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Vakıf Senedi 

 

BAŞLANGIÇ 

İnsanlık var olduğundan beri eşitsizlikler ve adaletsizlikler de var oldu. Modern dünyada bu daha da 

artmakta. Pandemi süreci (Covid-19) bunu daha da keskinleştirdi. 

Dünyada hızla bozulan gelir dağılımı ve toplumsal eşitsizlikler bir arada yaşama olanaklarını hızla 

daraltıyor. İnsanları insanlaştıran en önemli erdemlerden biri, insanın kendisi dışındaki insanları da 

düşünme ve onlar için çaba gösterme gücüdür.  

Bu vakfın kuruluş amacı da eşitsizliklere, adaletsizliklere, bir arada yaşama kültürünün hızla 

zedelenmesine yol açan bu süreçte, kısıtlı olanakları olan bireylere de iyi bir eğitim olanağı sağlamak, 

böylelikle eşitsizlik ve adaletsizlikleri en aza indirmek, bir arada yaşama olanaklarını çok daha fazla 

artırmak düşüncesidir. 

Biz de bu zorluklar içinde ülkemizin bize sunduğu eğitim olanakları ve ailemizin verdiği düzgün 

ahlakla belirli bir başarıya ulaştık.  

Bu vakfın en önemli amaçlarından biri de bu topraklardan aldıklarımızı çoğaltarak ülkemize borç öder 

gibi yeniden geri verme sorumluluğudur.  

Ardıllarımızın da aynı erdemli yollardan yürümesi dileğiyle... 

 

VAKFIN ADI 

Madde 1- Vakfın adı Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı’dır. İşbu resmi senette 

sadece Vakıf denilecektir. 

 

VAKFIN MERKEZİ 

Madde 2- Vakfın merkezi İzmir İli, Bornova İlçesinde olup, adresi “Erzene Mah. 101/2 Sokak No:22 

Bornova İZMİR”dir. 

İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf yönetim kurulu kararı ile yurt içinde veya dışında şube ve 

temsilcilikler açılabilir. 

 

VAKFIN AMACI 

Madde 3- Vakfın amacı, ülkemizdeki eğitim sisteminin bilimsellik, akılcılık, eşitlik, demokratlık, 

niteliklilik, özgünlük ve yaygınlık niteliklerini kazanarak kurumsallaşmasına katkıda bulunmak, 

çocuklarımızın okul öncesi dâhil olmak üzere eğitim ve öğretimlerinin her aşamasında bu ilkeler 

doğrultusunda akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcığını harekete 

geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, 

toplumsal yaşamın tüm alanlarına ilişkin olarak her türlü araştırmanın ortam, kurum ve araçlarını 

yaratarak toplumsal gelişme ve teknoloji ilişkileri dâhil her türlü araştırma ve incelemeyi yapmak ve 

yaptırmaktır.  
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VAKFIN FAALİYETLERİ 

Madde 4- 

4.1- Amaçlarını gerçekleştirmek için araştırma merkezleri, enstitüler ve komisyonlar kurmak, toplumu 

ve eğitimi geliştirici bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak, çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin 

uygulanmasına ve topluma yararlı yurttaşlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak, 

4.2- Maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilere yurt içinde ve/veya yurt dışında karşılıklı ya da 

karşılıksız burs vermek, nakdi ve ayni yardımlar yapmak, barınma, beslenme ve diğer öğrenim 

ihtiyaçlarını sağlamak, eğitim ve kültür seviyelerini yükseltmek, 

4.3- Eğitim sistemini ve öğrencilerin yeteneklerini geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak, 

çağdaş ve en ileri eğitim sistemlerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, bu amaçla özel öğretim 

kurumları, okul öncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim okulları ve eğiticilere yönelik 

akademi, enstitü ve sürekli eğitim merkezleri açmak, eğitim ve spor amaçlı sosyal tesisler ve kamplar 

kurmak ve  işletmek, derslik, kitaplık, işlik, laboratuvar ve öğrenci yurdu açmak ve işletmek, aynı 

amaçlı mevcut yurt, kurum ve okullara iştirak etmek, işbu yurt, kurum ve okullarda tadil, ilâve ve 

tamirler yapmak, kitap, ders malzemesi gibi araç ve gereçlerin temininde yardımcı olmak, eğitim 

kurumlarının hizmet, seviye ve kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak,  

4.4- Vakfın amacı ile ilgili derleme ve araştırmalarda bulunmak, bunları yayınlamak, eğitimin 

etkinliğini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, eğitim ve öğretim ile ilgili yarışmalar açmak, yararlı 

hizmetlerde bulunanlara ödüller vermek, çalışmalarında yardımcı olmak, aynı amaç doğrultusunda 

çalışan yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar arasında ortaklaşa ilişki ve bütünleşme sağlamak, 

projeler üretmek, 

4.5- Bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitsel araştırma, faaliyet ve yayınları desteklemek, kurs, seminer, 

açık oturum, sempozyum, forum ve konferanslar düzenlemek, bunları Vakıf adına yapmak veya 

yaptırmak, gazete, dergi, kitap yayınlamak, internette site açarak amacına uygun faaliyette bulunmak, 

yazılı, sesli ve görüntülü yayın yapmak, yurt içi ve yurt dışına kültürel ve bilimsel inceleme gezileri 

düzenlemek, bu konularda uğraş veren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve 

koordinasyon ile bütünleşme sağlamak, 

4.6- Eğitim ve öğretimin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri yürütmek ve desteklemek ve 

bu bağlamda müzik, resim, tiyatro, edebiyat, folklor, spor ve benzeri bütün dallarda, yurt çapında ve 

uluslararası etkinliklere katılmak ve bunları teşvik etmek, şenlik, balo, gece, yarışma, konser, tiyatro 

ve film gösterileri gibi sosyal etkinlikler düzenleyerek kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri 

ödüllendirmek,  

4.7- Seminerler,  sergiler, konserler, her türlü bilişim ve dijital etkinlikler düzenlemek, Vakfın amaç ve 

hizmet ilkelerine uygun olarak yönetimi veya denetimi yetkililerince Vakfa tevdi edilecek kültür ve 

sanat tesisleri için verilen görevleri yerine getirmek; görsel, işitsel, yazılı, basılı, mobil uygulamalar ve 

uygulamalı her türlü eğitici malzemenin tasarımı, üretimi, dağıtımı ve satışı alanlarına bizzat veya 

ortak olarak girebilmek, yazılım, üretim veya dağıtım yapabilmek, bu alanlardaki teknoloji 

değişiklikleriyle ortaya çıkabilecek yeni alanlara girebilmek; internet ağ bağları aracılığıyla iletim ve 

yayın yapmak, 

4.8- Amacını gerçekleştirebilmek için konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, fuar, sergi, 

toplantı, seminer, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, bilimsel, kültürel, sanatsal ve eğitsel 

toplantılar ve etkinlikler yapmak, yurt içi ve yurt dışına kültürel ve bilimsel inceleme gezileri 
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düzenlemek, 

4.9- Vakfın amacının gerçekleşmesine hizmet etmek üzere ve Vakfa sürekli gelir temin etmek amacı 

ile Vakfa ait veya bağlı iktisadî işletme/işletmeler kurmak ve işletmek, şirketlere ortak olmak. 

Vakfın faaliyetleri yukarıdaki maddelerdeki sayılagelen faaliyet biçimleriyle sınırlı olmayıp, amacın 

gerçekleştirilmesi doğrultusunda mevzuata aykırı olmamak kaydıyla bu maddede belirtilmeyen diğer 

faaliyet biçimlerini de kapsar. Amaçlara ulaşmak için örnek olarak sayılan usul, yol ve yöntemler, her 

amaç kalemi için geçerlidir, ilgili maddesinde sayılmamış dahi olsa maddelerden herhangi birinde 

sayılmış olması yeterlidir. Bunun dışında da yasal olarak mümkün her türlü yol ve yöntem 

kullanılabilecektir. 

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER 

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve 

kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip 

olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren 

bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf 

amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer 

yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri 

almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer 

çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, 

kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar 

yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni 

haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır 

ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dâhil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini 

kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde borç almaya, vermeye, 

kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak 

yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir 

sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, 

kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye 

işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı 

ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni 

Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 

 

VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI 

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 80.000,00.-

(Seksenbin)TL'dır. 

Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir. 

 

VAKFIN ORGANLARI 

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. 
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a) Mütevelli Heyet 

b) Yönetim Kurulu 

c) Denetim Kurulu 

 

MÜTEVELLİ HEYETİ 

Madde 8- Vakfın mütevelli heyeti, işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan gerçek kişilerdir. 

Mütevelli Heyet Üyelerinin üyelikleri, yaşadıkları sürece devam eder.  

Mütevelli heyet üyeleri, kendilerinden sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri üç 

kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete verirler. Ölüm, istifa ya da başka bir 

nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya göre ilk sıradan 

başlamak üzere adaylara teklif edilir. 

Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmaması veya adaylardan hiçbirinin görevi kabul etmemesi 

halinde veya ölüm, istifa ya da başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olduğunda boşalan mütevelli 

heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet üyesinin/üyelerinin, mütevelli heyet üyesinin hiç 

kalmaması halinde ise yönetim kurulunun alacağı karar ile yapılır.  

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 9- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda 

gösterilmiştir: 

1) Yönetim kurulunu seçmek, 

2) Denetim kurulunu seçmek, 

3) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp 

incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, 

4) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 

5) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 

6) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, 

7) Vakıf faaliyetleri konusunda genel stratejisiyle ilgili yönelim belirlemek. 

 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI 

Madde 10- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. 

Heyet her sene en geç Mart ayı sonuna kadar toplanır. 

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinden 

birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunması halinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan 

ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan 

toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; 

senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında 

gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 

mailto:info@bayetav.org
http://www.bayetav.org/


 

 

Evka 3 Mh., 101/2 Sk. No: 22 Bornova, İzmir/TÜRKİYE 
T. +90 (232) 374 60 66 / 374 56 66 

info@bayetav.org  
www.bayetav.org 

(yedi) gün önce imza karşılığı veya elektronik posta ile veya üyelere ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü 

mektupla bildirilir. 

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 

toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye 

tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.  

Mütevelli heyet karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması 

halinde mütevelli heyet başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara 

bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka 

üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Vakfeden kurucu üyelerden Ali 

Rıza Çelik, Mütevelli Heyet üyeliği görevinin başında olduğu sürece, toplantılarda mevcut olsun veya 

olmasın, alınan kararlara katılmadığı takdirde o karar geçerli olmaz. 

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının 

üçte ikisidir. 

 

YÖNETİM KURULU 

Madde 11- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilecek 5 asil ve 2 yedek üyeden 

oluşur. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve muhasip üye seçilerek 

görev taksimi yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren 

üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.  

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplantıya 

katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. 

Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması 

halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. 

Bu sıfatla yönetim kurulu: 

1) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. 

2) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak 

yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin 

onayına sunar. 

3) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken 

çalışmaları yapar.  

4) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli 

girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. 

5) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel 

sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. 

6) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde 
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işlerine son verir. 

7) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve 

kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. 

8) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve 

bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 

9) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.  

10) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 

11) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. 

12) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. 

 

VAKFIN TEMSİLİ 

Madde 13- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu 

başkanı ve/veya başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, 

belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından 

herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, 

mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. 

 

DENETİM KURULU 

Madde 14- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için 

kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıl için seçilecek yetkin 3 kişiden oluşur. 

Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır. 

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi itibari ile 

düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete 

gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. 

 

HUZUR HAKKI 

Madde 15- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, 

verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyet belirler. Huzur hakkı kamu görevlilerine ödenmez. 

 

VAKFIN GELİRLERİ 

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 

1) Vakfın amacına uygun yurt içi veya yurtdışından her türlü şartlı, şartsız veya ölüme bağlı ya da bağlı 

olmayan bağışlar ile yardımlar 

2) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler 

3) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler 

4) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak 

mailto:info@bayetav.org
http://www.bayetav.org/


 

 

Evka 3 Mh., 101/2 Sk. No: 22 Bornova, İzmir/TÜRKİYE 
T. +90 (232) 374 60 66 / 374 56 66 

info@bayetav.org  
www.bayetav.org 

gelirler 

5) Vakfın amacını gerçekleştirmek amacıyla yapacağı çeşitli faaliyetlerden ve düzenlenecek 

organizasyonlardan elde edilecek diğer gelirler 

6) Diğer gelirlerdir. 

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER 

Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame 

giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur.  

Kuruluştan sonra anavarlığa eklenmesi şartı ile yapılan bağışlar doğrudan anavarlığa eklenir. Diğer 

tüm bağışlar, bağışçının belirlediği şartlara göre vakıf bünyesinde oluşturulan fonlar aracılığıyla 

kullanılır. 

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ 

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin 

en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) 

onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır. Vakfeden kurucu üyelerden Ali Rıza Çelik, 

Mütevelli Heyet üyeliği görevinin başında olduğu sürece, toplantılarda mevcut olsun veya olmasın, bu 

değişikliğe olumlu oy vermemesi halinde o karar geçerli olmaz. 

 

VAKFIN SONA ERMESİ 

Madde 19- Vakfın sona ermesi ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az 

yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ve 

mahkeme tarafından verilecek karar ile mümkündür. Vakfeden kurucu üyelerden Ali Rıza Çelik, 

Mütevelli Heyet üyeliği görevinin başında olduğu sürece, bu karara katılmaması halinde işbu karar 

geçerli sayılmaz.  

Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları 

Mütevelli Heyeti’nin kararı ile bir ya da birden fazla vakfa devredilir.  

 

VAKIF KURUCULARI 

Madde 20- Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir. 

1) Ali Rıza Çelik (Başkan) 

2) Serap Baş Çelik  

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1-  

Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur. 
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1) Ali Rıza Çelik  

2) Serap Baş Çelik 

3) Ferhat Kentel  

4) Serkan Yerlikaya  

5) Turan Yalçın 

Yedek Üyeler: 

1) Hüseyin Toptaş 

2) Ersin Akkurt  

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyeti 

toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilileri haizdir. 

Geçici Madde 2- 

Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av. Sinem Gökçen Sönmez, Av. Murat Hudaverdi 

Sönmez ve Av.İlker Genç ayrı ayrı yetkili kılınmıştır. 

Geçici Madde 3- 

Vakfın ilk Denetim Kurulu: 

1) Harun Tunaboylu 

2) İlker Genç 

Yedek Üyeler: 

1) Mehmet Hakan Baş 

2) Bora Alaca  

Mütevelli Heyeti Listesi 

1) Ali Rıza Çelik (Başkan) 

2) Serap Baş Çelik  
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