KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRCİLİK VAKFI SENEDİ
Madde 1- Vakfın Adı :
Vakfın Adı: “Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı” dır. İşbu resmi senette “Vakıf” olarak
anılacaktır.

Madde 2 –Vakfın Merkezi :
Vakfın merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesinde olup, Büyükdere Caddesi Lale İş Merkezi No : 62,
3.Kat, Büro No : 36, adresindedir. Yönetim kurulu kararıyla Vakfın adresi değiştirilebilir. İlgili
mevzuat çerçevesinde Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla
yurt içinde veya yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Madde 3 – Vakfın Amacı :
İnsan doğasına uygun, sağlıklı, yaşanabilir, sürdürülebilir, estetik bir kentsel çevreye, akıllı
şehirlere ve binalara ulaşmak için faaliyetlerde bulunmaktır.
Madde 4 – Vakfın Faaliyetleri :
Vakıf, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir.
1- Kentsel dönüşüm ve şehircilik uygulamaları ve sorunları ile ilgili araştırmalar ve anketler
yapmak,
2-Kentsel dönüşüm ve şehircilik ile ilgili olarak veri bankası oluşturmak, akademik kuruluşlar,
sivil toplum örgütleri ve gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak,
3-Kentsel dönüşüm ve şehircilik alanındaki konularda yerinde uygulama ve yol gösterici
çalışmalar yapmak,
4- Amaç doğrultusunda, kültür sanat, eğitim, ekonomi, bilim alanlarında toplantı, konferans
,çalıştay gibi faaliyetlerde bulunmak , var olanları desteklemek,
5-Kentsel dönüşüm, şehirciliğin ve akıllı şehirciliğin gelişmesi için bakanlık veya üniversite ya
da diğer kamu kurumları veya özel hukuk kişileri ile eğitim ve uzmanlık programları
düzenlemek,

6-Amaca uygun olarak yazılı, süreli, süresiz basın yayın, internet sitesi, sosyal medya hesabı
vb. dijital yayın ve haber araçları kurmak, yayınlamak ya da bu süreçlere ortak ya da paydaş
olmak, kitap, broşür, kamu spotu, kampanya veya diğer tanıtım araçları şeklinde yayınlamak,
bilinç artırıcı faaliyetlerde bulunmak, kamuoyuna yönelik paylaşım , bilgilendirme ve medya
faaliyetlerinde bulunmak,
7-Amaca uygun olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı,
Orman ve Tarım Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklar, belediyeler, kentsel
dönüşüm projeleri yapan özel ve kamu sektörü kuruluşları ile işbirlikleri yapmak,
8- Vakıfla benzer amaçlarla çalışan kamu ya da özel hukuk kişi veya kuruluşlar ya da
platformlarla işbirlikleri yapmak, ya da var olanlara katılmak, yurt içinde veya dışında
faaliyetler yürütmek,
9- Amaca uygun olarak, gerekli izinleri aldıktan sonra, teknik lise, yüksek okul, üniversite,
enstitü kurmak ya da kurulmasına destek olmak, öğrencilere ve akademik araştırmalara
destek, bağış ya da burs vermek,
10- Şehirlerin akıllı ve sürdürülebilir şehirler olması ve kaynakları etkin ve faydalı kullanımı
için çalışmalar yapmak,
11- Ağaçlandırma, ormanlaştırma, çevresel değerler, kentsel peyzaj estetiğine dair çalışma ve
desteklerde bulunmak,
12- Amacı gerçekleştirmek için milli veya milletler arası fon ve desteklerden yararlanmak,
buna dair projeler üretmek,
13- Amacı gerçekleştirmeye dair faaliyetler için gelir elde edecek iktisadi işletme veya şirket
kurmak ya da kurulmuş olanlarını satın almak veya ortak olmak veya kısmen ya da tamamen
satmak, gayrimenkul ve menkul değerleri satın alma ya da bağışlama yolu ile elde etmek ya
da satmak veya bağışlamak suretiyle elden çıkarmak,
14- Amacı gerçekleştirmeye dair gelir getirici, yarışma, yemek, kokteyl, çekilişler v.b
faaliyetleri düzenlemek,
15- Kent Hukukunun gelişmesine katkıda bulunmak
Madde 5- Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapabilecek İş ve İşlemler :
Vakıf amaçlarına ulaşmak için, bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle taşınır ve
taşınmaz mallara sahip olmaya, kullanmaya, vakıflara ilişkin hükümler uyarınca sahip
olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini elde etmeye ve harcamaya, vakıf
malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmazın gelirlerini yatırımlarda kullanmaya, vakıf
amaç ve faaliyet konularına aykırı olmamak şartı ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve

diğer yollarla malik olduğu taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa,
menkul ve gayrimenkul değerleri almaya ve satmaya veya gelir yaratmak için kiraya vermeye
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 yaparak, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst,
rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule ve bu hakları kullanmaya, gelirleri
ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü
güvenceleri almaya, banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve faaliyet konularını
gerçekleştirmek için gerektiğinde borç almaya ve bunun karşılığında veya gerektiğinde
kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve faaliyet konularına uygun
olarak yürütülen ve yürütülecek olan 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 yada
denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, yapılacak kongre, konferans ve eğitimlerin ilgili
kişilere yaptırılmasına vakfın amaç ve faaliyet konularından birinin yada tümünün
gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve
benzeri sözleşmeleri yapmaya izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Madde 6- Vakfın Kuruluş Malvarlığı :
Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 80.000 TL 'dir.
Vakfın kurulmasını müteakip, mütevelli heyeti üyelerinin katkıları ve Vakfa yapılacak
bağışlarla ve malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

Madde 7- Vakfın Organları :
Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Kurucular Kurulu
b) Mütevelli Heyeti

c) Yönetim Kurulu
d) Denetim Kurulu

Madde 8 – Kurucular Kurulu :
Vakfın kuruluş senedinde imzası olan ve mahkemenin vakıf tescil kararında ismi geçmek
suretiyle kuruculuğu kesinleşen tüzel ve gerçek kişilerdir. Vakfın kurucu üyelerinin tamamı
kurucular kurulunu oluşturur. Yönetim Kurulunun karar alması ve uygulamasının aksadığı,
sıkıntıya girdiği ve gereği halinde Kurucular Kurulu, vakfın en yüksek istişare ve karar
organıdır. Kurucular Kurulu yılda en az 1 defa toplanır. Kurucular Kurulu ilk toplantısında bir
Başkan ve Başkan Vekili seçer. Kurucular Kurulu salt çoğunlukla toplanıp, katılanların
yarısından fazlası ile karar alır. Kurucular kurulundan istifa, vefat, fiil ehliyetini kullanamama,
mahkeme tarafından vakıf faaliyetlerinden yasaklılık, iflas ya da tüzel kişinin organlarını
oluşturamaması, tüzel kişiliğin tasfiye sürecine girmesi ya da sicilden silinmesi gibi hallerle
eksilme olması halinde, kurucular kurulu üyelerinin kendilerinin yerine halef olarak geçmek
üzere mütevelli heyeti üyeleri arasından belirledikleri gerçek veya tüzel kişi kurucular kurulu
üyeliğine getirilir. Bu halefiyetin tespitinin mümkün olmadığı durumlarda, Kurucular
Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile mütevelli heyeti üyeleri arasından seçtikleri
gerçek veya tüzel kişi kurucular kurulu üyeliğine getirilir. Kurucular kurulunun görev ve
yetkileri şunlardır:

1. Yönetim kurulunu seçmek,
2. Mütevelli heyetinden 3 üyeyi yönetim kuruluna seçmek,
3. Denetim kurulunu seçmek,
4. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını
görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
5. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek
kabul etmek,
6. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul
etmek,
7. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip
verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

8. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
9. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.
Madde 9 - Mütevelli Heyeti :
Vakfın mütevelli heyeti, kuruluşun mahkemece vakıf siciline tescilinden itibaren 6 ay
içerisinde Kurucular Kurulu tarafından seçilerek oluşturulur. Mütevelli heyetinden, yönetim
kuruluna seçilecek olan 3 kişi kurucular kurulu tarafından üye tamsayısının salt çoğunluğu ile
seçilir.

Üstteki paragraf gereğince, ilk mütevelli heyeti seçildikten sonra, yeni mütevelli heyeti
üyelerinin seçimi şu şekildedir: Kurucular kurulu tarafından karar alınarak davet edilen kişiler
ya da başvuruları kabul edilen kişiler mütevelli heyetine eklenir. Mütevelli heyeti yılda en az
1 kez değerlendirme ve istişare toplantısı yapar. Toplantı zamanını, yönetim kurulu
belirleyerek kurucular kuruluna ve mütevelli heyeti üyelerine bildirir. Toplantı tarihi, yeri,
saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere
ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Olağanüstü durumlarda ya da gerekli
görüldüğü hallerde, yönetim kurulu veya kurucular kurulu mütevelli heyetini toplantıya
davet edebilir. Mütevelli heyet, üye tamsayısının 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.
Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir
şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Mütevelli Heyeti, toplantı sonucunda aldığı öneri ve
tavsiye kararlarını kurucular kuruluna ve yönetim kuruluna sunar.

Mütevelli heyeti üyeleri gerçek veya tüzel kişi olabilir. Tüzel kişiler vakıfta kendilerini kimin
temsil edeceğini bir yazıyla bildirirler. Mütevelli heyeti üyeliklerinden istifa, vefat, medeni
ehliyetin kaybı gibi hallerle vakıf dan ayrılan üyelerin vakfa intikal ettirdikleri hak ve
menfaatler kendilerine veya varislerine geri verilmez. Mütevelli heyetine girecek olan
kişilerin özellikleri şu şekildedir;

a)Vakfın amaç ve faaliyetleri konularında uzman olan ve bu konularda vakıfta ilgili kurullarda
çalışarak faydalı olacağına kanaat getirilen kişiler mütevelli heyeti üyesi olabilir.
b) Vakfın amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kamu ve özel sektör nezdinde yardımcı
ve destek olacağı anlaşılan kişiler mütevelli heyeti üyesi olabilir. Mütevelli Heyeti üyeliğinin
süresi en çok 5 yıldır. Bu sürenin sona ermesiyle vakıf mütevelli heyeti üyeliğine devam
etmek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin talepleri, mütevelli heyeti üyeliğine kabul
koşullarını sağlamak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından yeniden değerlendirilerek kabul
edilir. Mütevelli heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Mütevelli heyeti vakfın amaçlarına ulaşmak için yapılacak faaliyetler hakkında yönetim
kuruluna önerilerde bulunmak.
2. Vakfın amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmesini sağlamak için çalışma komiteleri
oluşturmak ve bu komitelerin çalışmalarından yeni projeler üretmek ve yönetim kuruluna
sunmak.
3. Vakfın amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlamak için gönüllü çalışmaları yönetim
kurulunun onayıyla gerçekleştirmektir.

Madde 11- Yönetim Kurulu ve Geçici Yönetim Kurulu :
Yönetim kurulu vakfın icra organıdır. Vakfın kuruluşundan, seçimli ilk yönetim kurulu
toplantısına kadar olan yönetim kurulu geçici yönetim kuruludur. Vakfın yönetim kurulu,
kurucular kurulu ve mütevelli heyetinden iki yıllığına seçilecek yedi asil ve yediye kadar yedek
üyeden oluşur. Yönetim kurulu, kurucular kurulundan dört kişi ve aynı sayıda yedek üye ve
kurucular kurulunun mütevelli heyeti üyeleri arasından seçtiği üç kişi ve aynı sayıda yedek
üyeden oluşur. Kurucular kurulu yönetim kuruluna seçerek atayacakları dört kişiyi ve
yedeklerini kurucular arasından veya mütevelli heyeti arasından belirleyebilir. Yönetim
kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı ve diğer üyeler 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 2 kez olağan
toplantı yapar. Yönetim Kurulu Başkanı, olağan toplantılar dışında kurulu her zaman
toplantıya çağırabilir.

Toplantı yeter sayısı 4 olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması
halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.
Olağan yönetim kurulu toplantılarına 1 yıl içinde 5 kez mazeret beyan etmeksizin katılmayan
yönetim kurulu üyesi veya üyeleri yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulundan çıkarılabilir.

Madde 12 - Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları:
Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
1.Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
2. Kurucular Kurulu tarafından belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin
düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.
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 genel müdür,
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 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. Kurucuların kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
10. Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
11. Yönetim kurulu ilgili döneme ait vakıf faaliyet raporunu kurucular kurulunun kabulüne ve
ibraya sunar.
12. İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
13) Vakıf çalışma komitelerini seçer. (Şehircilik, çevre ve imar, kentsel tasarım, vb.)

14) Mütevelli üyesi olmak isteyen adayların başvurularını değerlendirip kabul eder.
15) Denetim kurulunu seçer.
16) Komiteler tarafından hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul
eder.
17) Kurucular kurulundan bir kişiyi vakfın Genel Sekreteri olarak seçer.
18) Kurucular kurulunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, kamu görevlileri dışındaki yönetim
ve denetim kurulu üyelerine ve Genel Sekretere huzur hakkı verilip verilmeyeceğini,
verilecekse miktarını belirler.

Madde 13- Denetim Kurulu:
Denetim kurulu, yönetim kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için
kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, yönetim kurulunca kendi içinden veya yönetim
kurulu dışından, iki yıl için seçilecek 3 kişiye kadar seçilecek denetçiden oluşur.
Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve
çağrılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Hesap dönemi
itibari ile düzenlenecek rapor, denetim kurulu tarafından yönetim kuruluna verilir.

Madde 14 - Vakfın Temsili:
Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı
veya başkan yardımcısına veya yönetim kurulundan bir üyeye devredebilir.
Yönetim kurulu, belirleyeceği esaslar dahilinde, kendi üyelerinden bir veya birkaçını,
çalışanlarından herhangi biri veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini, herhangi bir
sözleşmeyi akdetmeye veya sona erdirmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam
ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

Madde 15 - Onur Üyeleri:
Vakıf kuruluşundan sonra en az 100.000 (Yüz Bin ) Türk Lirası karşılığında (Bu rakam TUİK in
açıkladığı enflasyon oranları çerçevesinde her yıl yeniden belirlenir) vakfa bağış yaparak üye
olan veya herhangi bir ödeme yapmadan vakfın amaçları doğrultusunda ülkeye katkı

sağlamış kişilerden yönetim kurulu tarafından uygun bulunarak üyeliğe kabul edilen gerçek
ya da tüzel kişileri ifade eder. Onur üyeliği hayat boyu devam eder.

Madde 16 - Vakfın Gelirleri:
Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. Bireysel ve kurumsal
olarak yapılan nakdi ve aynî bağışlar,
2.Vakfın amacına uygun olmak kaydıyla yapılan şartlı bağışlar (şartlı bağışlar mümkün olduğu
kadar bağış yapan kişinin koyduğu şart çerçevesinde kullanılmaya gayret edilir).
3. Sponsorluk gelirleri,
4.Ticari kuruluşlarla yapılabilecek işbirliklerinden elde edilecek gelirler, vakfın faaliyet
konularında yer alan hususlarda konferans, kongre, çalıştay, eğitim, yayın vb. çalışmalardan
elde edilen gelirler,
5.Varsa iştiraklerden ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
6.Yasal prosedür takip edilmek kaydıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak geri
ödemesiz proje fonları,
7.Vakfın amacını gerçekleştirmek amacıyla yapacağı çeşitli faaliyetlerden, yasal izinler
alınmak kaydı ile düzenlenecek kampanyalardan elde edilecek diğer gelirlerdir.
8.Yurtdışından yapılacak gerçek ve tüzel kişi bağışları
9.Mütevelli heyetine alınacak kişilerden alınacak vakıf giriş bağışları ve yıllık bağışlar.
10.Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
11. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
12. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile
sağlanacak gelirler.
Madde 17 - Vakıf Gelirinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler:
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.

Madde 18 - Resmi Senet Değişikliği :
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, vakıf kuruluşunun senedinin tescili usulüne tabidir.
Kurucular kurulunun üyelerinin tam sayısının yarısından bir fazlası ile alacağı kararla değişiklik

metnini belirler, metni karar alan tüm üyeler imzalar, noter tasdikinden sonra tescil için
mahkemeye yönetim kurulu tarafından müracaat edilir.

Madde 19 - Vakfın Sona Ermesi:
Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığının
nereye bağışlanacağı Kurucular Kurulu tarafından belirlenir.
Vakfın feshi, ancak Kurucular Kurulunun üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile
mümkündür.

Kurucular Kurulunun bir yıldan fazla toplanamaması halinde Kurucular Kurulu Başkanı veya
Vekili tarafından Vakfın kurucuları noterden toplantıya davet edilir. Mazeretsiz olarak
toplantı yeter çoğunluğu sağlamazsa bir ay sonra tekrar davet eder. Bu kez de toplantı yeter
sayısı oluşamazsa 2 kurucunun vereceği müşterek kararla Vakıf sona erdirilir.

Madde 20 - Uygulama Yönetmeliği :
Resmi senet hükümleri ile yasalar hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Vakıf resmi senedi
hükümleri, Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Kurucular Kurulu tarafından onaylanacak
“Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca uygulanır.

Madde 2 – Vakıf Kurucuları :
Vakıf kurucularının adı, soyadı aşağıda gösterilmiştir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:
Geçici Madde 1- Vakfın kurucular kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.

Madde 2- Vakfın tescili ve gerektiğinde resmi senet tadili için gerekli tüm işlemleri yapmak
üzere Haldun Ersen (TC: 24641093436) ve Av. Ali Yüksel (TC: 19064724036) yetkili kılınmıştır.

Kurucular Kurulu
1. Haluk SUR

2. Ali YÜKSEL

3. Haldun ERSEN

4. Onur ÖKTEM

5. Ali Rıza EMRE

6. Gökhan ÇETİNSAYA

7. Bünyamin DERMAN

8. Hüseyin OFLAZ

9. Hasan RAHVALI

10. Ersoy PEHLİVAN

11. Pervin KINIK

12. Nüzhet ALBAYRAK

13. Birol YALÇIN

14. Encan AYDOĞDU

15. Hakan KODAL

16. Ali Kemal ŞAHİNSOY

17. Murat AYAN

18. Ramadan KUMOVA

