Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı
17 Haziran 2018, Pazar, 13:30 – 16:30
Kepirtepe Anadolu Lisesi, Lüleburgaz, Kırklareli
TOPLANTIYA KATILANLAR
23 vakıf üyesi ve üyelik başvurusunda bulunan 3 üye adayı, toplam 26 kişi. İmzalı hazirun listesi ektedir. Ek-1
GÜNDEM
13:30 : Genel Kurul toplantı düzeni ve gündemin okunması
13:35 : Yoklama, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
13:40 : Genel kurul divan heyetinin seçimi
13:45 : Vakıf başkanının konuşması
13:50 : En kıdemli üyenin konuşması
13:55 : En genç üyenin konuşması
14:00 : Vakıf danışmanının konuşması
14:05 : Üyelik başvurularının değerlendirilmesi; aktif olmayanların üyeliklerinin düşürülmesinin değerlendirilmesi
14:15 : Yönetim Kurulu’na vakıf adına avukat tutma yetkisi verilmesi
14:20 : Vakıf temsilcilerinin belirlenmesi
14:40 : Yeni vakıf websitesinin, üyelik sisteminin ve online yönetim platformunun sunumu
14:50 : Çay – kahve arası
15:00 : Vakfın 1 yıllık faaliyet raporunun sunumu
15:20 : Faaliyet raporunun ibra edilmesi
15:25 : Vakfın 1 yıllık mali raporunun sunumu
15:35 : Mali raporun ibra edilmesi
15:40 : Denetleme raporunun okunması ve ibra edilmesi
15:45 : Çay – kahve arası
15:55 : Değerlendirme, yorum ve öneriler
16:15 : 2018-2019 dönemi faaliyet takviminin taslak olarak oluşturulması
16:30 : Kapanış
GENEL KURUL RAPORU


12:30’da Kepirtepeliler Eğitim Vakfı üyelerinin bayramlaşması ile başlayan toplantıda 13:30 itibariyle
genel kurul düzenine geçildi. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile
aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşu yapıldı ve ardından coşkulu bir şekilde İstiklal Marşı
söylendi.



Vakıf Genel Sekreteri Murat Akbıyık, Vakıf senedine göre olağan genel kurul toplantılarında çoğunluk
aranmadığını, bu nedenle, toplantı, mevcut olan 23 aktif üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirileceğini
belirtti. Toplantının gündemi toplantı salonundaki büyük ekrandan yansıtılmak süretiyle yüksek sesle
okundu. İmzalı hazirun listesi ektedir. Ek-1



Genel kurul divan heyetinin seçimi için, vakıf senedinin 6. maddesinin 2. bendine göre bir başkan ve iki
başkan vekili için öneriler alındı. Divan Heyeti Başkanı olarak önerilen Abdurrahman Tutal ve başkan
vekili olarak önerilen Hasan Bölükbaşı ve Veli Şenkarabacak oy birliği ile seçildiler ve kısa birer teşekkür
konuşması yaparak toplantıyı yönetmek üzere divan kurulu masasına oturdular.



Vakıf Başkanı Selahaddin Gül konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı. Bayram günü büyük özveri
göstererek genel kurula katılan üyelere teşekkürlerini sundu. Kepirtepe’nin sınavla öğrenci alan
ortaöğretim kurumları listesinde yer almamasının ardından yürütülen çalışmaları aktardı. İmza
kampanyasında yaklaşım 1500 imzaya ulaşıldığını ancak bekledikleri ilgiyi göremediklerini ifade etti.
Vakıf adına İdare Mahkemesi’ne yürürlüğün durdurulması için iptal davası açıldığını söyledi. 1 Haziran’da
İstanbul’da gerçekleştirilen protesto etkinliğine katılım gösterildiğini belirtti. KEV olarak göreve geldikleri
Mayıs 2017’den bu yana 100’ün üstünde etkinlik gerçekleştirdiklerini, bunların içinde en önemlisinin
Büyükçekmece Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen Köy Enstitülerinin 78. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği
olduğunu söyledi. Vakfın artık Türkiye genelinde bilinen, referans alınan bir kurum haline geldiğini söyledi.
Kepirtepeliler Günü’nün de güzel bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti. Burs faaliyetlerinin ise artık rutin
çalışmalar olduğunu belirtti. KEV olarak kurumsallaşmayı sağlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti
ve bu kapsamda temsilciliklerin yeniden yapılandırılması için somut çalışmalar yaptıklarını paylaştı. Vakfa
gayrimenkul alınması için toplanan bağışların 43 kişiden 54.250 TL olduğunu, daha bu kadar bağış
toplanırsa mevcut vakıf merkezinin satın alınabileceğini ifade etti. Vakıf üyelik sistemi ile ilgili de durum
değerlendirmesi yapan Selahaddin Gül, şu anda 426 üye olduğunu, bunlardan 215’inin şimdiye kadar hiç
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aidat ödemesi yapmadığını, bunlardan çoğunun da vakıf üyesi dahi olmadığını belirtti.
Bu duruma çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Kepirtepelilerden KEV’e destek
vermeleri talep etti ve teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.


En kıdemli üye olarak Feyzullah Aktan söz aldı. 1948 yılında Kepirtepe’den mezun olmasına az
kalmışken ayrılmak zorunda kalan Aktan, köy enstitülerinin çok başarılı öğrencileri bünyesine aldığını
belirtti. Köy enstitülerinin kuruluşunda aktif çalışmalar yapan Hasan Ali Yücel, Mustafa Necati, Saffet
Arıkan ve İsmail Hakkı Tonguç’un özverili çalışmalarını anlattı. Kendileri okula geldiğinde sadece ana
binanın var olduğunu, diğer binaları ise kendilerinin yani öğrencilerin yaptığını beirtti. Kepirtepe’nin
Trakya’nın aydınlanma merkezidir ve uygarlığa katkısı olan bir okuldur dedi. Köy enstitülerinin birçok
akademisyen ve yazar mezun verdiğini ifade etti. Konuşmasını yaparken su isteyen Aktan,
heyecanlandığını söyleyerek konuşmasına devam etti. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı devam ederken
büyük bir atılım yaptığını, her köye manyatalı telefon götürüldüğünü belirtti. 1945’ten bu yana bu
faaliyetleri takip ettiğini, 2 yıl cezaevinden kalmış biri olarak “buzların erken çözüldüğünü” vurguladı,
işlerin yarım kaldığını belirtti. Türkiye o hızla devam etseydi, 21 köy ensititüsünün 50-60’a çıkacağını ve
Türkiye’nin Arap Baharı’ndaki gibi demokrasiye muhtaç olmayacağını ifade etti. Günümüzde yaşanan
ortamın demokrasi olmadığını, asıl demokrasinin Atatürk’ün kurduğu demokrasi olduğunu belirtti. Bunun
da nasıl kurulduğunu hepimizin bildiğini söyledi. Atatürk’ün başkomutanlığa seçilmesinin bile demokratik
bir süreç olduğunu belirtti. Atatürk’ün devrimlerini tamamlayamadan vefat ettiğini, ve devrimlerin
sürdürülemediğini ifade etti. Kendisinin köy enstitülerine minnettar olduğunu vurgulayarak konuşmasını
tamamladı.
Diğer kıdemli üye Ahmet Kaya Turan da söz alarak kısa bir konuşma yaptı. 1953 yılında mezun olduğu
Kepirtepe’de bu toplantıda olmaktan büyük bir onur duyduğunu belirtti. Bir yıl sonra köy enstitülerinin
kapatıldığını lakin köy enstitüsü ruhunun öldürülemediğini ifade etti. Kendisinin 4 yıl öğretmenlik yaptığını,
ardından 26 yıl Berlin-Almanya’da görev yaptığını söyledi. Almanya’daki müdürünün kendisini köy
enstitüsü mezunu olduğu için mühendislik sınıfına tercih ettiğini belirtti. Türkiye Öğretmenler
Sendikası’nın 21 kurucusundan biri olduğunu, ilk yönetim kuruluna seçildiğini, o dönemde Enez’den
Hakkari’ye sürüldüğünü ancak davayı kazanarak geri geldiğini belirtti. Kepirtepe’nin yaşamasını çok
istediğini vurguladı ve KEV’in kurulmuş olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.
Ardından tekrar söz alan Feyzullah Aktan, Nedim Menekşe ve Mahmut Makal’a geçmiş olsun dileklerini
iletti.



En genç üye olarak 2016 mezunu Beril Yarangülü söz aldı. Kepirtepe’ye yardımcı olmak istediğini belirtti.
Okulumuzun yozlaştırılmaya çalışılmasının kendisini üzdüğünü ifade ederek burada olan herkese
teşekkür etti.



Vakıf danışmanı Ferdi Kibar yerine Murat Akbıyık söz aldı. Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında Ferdi
Kibar Bey ile toplantılar yaptıklarını, vakfın potansiyelini tam olarak sergileyebilmesi için kapsamlı bağış
kampanyaları yürütmesi gerektiği yönünde görüşler aldıklarını, bunun bir adımı olarak vakıf websitesinin
yenilendiğini, vakıf senedinde özellikle üyeliklerle ilgili muğlak ifadelerin net hale getirilmesi ve tüzük
çalışması yapılması gerektiğini belirtti. Hukuki ve idari konularda alınan danışmanlık hizmetinin
profesyonel bir kapsamda olduğu, danışmana ücret ödeneceği ancak henüz herhangi bir ödeme
yapılmadığı bilgisi paylaşıldı.
Bu noktada, Vakıf Başkanı Selahaddin Gül söz alarak vakfın kurulurken bir dernek gibi kurulduğunu,
bunun günümüzdeki faaliyetlere ve vakıf yönetim çalışmalarına yansıyan sıkıntılarını vakıf danışmanı ile
çözmeye çalıştıklarını ifade etti.



En son genel kurul toplantısından bu yana vakfa yapılan üyelik başvuruları değerlendirildi. 10 vakıf üyesi
tarafından divan heyetine sunulan üyelik tavsiye dilekçesi Divan Başkan Vekili Hasan Bölükbaşı
tarafından okundu. Ahmet Kaplan, Jale Işık, Adem Yılmazgüç, Hilmi Kuru, Ali Yakmacı, Göksel Koç,
Adem Güdücü, Esat Adalı, Engin Şengüler, Hüseyin Keskin, Feza Kırgız, Faruk Dalgıç, Hakan Çakır,
İbrahim Kon, Fatma Yaman Tüccar, Volkan Aksu, Seydi Yaşar’ın üyelik başvuruları oylamaya sunuldu ve
17 kişinin üyeliği oy birliği ile kabul edildi. Üyelik başvuruları ile ilgili dilekçe ektedir. Ek-2
Aktif olmayan üyelerin üyeliklerinin düşürülmesi konusu tartışmaya açıldı. Şinasi Dindar söz alarak bölge
temsilcilerinin bu pasif üyelerle iletişime geçerek konuşmalı ve istifalarını istemeli dedi. Veli
Şenkarabacak söz alarak bu konunun mutlaka karara bağlanması gerektiğini vurguladı. Hasan Bölükbaşı
söz alarak genel kurul aktif olmayan üyeleri üyelikten çıkarmalı önerisinde bulundu. Hasan Çevik de
üyelikten çıkarmanın ancak genel kurul tarafından yapılabileceğini belirtti. Mehmet Çevik ayrılmayı
istemeyen üyeler kabul edilmeli, ayrılmak isteyenler istifa etmeli dedi. İsmail Arkın söz aldı ve vakıf
üyeliğinin derneğe benzemediğini vurguladı. Üyelikten çıkarma işleminin düzgün şekilde yapılması
gerektiğini belirtti. 50 trilyon paramız olsa üyelik işlemleri böyle olmazdı dedi. Hasan Çevik İsmail Arkın’a
katıldığını belirtti. KEV’in kuruluşunun o zamanki koşullara göre yapıldığını ve bazı tanımlamaların o
zaman yanlışl yapıldığını ifade etti. Ana binanın olduğu tarafın o zaman vakfa devredilmesi söz konusu idi
ve vakıf hızlı bir şekilde kuruldu, ve karşı tarafı alacağız diye birçok kişi vakfa katıldı. Tabii bu
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gerçekleşmeyince de birçok kişi vakfa gelmez oldu. Eksiklerin tüzük ile giderilmesi
gerektiğini belirtti. Vakıfta eksiklerin olduğunu, ama eski vakıf başkanlarının toplantıyı
bilmemeleri gerektiğini ifade etti. Ali Tezcan vakıf senedine atıfta bulunarak üyeliğin
vefat veya çekilme halinde son erdiğini vurguladı. Hasan Çevik bu işlerdeki yasal
boşlukların doldurulması gerektiğini belirtti. Mustafa Taş Hasan Çevik’in belittiği noktanın önemli olduğu
vurguladı. Seydi Yaşar söz alarak olağanüstü genel kurul ile bu problemlerin çözülmesini önerdi. Şinasi
Dindar sorunun yeni üye kayıtları yapılırken başladığını, herkesin üye yapıldığını belirtti. Seçici olunması
gerektiğini, aktif katılım gösteremeyecek insanları üyeliğe almamamız gerektiğini vurguladı. Üyelik
işlemlerinin takibi ve aktif olmayan üyelerle ilgili nihai kararın yönetim kurulu tarafından verilmesi için
yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.


Vakıf Başkanı Selahaddin Gül, vakıf Yönetim Kurulu’na vakıf adına avukat tutma yetkisi verilmesi
gerektiğini, özellikle Kepirtepe Anadolu Lisesi’nin merkezi sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumları
listesinde yer almamasına karşı başlatılan hukuki süreçte bu yetki ve görevlendirmenin elzem olduğunu
vurguladı. Divan Başkanı Abdurrahman Tutal bu teklifi oylamaya sundu ve yönetim kuruluna vakıf adına
avukat tutma ve vekalet verme yetkisi oy birliği ile verildi.



Vakıf temsilcilerinin belirlenmesi ile ilgili Vakıf Başkanı Selahaddin Gül söz aldı. Resmi atama şeklinde bir
temsilcilik düzeni olacağını, yönetim kurulu olarak 12 bölgenin belirlendiğini söyledi. Temsilci adayları ile
birebir görüşüldüğünü ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan yönetmeliğin bu adaylar tarafından da
kabul edildiğini ifade etti. Murat Akbıyık Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Temsilcilik Yönetmeliği metnini okudu
ve bu yönetmelik hakkında bilgi verdi. Bölge temsilcilerinin hukuki bir boyutu olduğunu vurguladı.
Yönetmeliğin kabulü oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetmelik ektedir. Ek-3
Temsilci adayları hakkında kısaca bilgi verildi ve temsilciik bölgeleri ile birlikte isimleri okundu.
o İstanbul Anadolu; Selçuk İşcan
o İstanbul Avrupa; Ethem Kahveci
o İstanbul Silivri; Hüseyin Candan
o Edirne; Hasan Çevik
o Edirne Uzunköprü; Hayati Tabak
o Edirne Keşan; Hasan Bölükbaşı
o Tekirdağ; Mehmet Çevik
o Tekirdağ Saray; Cengiz Balcı
o Tekirdağ Çerkezköy; Ünal Tuna
o Tekirdağ Malkara; Ahmet Nazif Balcı
o Tekirdağ Çorlu; Seydi Yaşar
o Kırklareli; Çetin Şinikoğlu
Yukarıda isimleri ve temsilcilik bölgeleri yazılı olanların KEV Temsilcisi olması oy birliği ile kabul edildi.
Yeni kabul edilen yönetmeliğe göre yeni seçilen temsilcilere yönetim kurulu tarafından yazılı bilgilendirme
yapılması gerektiği ve temsilcilerin vakıflar bölge müdürlüğüne yazılı ve çevrimiçi olarak en geç 17
Temmuz 2018 tarihine kadar bildirilmesi gerektiği vurgulandı.



Yeni websitesi hakkında Murat Akbıyık tarafından sunum ve bilgilendirme yapıldı.



Vakfın 2017 yılındaki genel kuruldan bu yana gerçekleştirilen faaliyetlerini paylaşan 1 yıllık faaliyet raporu
Vakıf Başkanı Selahaddin Gül tarafından basılı olarak kitapçık halinde üyelerle paylaşıldı. Bu raporun bir
nüshası ekte mevcuttur. Ek-4
Faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi.



Vakfın 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 arasına ait 1 yıllık mali raporu Vakıf Saymanı İsmail Arkın
tarafından tüm rakamlar ekrandan yansıtılarak üyelerle paylaşıldı. Gelir ve gider toplam 76.169,16 TL
oldu. 54.250 TL gayrimenkul alımı için vakfın 2018 yılında açılan vadeli hesabında olduğu için 2017 yılı
bütçesine dahil değildir. Tüm mali verilerin bir nüshası ekte mevcuttur. Ek-5
Mali rapor ile ilgili Coşkun Ergün söz aldı ve faaliyet raporu ile mali raporun ayrı ayrı sunulmasının yanlış
olduğunu ifade etti. Mali raporun faaliyet raporunun içinde olması gerektiğini belirtti. Kendisinin hazırladığı
denetleme raporunda faaliyet ve mali durum raporunun içiçe olduğunu söyledi.
Mehmet Çevik söz aldı ve mali raporun 1 Ocak – 31 Aralık 2017 aralığında olmasına rağmen faaliyet
raporunun Mayıs 2017 – Mayıs 2018 aralığında olmasının kafa karıştırdığını vurgulayarak bunun
netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Her iki raporun da 2018 yılını içermemesi gerektiğini ifade etti.
Yaşar Güney söz aldı ve yönetim kurulunun görev süresinin genel kuruldan bir sonraki genel kurula kadar
olduğunu, dolayısıyla raporların da bu tarihleri kapsaması gerektiğini; denetleme kurulunun raporu istediği
şekilde yapabileceğini ifade etti.
Feyzullah Aktan İsmail Arkın’ın sunduğu mali raporun kabul edilmesi gerektiğini, denetleme raporunun
ayrıca okunacağını belirtti. Bu konu üyeler arasında da tartışıldı ve vakıf danışmanından görüş alınarak
netleştirilmesi kararlaştırıldı.
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Coşkun Ergün raporların kapsadığı sürelerin netleştirilmesi ve eğer bir yanlışlık varsa
düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.
Mali rapor oylamaya sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi.


Vakıf Denetleme Kurulu Başkanı Coşkun Ergün söz aldı ve 1 yıllık denetleme raporunu okudu. Bu
raporun bir ıslak imzalı nüshası ektedir. Ek-6
Denetleme kurulu raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi.



Değerlendirme, yorum ve öneriler kısmında Yaşar Güney söz aldı ve “tarlada izi olmayanın harmanda
sözü olmaz” diyerek çalışan ve başarılı faaliyetler gerçekleştiren yönetim kuruluna teşekkürlerini sundu.
Kepirtepelilik ile her zaman gurur duyduğunu ifade etti.
Hasan Çevik sahneye çıkarak bu kadar büyük bir camianın vakfına ait bir merkez ofisi bile alamadık hala
şeklinde konuştu. 1974 mezunları olarak whatsapp grubu kurarak 90 mezundan 56’sının 100TL ve
üstünde bağış yapmasını sağladıklarını, toplanan toplam 54.250 TL’nin yaklaşık 12.000 TL’sini kendi
dönemlerinin verdiğini belirtti. Bunu örnek alarak 1972 mezunlarının da benzer bir çalışma yaptığını ve
210 mezundan yaklaşık 8.000 TL toplanarak 1974 ve 1972 dönem mezunlarının toplamda 20.000 civarı
bir katkı sunduğunu söyledi. Diğer dönemlere de bu iki dönem örnek olması gerektiğini ifade etti. Hasan
Çevik ayrıca Kepirtepe kitabında birçok eksik ve yanlış bilgi olduğunu belirtti ve Kepirtepe’nin en önemli
sermayesi olan mezun veritabanın çok iyi ve güncel olması gerektiğini vurguladı. Ne kadar çok üyeye
ulaşılırsa o kadar büyük bir camia olunacağını belirtti.
Veli Şenkarabacak söz alarak bültenin düzenli olarak çıkartılamadığını belirtti. İçerikleri hazır olmasına
rağmen bültenin tasarım ve basım çalışmalarının aksadığını, bu konuya özen gösterilmesi gerektiğini
ifade etti.



2018-2019 dönemi faaliyet takviminin oluşturulması için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

İmzalar:

Abdurrahman Tutal

Hasan Bölükbaşı

Veli Şenkarabacak

Divan Heyeti Başkanı

Divan Heyeti Başkan V.

Divan Heyeti Başkan V.
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