
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



KEV’in 25. Yılı Çevrimiçi Lansman Toplantısı 
 
Kepirtepeliler Eğitim Vakfı (KEV), bugün 80 yılı aşkın bir tarihe sahip olan Kepirtepe'nin tüm mensuplarını 
tek bir çatı altında toplamak için uzun bir sürecin sonunda büyük emeklerle 26 Ocak 1996'da kuruldu. Bu 
yıl vakfımızın 25. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu özel yılın resmi açılışını birlikte 
yapalım! 
 

Nasıl katılabilirsiniz? 
 
26 Ocak 2021 Salı akşamı akşamı saat 20.00'de Zoom üzerinden katılabilirsiniz. Yayını, canlı 
olarak Zoom’a katılmadan, YouTube kanalımızdan da izleyici olarak takip edebilirsiniz.  
Etkinliğe katılabileceğiniz bağlantı: bit.ly/kepirtepe2020  
Zoom ID: 5367170451 
Youtube kanalımız: youtube.com/KepirtepelilerEgitimVakfi 
KEV’in 25. Yılı özel sayfası: www.kepirtepeliler.org.tr/25yil  
 

Program Akışı 
20:00 Karşılama ve Açılış 
 Sunucular: Murat Akbıyık (2002), Görkem Evci (2009) 
20:10 Konuşma 

Kepirtepeliler Eğitim Vakfı Başkanı Sedat Tonguz (1970) 
20:20 KEV’in 25. Yılı Etkinlikleri Taslak Plan Sunumu 
 Sunucular: Murat Akbıyık (2002), Görkem Evci (2009) 
20:30 Soru, Yorum, Görüş ve Öneriler 
 Tüm Kepirtepeliler 
 Öneri Formu: bit.ly/kev25yil-oneri 
20:45 Kapanış 
 
 

Programla İlgili Detaylar 
• Çevrimiçi canlı program bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi cihazlardan takip edilebilir. 

• Zoom’da canlı yayına katılanlar isim profillerinin herkese açık olarak paylaşılacağını, bu canlı 
yayının KVKK kapsamında bir ihlal iddiası olarak kullanılmayacağını kabul ve taahhüt etmiş 
sayılır. 

• Zoom’da canlı yayına katılanların mikrofonları programın ilgili bölümünde açılacaktır.  

• Zoom’da kamera görüntüsü kapalı olan katılımcılar ekranda en sonda yer alacaklardır. Aktif 
ekranda en fazla 25 katılımcı görünmektedir. Ekranı kaydırarak tüm katılımcılar 
görüntülenebilir. 

• Zoom’da program akışına göre tüm katılımcılara konuşma hakkı verilecektir. 

• Zoom’da chatbox (yazışma alanı) açık olacaktır. 

• Youtube’da yorum alanı herkese açık olacaktır. 

• Program tamamlandıktan sonra kayıt videosu Youtube’dan izlenebilecektir. 

https://bit.ly/kepirtepe2020?fbclid=IwAR2ehMMJj9iYDtQkP3MRa7itKsqNY0MBudmJHB5ip475HV-P6FqZJNbfIzM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2FKepirtepelilerEgitimVakfi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3nhz94jPXq9tj8Fk6mrBTtQQONzj3uzO04iYsbnLhCcYTmzxWEbQrlEgw&h=AT3XmRfzUNMkNSLDLKe6WFFe3GxAFNl4G6LPWalJL9P9WLix8s08XX_qSngDazd2Rt-TQPccWcGGVtNu7cBkbjJcAD35k-_ssrgUe-2HJJ05OBHm7ZI0i2tcHIIZpKN0xA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23KIyDjFeeWAAk-qa7jjEEP1kcq2dt8vGQQCTjCNQIdDP0-lZ3DlCAnU-LMCAarvWakKR_e1QB5m9cctmD-oXO21l4-x8dv0X6A-88U3ITA7xaO-CnLVJqO976OXB81b9cEqWjqPpgkQW0zxYfFl6WiFwY08Q3eFhbX9KH0Q7MYxzUfAZvj-b6nIFDtuRCEF-kQi1zGU5q4ZK5_8pqQ6wEcg
http://www.kepirtepeliler.org.tr/25yil
http://bit.ly/kev25yil-oneri


• Programa katılamayan Kepirtepeliler, www.kepirtepeliler.org.tr/25yil adresindeki duyuruları 
inceleyerek 25. Yıl etkinliklerine yönelik soru, yorum, görüş ve önerilerini KEV Yönetimi ile 
aşağıdaki adreslerden iletişime geçerek ya da bu linkteki formu doldururarak paylaşabilirler: 
http://bit.ly/kev25yil-oneri  
Programdan önce de bu formu doldurabilirsiniz. 

• Vakıf yönetimi ve etkinlik ekibi program akışında bazı değişiklikler yapabilir. 

• Program içeriği ve katılım hakkında her türlü soru, sorun ve önerileriniz için KEV Genel 
Sekreteri Murat Akbıyık ile 0536 717 0451 numaralı telefondan arayarak ya da yazarak 
iletişime geçebilirsiniz. 

 

Katılımınız ve program içeriğine katkılarınız için teşekkür ederiz. 
 
 
Kepirtepeliler Eğitim Vakfı 
       Özerler Mh. Hasan Ağa Çeşme Sk. No:2 Özbek Pasajı Kat:2  
       39750 Lüleburgaz Kırklareli 
       0288 413 07 62 (Vakıf Merkezi Tel/Faks) 
       0505 232 54 06 (Başkan Sedat Tonguz) 
       0533 779 44 61 (Sayman İsmail Arkın) 
       0536 717 0451 (Genel Sekreter Murat Akbıyık) 
       www.kepirtepeliler.org.tr 
       kepirtepelileregitimvakfi@gmail.com  
       youtube.com/KepirtepelilerEgitimVakfi  
       facebook.com/KepirtepelilerEgitimVakfi  
       instagram.com/KepirtepelilerEgitimVakfi  
       twitter.com/Kepirtepeliler   
       linkedin.com/company/KepirtepelilerEgitimVakfi  
       Bağış için Hesap Adı: Kepirtepeliler Eğitim Vakfı 
       IBAN: TR30 0001 5001 5800 7274 3266 10 
       Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesi 
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