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Kadir ÖZKURT

Merhum arkadaşımıza Tanrıdan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına,
sevenlerine ve tüm 1972’lilere başsağlığı ve sabırlar dileriz.

KURUCULAR KURULU TOPLANTISI VE SONUÇLARI
Vakfımızın 2022 yılı kurucular kurulu olağan toplantısı, 38 üyenin fiilen 18 üyenin de vekaleten olmak
üzere 56 Üyenin katılımı ile 27 Şubat 2022 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Mevzuat gereği, toplantıda
faaliyet raporu ve planı ile iç denetim
raporu sunulmuş, müzakere edilmiş,
oylanarak onaylanmış ve yönetim kurulu
ibra edilmiştir. Ayrıca, Vakfın yönetim ve
denetim kurullarında 2022-2024
döneminde görev alacak asil ve yedek
üyelerin seçimi yapılmıştır. Yönetim
Kurulu Asıl Üyeleri: İlker GÜRGAN,
M.Necip GÜVENER, Y.Murat DİNÇER,
H.Murat ÖZMEN (Genç üye), Yelkan H.
AŞETEY, İ.Yüksel KUŞ, İbrahim
ERGE.Yedek Üyeler: A.Serdar AYKAÇ,
E.Ömür DEMİRKOL, İbrahim CİHAN,
Erol ERKAYA, Mehmet TIBIKOĞLU,
M.Tuncay TEKÇİÇEK, S.Azmi USLU. Denetim Kurulu Asıl Üyeleri: Cemal CEYLAN, Cihan KARATAŞ
(Genç üye), Işıl ÖZKAN (Genç üye).Yedek Üyeler: Basri YILMAZ, M. Metin GEZER, L.Engin ERGÜL
şeklinde oluşmuştur. Toplantı sırasında alınan kararları, dilek ve temennileri işleme almak üzere
Mart ayı içinde yönetim kurulu iki toplantı yaparak, gerekli olan kararları almış ve işlemleri başlatmıştır.
Yapılan işlerle ilgili ayrıntıları ve sonuçlarını üyelerimizle paylaşacağız ve 2022 yılı faaliyet raporuna
alarak, 2023 yılı kurucular kurulu toplantısında onaya sunacağız.
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Başlangıçta belirtildiği üzere, salgının da etkisiyle toplantıya 38 kişi fiilen katılabilmiştir. Geçen
26 yılda yapılan kurucular kurulu toplantılarında da fiilen katılım en fazla 75 kişi olmuştur. Halbuki
Vakfımızın 583 üyesi bulunmaktadır. 2021 yılında, vakıf ve derneklerin toplu katılımla yapılacak tüm
etkinlikleri yasaklandığından kurucular kurulu toplantısı uzaktan katılımla yapılmış ve 191 kişi katılmıştır.
Konunun hukuki ve teknik yönden gerçekleşebilme durumu incelemeye alınmıştır. Çalışmalar olumlu
sonuçlanırsa, Vakıf senedi ve yönetmeliğinde değişiklik ve düzenlemeler yapıldıktan sonra, kurucular
kurulu toplantılarının uzaktan katılımla yapılması ve katılım mevcutlarının artması sağlanabilecektir.

1972 DEVRESİ ADINA OKUL YAPTIRILMASI
Konu üzerinde, kurucular kurulu toplantısından sonra çalışma ve araştırmalar hızlandırılmış,
özellikle finansman sorununu aşabilmek için üyelerimizin bu konuda verebilecekleri katkı miktarlarını
Vakfa bildirmeleri istenmiştir. Proje için sadece beş üyemiz katkı vereceğini bildirmiş, bir defaya
mahsus katkı toplamı 6.000,00 TL, her ay yapılacak katkı toplamı ise 1.150,00 TL olduğu görülmüştür.
Yönetim Kurulunun 31 Mart 2022 tarihinde yaptığı toplantıda; Vakfın tüm malvarlığı ve üzerine üyelerin
taahhüt ettiği bağışlarda ilave edildiğinde ulaşılan kaynağın, en mütevazı bir okul projesini bile finanse
etmeye yeterli olamayacağı anlaşıldığından ve Vakıf senedi başta olmak üzere mevzuatla ilgili
düzenlemeler gerektiğinden çalışmaların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte, pek çok
üyemizin yazılı ya da sözlü olarak Vakfa ilettiği görüşleri doğrultusunda, eğitim burslarının kapsam ve
miktarını arttırarak, başarılı ancak imkanları sınırlı gençlere destek olunmasına devam edilecektir.

EĞİTİM BURSLARININ KAYNAĞI
Vakfımız 2002 yılından beri eğitim bursları vermektedir. Burslar başlangıçta özellikle merhum
veya ihtiyacı olan devre arkadaşlarımızın çocukları için düşünülüp uygulanmaya başlanmış, takip eden
yıllarda şehit, gazi ve kumpas dava mağduru asker çocuklarına da burs verme isteği ve ihtiyacı ortaya
çıkmıştır. 2011 yılına kadar tüm burslar Vakıf bütçesinden ödenmiştir. Ancak, kumpas dava
mağduru asker çocuklarının burs ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı ilave kaynağı temin için üyelerimize
eğitim burslarında kullanılmak üzere, aidatlarından ayrıca bağışta bulunmaları çağrısında bulunulmuştur.
Bu çağrı karşılık bulmuş, son aylarda merhum arkadaşlarımızın eşlerinden Alev ÇELİMLİ, Süheyla
YEŞİLBAĞLI ve Akile ŞENGÜL de bağışta bulunarak, toplamda 72 üyemiz bir veya birkaç defada
toplu bağışlar yapmış, bazı üyelerimiz de yıllardır düzenli olarak her ay bu fona katkılarını
sürdürmektedir. 2011 yılına kadar vakıf kaynaklarından bir yıl içinde en çok 8 öğrenciye burs
verilebilirken, bağışların durumuna bağlı olarak bir yıl içinde burs verilen öğrenci mevcudu bazı yıllar 24
kişiye kadar çıkmıştır. Bağışların azaldığı yıllarda da, Vakıf bütçesinden ilave kaynak aktarılarak, burs
alan öğrencilerin mağdur olmasına fırsat verilmemiştir.
Vakfımızın 25 nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm üyelerimize gönderdiğimiz kargo paketi içinde
bulunan 16 Kasım 2021 tarihli ve 102 sayılı Bültende, eğitim bursları ve bağışlarından rakamlarla ve
ayrıntılı olarak söz etmiştik. Konuyu tekrar rakamlara boğmadan şu hususları özellikle belirtmek isteriz;
-Eğitim bursu bağışları, hiç bir kesinti ve masraf yapılmadan öğrencilere ulaşması sağlanmaktadır,
-Burs verilecek öğrencilerin seçimi özenle yapılmakta, başarılı şehit ve gazi çocukları ile
ebeveynlerinden birisi veya her ikisi hayatta olmayanlara öncelik verilmektedir,
-Burs verilmeye başlanan bir öğrenci, başarılı olmak kaydı ile mezun oluncaya kadar burs almaya
devam etmektedir,
-Her yıl Eylül ayı yönetim kurulu toplantısının ana gündem konusu olarak, bursların planlanması ve
finansmanı ele alınmakta ve karara bağlanmaktadır.
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Aradan geçen 20 yılın sonunda; 1972’ler Vakfının eğitim bursları kurumsal bir hale dönüşmüş,
Vakıf üyeleri ve ailelerinin yüce milletimize karşı bir iyilik ve vefa hareketi haline gelmiştir. Bu
yönüyle de, üyelerimizin destek ve bağışları devam ettiği ve Vakıf olanaklarının yettiği sürece, 1972’liler
adına yapılan bu iyilik hareketinin sürmesi vazgeçilemez duruma gelmiştir. Bu iyilik ve vefa hareketine,
aidatları ve özellikle bağışlarıyla katkıda bulunan tüm üyelerimize şükranlarımızı sunarız.
Yardımlaşma duygularının yükseldiği ramazan ayında, üyelerimizin, aile ve yakınlarının eğitim bursu
bağışları ile bu iyilik ve vefa hareketine katkıda bulunabileceklerini hatırlatmak isteriz.

KHO’DAN MEZUNİYETİMİZİN 50 NCİ YIL DÖNÜMÜ
ETKİNLİĞİNİN İPTAL EDİLMESİ
Kara Harp Okulundan mezuniyetimizin 50 nci yıl dönümünü 2022 yılı içinde, yaşamakta
olduğumuz salgın koşullarını ve 40 ncı yıl kutlamalarından edindiğimiz deneyimleri göz önüne alarak,
2021 yılı faaliyet planımıza almış ve hazırlıklara başlamıştık. Biz resmi başvuru hazırlıklarını yaptığımız
sırada, 20 Eylül 2021 tarihinde K.K.K.lığından devremizin 50 nci yılında Anıtkabir ve KHO ziyareti için
22 Mayıs 2022 Pazar gününün planlandığı bildirilmiştir. Bunun üzerine 20-23 Mayıs 2022 tarihleri
arasına üç günlük bir program hazırlanmış, programın uygulanabilmesine ilişkin detaylar ve isteklerimiz
25 Ekim 2021 de önce sözlü olarak, daha sonra da yazılı olarak MSB lığına ve K.K.K.lığına iletilmiştir.
Salgın koşulları öne sürülerek Mart 2022 ayına kadar istek ve beklentilerimizle ilgili bir geri dönüş
alınamamıştır. Bu esnada, KHO Komutanlığı tarafından 15 Mart 2022 tarihinde, 1970-1994 arasındaki
tüm devrelerden beşer kişinin katılacağı bir etkinlik yapılacağı, bunun için katılacakların isimlerinin
bildirilmesi istenmiştir. Bu davetin yapılmasının 50 nci yıl etkinliğinin iptal edileceği yönünde kanaat
oluşmasına yol açmış, nitekim MSB lığının 08 Mart 2022 tarihli yazısı ile “mezuniyetin 50 nci yıl
dönümü nedeniyle talep edilen hususların, Kovid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler
kapsamında uygun olmadığının değerlendirildiğini” bildiren iptal yazısı alınmıştır.
Bizler devre olarak KHO dan mezuniyetimizin 30 ncu ve 40 ncı yıllarında da bir araya gelmiş, iki
veya üç günlük programlar uygulamıştık. Bu buluşmalar, ebediyete uğurladığımız bazı devre
arkadaşlarımız ile son kez görüşebilmemizi sağlamıştı. Anıtkabir ve KHO ziyaretleri tabiidir ki bizler için
çok anlamlı ve önemlidir, ancak 50 yıl sonra buluşmak, bir araya gelip hasret gidermekte anlamlı ve
önemlidir. Ankara’da yapmayı planladığımız etkinliği uygulama olanağı kalmadığı için, kalabalık gruplar
halinde bir araya gelmemizi sağlayacak etkinlikleri yapma hazırlıklarımız devam etmektedir.
Sonuçlandırdığımızda, duyurularını yapacağız ve katılım isteklerinizi bildirmenizi isteyeceğiz.

KİTAP BAĞIŞI VE DAĞITIMI
Merhum devre arkadaşımız Murat KORNOŞOR’un değerli eşi Güzin Hanım; bir süreden beri
devam eden akademik çalışmaları sonunda, 17 nci yüzyılda aşiretler konusunu içeren çalışmalarını bir
kitapta toplamıştır. Güzin Hanım, kitabının basımı için tüm giderleri kendisi karşılamak suretiyle 800
adedini Vakfımıza ayni olarak bağışlayacağını bildirmiştir. Kitaplar Vakfa ulaştığında, üyelerimize elden
verilecek veya kargo ile gönderilecek, buna karşılık üyelerimizin yapacakları bağışlar, merhum Murat
KORNOŞOR’un anısına Vakfımızın eğitim bursu fonunda değerlendirilecektir.
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ÜYELERİMİZE İLİŞKİN “24 OCAK 2022” TARİHİNDEN BU YANA VAKIF MERKEZİNE
ULAŞAN HABERLER
Başsağlığı diliyoruz;
 M.Selim YAVUZER, Ali DİNÇ, Ahmet EVLİOĞLU’nun annesi, Cevat ARSLAN'ın
kayınvalidesi, Hüseyin ÇAĞLAYAN'ın ablası, Ö.Faruk ERGİN'in kardeşi vefat etti.
Merhume ve Merhumlara Tanrıdan rahmet, kıymetli arkadaşlarımıza, ailelerine ve
yakınlarına, tekrar başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Geçmiş olsun;
 Mustafa ÇOBANOĞLU prostat ameliyatı oldu.
Arkadaşımıza tüm 1972’liler adına bir kez daha geçmiş olsun diyor ve acil şifa
dileklerimizi sunuyoruz.
Tebrik ederiz;
 Ahmet Turgut ALPI'nın damadı Murat TÜRKÖZ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde profesör oldu.
 Fevzi BİLGE 3. defa dede oldu.
 Abdurrahman KARAAHMETOĞLU'nun oğlu Atanur, Kırıkkale Üniversitesi'nde araştırma
görevlisi olarak hukuk dalında yüksek lisans ve doktora sınavlarını verdi, halen doktora tezini
yazmaktadır.
 Tesud İstanbul Kadıköy Şubesi denetleme kurulu başkanlığına Ş.Ersin ELBİZİM, denetleme
kurulu üyeliğine Rafet ARSLAN ve disiplin kurulu başkanlığına Ö.Faruk ERDENİZ seçildi.
 Tesud Bornova Şubesi yönetim kurulu 2 nci başkanlığına Sinan ÇELİK, genel sekreterliğe
Hasan ESER, denetim kurulu üyeliğine Bedrettin AŞKIN seçildi.
 A.Serdar AYKAÇ'ın oğlu Batuhan nişanlandı.
İbrahim CİHAN 'ın kızı Ayşe Işıl ORHAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nde ana bilim dalında profesör oldu.
Abdülkadir KEPSUTLU'nun kızı gazateci yazar Benan KEPSUTLU tarafından yazılan ve
sunulan "Ajanda TV" programı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "TV Haber "Araştırma
Ödülü" ile ödüllendirilmiştir.
Kutluyor ve mutluluklar diliyoruz.
NOTLAR
1.Üyelerimize ilişkin haberler; haftalık olarak web sayfamızda yayınlanmakta ve ayda bir defa eposta ve whatsapp ile gönderilmektedir.
2. Üyelerimizin iletişim bilgilerine web sayfamızın üye sorgulama bölümünden
ulaşabilirsiniz.
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YİV LTD. ŞİRKETİNDEN HABERLER
1 Ekim 2021-28 Şubat 2022 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.FAİK KORUNMUŞ
A.ÖZER ŞENER
A.RIFAT MESTÇİOĞLU
A.SERDAR AYKAÇ
A.SERDAR ERDURMAZ
ABDÜLKADİR KEPSUTLU
AHMET FIRAT
AKIN DEMİR
ALTUĞHAN CAHİT VURAL
ATİLA DEMİREL
AYFER SÜTÇÜOĞLU
BASRİ YILMAZ
BELMA DÖNMEZ
BELMA GÖKSEL
BÜLENT KAŞIKÇI
CENGİZ BAYENDER
CEVAT ARSLAN
DENİZ GİZEM ÖZKAN
E.ÖMÜR DEMİRKOL
EMEL ERGE ÖZCAN
EROL ERKAYA
ETHEM BİLSEV
FAHRİ IŞILDAK
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FAİK YÜKSEL
FİLİZ ÖZMEN
H.BASRİ VURAL
HALİL İBRAHİM TÜYSÜZ
HARUN UYSAL
HASAN ŞENTÜRK
HAYRETTİN YILMAZ
HULUSİ AKAR
HÜRREM ÇETİN
IŞIL ÖZKAN
İ. YÜKSEL KUŞ
İBRAHİM ERGE
İBRAHİM TAŞKIN
İLHAMİ ÇINAR
İSMAİL ZENGİN
KENAN PAÇACI
KORAY ATAGEÇ
M.NECİP GÜVENER
M.SEDAT VEYİSOĞLU
MAHMUT ARKAN
MEHMET AKAY
MEHMET ÖZKAN
MEHMET TIBIKOĞLU
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MUSA ERASLAN
MUSTAFA ARSLANKURT
MUSTAFA KIRIKER
NACİ ÖZDEMİR
NECAT GÜRSES
NURŞEN TURHAN
NUSRET ERDENER
O.FERİDUN BAYKAL
ORHAN KÖPRÜ
RAMİS ÇEBİ
REHA MEHMET IŞIN
SADRETTİN AKTAŞ
SELAHATTİN GÜVENÇ
SÜLEYMAN AÇIKGÖZ
Ş.NURAL ÇAYIRLI
ŞABAN OKUR
TAHİR SINDIR
UĞUR ŞENGÜL
ÜMİT ŞAHİNTÜRK
ÜMRAN ERDAY
Y.MURAT DİNÇER
YAŞAR ACAR

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.
Yeni Batı Mah. 2410 Sok. No:22/1
Yenimahalle/ANKARA Tel: 0530 977 72 05
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