıf tarafından sunulan diğer tüm hizmetler askıya alınmaktadır. Tekrar asıl üyeliğe
dönmek istediklerinde; üye kayıt ve bilgi formunu doldurup göndererek üye bilgilerini güncellemeleri,
önceden ödedikleri aidat miktarını tam ödeme yapan bir asıl üyenin toplamının %10’na tamamlamaları
ve düzenli olarak aidat ödemeye başlamaları gerekmektedir.
Kısıtlı üye uygulaması; Vakıf kurulduğundan beri düzenli olarak aidat ödeyen, Vakfın her türlü
yardımlaşma ve dayanışma etkinliklerine destek olan üyelerimizin, on yılı aşan süreden beri dilek,
istek ve ısrarları sonucunda, 24 Şubat 2019 da yapılan olağan Kurucular Kurulu (Genel Kurul)
toplantısında, ayrıntılı olarak müzakere edildikten sonra karara bağlanmış, 01 Mart 2019'dan itibaren de
uygulamaya geçilmiştir. Vakıf kurulduğundan bugüne kadar 25 yıldır aidatlarını tam ödeyen bir asıl
üyenin katkısı, Ekim-2021 sonu itibariyle 5.472,00 TL'na ulaşmıştır. Kadın ve genç üyelerin de, üye
oldukları tarih baz alındığında, aidat ödeme ve katkıları her geçen yıl artmaktadır. Üyelerimizin bugüne
kadar yaptıkları katkılar sonucunda Vakfımız, güçlü bir mali yapıya kavuşmuş olup, yükümlülüklerini
noksansız bir şekilde yerine getirebilmektedir. Bu duruma gelmesi için katkı veren tüm üyelerimize
şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal etmiş olanları saygı ve rahmetle anıyor, şimdiye kadar
çeşitli nedenlerle, aidat ödeme dahil Vakfa katkıda bulunamayan üye ve arkadaşlarımızı da bir an
önce aktif üyelerimiz arasında görmek istiyoruz.
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EĞİTİM BURSLARI VE BAĞIŞLARI
Vakfımız ilk defa 2002 yılında, merhum devre arkadaşlarımızın çocuklarından başlayarak eğitim
bursu ve yardımları yapmaya başlamıştır. 2010 Yılına kadar sadece Vakıf Bütçesinden ayrılabilen sınırlı
kaynakla burs verilmiş ve bir yıl içinde burs verilen öğrenci mevcudu 8 kişiyi geçememiştir. Özellikle şehit
ve gazi çocuklarının burs isteklerinin artması, kumpas davalar döneminde tutuklu yargılanan askerlerin
üniversitede okuyan çocuklarının burs ihtiyaçlarının ortaya çıkması üzerine, 2010 yılında üyelerimize,
eğitim bursu verilmek üzere aidatlarından ayrıca şartlı bağışta bulunabilecekleri duyurulmuştur. Bu
girişim, yıllar içinde, üyelerimizin giderek artan güven ve ilgisine mazhar olmuş ve 2021-2022 öğretim
yılına kadar 235 öğrenciye burs verilmiştir.
Burs verilecek öğrencilerin seçimi, yönetim kurulu tarafından önceden belirlenmiş olan
kriterlere göre titizlikle yapılmaktadır. Şehit, gazi ve muhtaç durumdaki emekli ve muvazzaf asker
çocukları ile ebeveynlerinden birisi veya her ikisi de hayatta olmayan ihtiyaç sahibi sivil vatandaş
çocuklarına öncelik tanınmaktadır.
Burslar her ayın ilk iş günü, öğrencilerin banka hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenmektedir.
Geçen 2020-2021 öğretim yılında ayda 200 TL olan burslar, öğrenciler bakımından ağırlaşan yaşam
koşulları, hayat pahalılığı ve üyelerimizin yaptıkları bağışlar göz önünde bulundurularak %50 oranında
arttırılmış ve Ekim-2021 ayından itibaren aylık 300 TL olarak ödenmeye başlamıştır.
Son olarak Musa ERASLAN’ında eğitim bursu bağışçılarımız arasına katılması ile bu güne kadar
64 üyemiz, Vakıf aidatlarına ilave olarak toplam 262.274,00 TL eğitim bursu bağışında bulunmuşlardır.
Üyelerimizin bir kısmı her ay düzenli olarak bağış yaparken, bir kısmı da çeşitli vesilelerle bir veya daha
fazla bağışta bulunmuşlardır. Ayrıca bu üyelerimizin akraba ve dostlarından, özellikle ramazan aylarında
ve kurban bayramlarında eğitim bursu bağışları yapılmıştır. Alınan bağışların %58,87’sine karşılık gelen
154.389,00 TL’sı bu güne kadar burs olarak verilmiş, kalan 107.885,00TL, her ay alınan düzenli
bağışlarla birlikte önümüzdeki dönemde dağıtılmaya devam edilecektir. Eğitim bursu bağışı olarak alınan
meblağın kayıtları ayrı olarak tutulmakta, içinden hiçbir gider, masraf, komisyon kesilmesine fırsat
verilmeden öğrencilere ulaşması sağlanmaktadır. Burs bağışlarının yeterli olamadığı zamanlarda,
Vakıf bütçesinden kaynak sağlanmakta, öğrenciler mağdur edilmemektedir. Burslar için Vakıf
bütçesinden bu güne kadar 51.150,00 TL ilave kaynak sağlanmıştır.
Vakfımızdan burs alan öğrencilerden zaman zaman bizleri çok duygulandıran geri dönüşler
olmaktadır. Bizzat Vakfa gelerek, mektup ya da e-posta yazarak veya telefon ederek şükranlarını
bildiren öğrenciler özellikle; verilen bursun miktarından daha önemli olanın, düzenli olarak her ayın ilk
iş günü hesaplarına yatırılmış olmasını, ihtiyacı olan bir öğrenciye karşılıksız olarak verilen bursun
değerini, iş hayatına atıldıklarında ve olanakları elverdiğinde bu iyilik hareketini örnek alacaklarını
belirtmektedirler. Ayrıca bursu sona eren öğrencilere, tüm 1972’liler adına başarı ve iyi dileklerini içeren
bir mektup gönderilmekte, olanakları elverdiğinde Vakfımıza, eğitim bursu amacıyla katkıda
bulunabilecekleri de belirtilmektedir.
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Değerli üyelerimiz; sizlerin bağışları ve Vakıf öz kaynağından ayrılan bütçe ile verilen “1972’liler
Vakfı Eğitim Bursları” bundan sonra vazgeçilmesi mümkün olamayacak bir duruma gelmiştir.
Sizlerin değerli katkıları ile mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce milletimize ve geleceğimiz
olan gençlere karşı görev saydığımız bu uygulamayı, destekleriniz ve Vakfın olanakları
yettiğince sürdüreceğiz.

HARP OKULUNDAN MEZUNİYETİMİZİN
50 NCİ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ
Bilindiği üzere 2022 yılı devremizin Kara Harp Okulundan mezuniyetinin 50 nci yıl dönümü.
K.K.K.lığı ile yapılan temas sonucu, 22 Mayıs 2022 Pazar günü, Anıtkabir ve Harp Okulu ziyareti
amacıyla 1972 devresine ayrıldı. Yarım asır sonra bir araya gelerek hasret gidermek, anılarımızı
tazelemek ve 50 yıl öncesini yad etmek için bir taslak program hazırladık. Şöyle ki;
-20 Mayıs 2022 Cuma; Ankara dışından gelenlerin orduevlerinde toplanması,
-21 Mayıs 2022 Cumartesi; arzu edenlerin katılımı ile “Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli
Parkına” günü birlik tur yapılması,
-22 Mayıs 2022 Pazar; Anıtkabir ziyareti, Kara harp Okulu programı, akşam kokteyl ve/veya gala
yemeği.
Ayrıntılı planlama için verileri oluşturmak amacıyla, katılmayı isteyen üyelerimizin mevcutlarını,
geçtiğimiz Ekim ayında yapılan bir duyuru ile belirlemiştik. Programı detaylandırma, ilgili kurum ve
birimlerle eşgüdüm sağlama, maliyetleri belirleme, ödeme usul ve yöntemleri konularındaki çalışmalar
sürmektedir. Önümüzdeki aylarda, kesin katılım teyitlerine ek olarak katılmak isteyenleri, programın
özellikle “Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkına yapılacak tura, evlatları ve torunları ile
katılmak isteyenleri de belirleyeceğiz. Çalışmalar tamamlandıkça, kesin ve ayrıntılı bilgileri sizlere
ileteceğiz. Mayıs 2022 ayında salgın koşullarının bir araya gelmemizi engellemeyeceğini umuyor, sağlık
ve esenlik içinde görüşebilmeyi diliyoruz.
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ÜYELERİMİZE İLİŞKİN “17 HAZİRAN 2021” TARİHİNDEN BU YANA VAKIF MERKEZİNE ULAŞAN
HABERLER
Başsağlığı diliyoruz;
 Enis YURDAKÖK, Merhum Vural BERKAY’ın eşi Jale Hanım, A.Bülent OZAN, H.Can TELER, Bahattin
ÖZTÜRK, Hurşit İNCEOĞLU, Nezih ÇOBANOĞLU’nun annesi, Mustafa ÇOBANOĞLU’nun babası, Ş.Nural
ÇAYIRLI, Erhan DOĞRUER, Öner HÜNER, M.Namık VERAL, Ertuğrul ÖNER’in kayınvalidesi, Mehmet
ERDEM’in kayınpederi, Nevzat KAYA, Kenan PAÇACI, Abdullah BAŞKAN, S.Zeki YİĞİT’in ağabeyi, A.Bülent
OZAN’ın kardeşi, İ.Faruk CAVKA’nın baldızı vefat etti.
Merhume ve Merhumlara Tanrıdan rahmet, kıymetli arkadaşlarımıza, ailelerine ve yakınlarına, tekrar
başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Geçmiş olsun;
 Faik YÜKSEL fıtık ameliyatı oldu.
 C.Atilla ARAR prostat ameliyatı oldu.
 H.Turgut DURUKAN burun deviasyon ameliyatı oldu.
 Nuri Bülent TUVAY geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olup, 3 damarına stent takıldı.
 A.Servet KÖKSAL'ın fonksiyonunu kaybeden ve enfeksiyon üreten bir böbreği ameliyatla alındı.
Arkadaşlarımıza tüm 1972’liler adına bir kez daha geçmiş olsun diyor ve acil şifa dileklerimizi sunuyoruz.
Tebrik ederiz;
 Merhum Hasan IŞIN'ın oğlu genç üyemiz R. Mehmet IŞIN baba; İ.Yüksel KUŞ, Öner HÜNER, Talat VERAL
(2.kez), Mahmut ERGÜN (3.kez) dede oldu.
 M.Necip GÜVENER'in kızı, genç üyemiz Çiğdem GÜVENER nişanlandı.
 Merhum H.Fehmi BÜYÜKBAYRAM ve kadın üyelerimizden Süreyya BÜYÜKBAYRAM'ın kızı Dr.Öğr.Üyesi
Oya Aylin BÜYÜKBAYRAM İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı Bölüm
Başkanı oldu.
 Çetin CANİK 'in kızı Didem CANİK OREL, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji Anabilim Dalında Doçentlik unvanı aldı.
 Halis KÖSEOĞLU’nun oğlu genç üyemiz Umut KÖSEOĞLU nişanlandı.
 O.Feridun BAYKAL 22 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'da yapılan "Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması"
nda 70 yaş üstü kategorisinde 1. oldu.
 Mustafa ARSLANKURT Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı.
 Canan TÜRKAN'ın torunu evlendi, torunu evlenen ilk 1972'li Canan TÜRKAN oldu.
Abdülkadir KEPSUTLU'nun kızı Gazeteci Benan KEPSUTLU, Haber Global TV de "Benan Kepsutlu ile
Ajanda" programı yapmaya başladı.
 Merhum İsmet DİŞBUDAK’ın kızı kıdemli hakim Aylin DİŞBUDAK İzmir Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine
atandı.
Murat ERDURAN'ın oğlu Samet ERDURAN evlendi.
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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YİV LTD. ŞİRKETİNDEN HABERLER
1 Mayıs 2021-30 Eylül 2021 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 ve özellikle genç üyelerimiz ile gençlerin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken
EKSPER-1972’den de teklif almalarını bekliyoruz.
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A.BÜLENT OZAN
A.FAİK KORUNMUŞ
A.SERDAR ERDURMAZ
ABDULLAH ERTAŞ
ABDÜLKADİR KEPSUTLU
AHMET DURUSU
AHMET KARACA
ALTUĞHAN CAHİT VURAL
ATİLA DEMİREL
AYFER SÜTÇÜOĞLU
BASRİ YILMAZ
BOĞAÇHAN ÇAVKA
CEMAL CEYLAN
CEVAT ARSLAN
ÇETİN CANİK
DOĞAN DOĞAN
DORUKHAN GÜNDÜR
E.ÖMÜR DEMİRKOL
EMEL ERGE ÖZCAN
ENSAR ÖZAVCI
EROL ERKAYA
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FAHRİ IŞILDAK
FAİK YÜKSEL
H.BASRİ VURAL
H.TURGUT DURUKAN
HARUN UYSAL
HASAN BURAK ÇAVKA
HASAN ŞENTÜRK
HÜRREM ÇETİN
İ.FARUK CAVKA
İ.YÜCEL ÖZİN
İ.YÜKSEL KUŞ
İBRAHİM ERGE
İLHAMİ ÇINAR
KENAN PAÇACI
M.CELALETTİN ÖZÜPEK
M.SEDAT VEYİSOĞLU
M.SUAT BOZDAĞ
M.TUNCAY TEKÇİÇEK
MEHMET AKAY
MEHMET ÖZKAN
MEHMET TIBIKOĞLU
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MURAT KAYA
MUSA ERASLAN
MUSTAFA ARSLANKURT
NEBİ NEBİOĞLU
NECAT GÜRSES
NEFİSE FİLİZ ÖZMEN
RAMİS ÇEBİ
SELAHATTİN GÜVENÇ
SEYHUN ÖZBAYRAKTAR
SÜLEYMAN AÇIKGÖZ
SÜLEYMAN ŞEN
Ş.NURAL ÇAYIRLI
ŞAKİR ŞENGÜL
TAHİR SINDIR
UĞUR ŞENGÜL
ÜMRAN ERDAY
Y.MURAT DİNÇER
YAŞAR ACAR
YELKAN H. AŞETEY
YÜKSEL KARACA
ZEHRA DİNÇER

2016 yılından sonraki gelişmeler nedeniyle; askeri birlik ve okullara şilt, yüzük ve hediyelik eşya
yapılması işleri, hemen hemen bitme noktasına gelmiş, Y.İ.V Ltd. şirketinin tek ve en önemli gelir kaynağı
sigorta işlerinden sağlanan gelirler olmuştur. Bu sebeple, sigorta işleriniz için EKSPER-1972’yi tercih
etmeniz, her türlü sigorta yaptırırken EKSPER-1972’den de teklif almanız daha da önemli hale gelmiştir.
Sigorta yaptıran üyelerimize poliçeler whatsApp mesajı ile telefonlarına veya bilgisayarlarına
gönderilmekte, basılı kopyalar ise kargo ile adreslerine gönderilmektedir. Ancak; poliçeyi kargo ile
gönderme ücreti, poliçe priminin (Vakfa olan gelirinin) yaklaşık iki katına ulaşmaktadır. Bu nedenle
sadece zorunlu trafik sigortası yaptıran üyelere, basılı poliçenin kargo ile gönderilmesi, üyenin ayrıca
istekte bulunması halinde yapılacaktır. Bilgilerinize arz ederiz.
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