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GÜNDEM
 Kepirtepeliler Günü organizasyonunun değerlendirilmesi
KARARLAR VE NOTLAR:
 Başlangıçtan Sona Kepirtepe Koşusu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Gelecek yıllarda da bu etkinliğin
devam etmesi kararlaştırıldı.
Ancak, etkinlik iki farklı ili (Edirne ve Kırklareli) kapsadığı için organizasyon, izinler, takip, yerel ve mülki idare ile
iletişim süreci çok zorlaştırıyor. Koşu organizasyonu için çok ciddi bir insan kaynağı ihtiyacı var. Koordinasyon ve
medya çalışmaları için en az 5 kişi etkinlik boyunca ekipte yer almalı. Görev dağılımı ve yetki / sorumluluklar net
olarak tarif edilmeli, koşunun akışı tüm olasılıklar değerlendirilerek planlanmalı. Koşu için her yıl farklı bir tema
belirlenmesi ve medya boyutunda bunun vurgulanması etkili olacaktır.
Koşu etkinliği ile ilgili Edirne’ye bilgi ve haber yazısı gönderilecek.
 Açılıştaki saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’ndan önce misafirlerin sahneye doğru gelmeleri sağlanmalı ve genel
fotoğraf çekimi için düzenli bir ambiyans oluşturulmalı.
 İmza kampanyası büyük ilgi gördü ve 900’e yakın imza toplandı. Change.org’da da online bir imza
kampanyası başlatılacak ve sosyal medyada paylaşılacak. Murat Akbıyık süreci takip edecek.
 Kepirtepeliler Günü ana etkinlik alanı, yeni binanın önündeki avludur. Eski binaların olduğu tarafta etkinlik
yapılması fiziki ve teknik şartlar itibariyle mümkün değildir. Mezunlar o bölgede münferit ziyaretler yaparak
fotoğraf çektirebilirler.
 Etkinlik boyunca yapılan bağışlar şu şekilde:
Nakit: 10330 ₺ (KEV gayrimenkul kampanyası kapsamında yapılan bağışlar dahil)
Plaketler: 8880 ₺
Yemek fişleri: 4700 ₺
Kitaplar: 100 ₺
Bardak: 1100 ₺
Promosyon malzemeleri: 2500 ₺
Denizbank sponsor bağışı: 2000 ₺
 Etkinlik için yapılan harcamalar şu şekilde:
Faturalar: Önder Gazetesi, Balaban, kamera çekimi, yemekler ve sair için yaklaşık 5000 ₺ (Vakıf Saymanı Hilmi
Arkın yapılan ödemelerle ilgili net bilgileri ilerleyen günlerde raporlayacak.)
 Etkinlikte görev alan Kepirtepe Anadolu Lisesi öğrencisi 21 görevliye işi başı 30 ₺, toplamda 700 ₺ yevmiye
ödemesi yapıldı.
 Görevliler için yaptırılan yelekler çok güzel ve kullanışlı. Bundan sonraki etkinliklerde de kullanılmalı.
 Plaketlerin takdiminde çok büyük sorunlar ve kargaşalar çıktı, yığılmalar ve memnuniyetsizlikler oldu. Bunların
giderilmesi için plaketleri takdimi ile ilgili süreç tekrar düzenlenecek. Öneri: Plaketlerin verileceği ayrı bir stand
kurulması, sabah ilk varışlardan itibaren ilgili dönem mezunu olanlara plaketlerinin verilmesi, isimle sahneye
çıkma ve grupça fotoğraf çekimi için programdaki süreye dikkat edilmesi. Mezun listelerinin vakitlice yayınlanıp,
isim düzeltmelerinin yapılması, dönem mezunları adına temsilci ile düzenli olarak iletişim kuruşması ve kesinleşen
isimlerin plaketlerinin önceden hazırlanması.
 Yemek fişlerinin koçanlı olması ve yemek fişi alana bir nüsha verilip koçanda kalan numaralarla takip
yapılabilecek çekilde olmalı. Bu yılki tasarımlar çok güzel olmakla birlikte, sayı takibi açısından pratik değildi.
 KEV standında ürün stok yönetimi yapılmalı; etkinlikten önce ve sonra sayım yapılmalı ve satılan her bir ürün
kaydedilmeli, satış takibi yapılmalı ve raporlama yapılabilmeli.
 Standtaki ürün çeşidi zayıftı. Talep edilen ürünler: atkı, anahtarlık, araba sticker’ı, rozet, cam bardak / kupa.
 Standların yeri ve stand görevlileri net olarak belirlenmeli.
 Yönlendirmeler ve kroki hazırlanmalı.
 Sponsorla bastırılan tişörtlerdeki logolar çok büyük ve özensiz tasarlanmış olduğu için rağbet görmedi.
Reklamsız tasarım ve baskı yaptırılması satışları arttıracaktır.
 Özellikle vakıf başkanı için kartvizit bastırılması gereklidir.
 Koro dinletileri ve konser çok etkili oldu, etkinliğin enerjisini yükseltti. Eğlence ve coşku faktörü bundan sonraki
etkinliklerde de mutlaka programda planlanmalı.
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