
 

 

TÜRKİYE ACİL TIP VAKFI TÜZÜĞÜ RESMİ SENEDİ 

 

 

Madde 1- Vakfın Adı  

Türkiye Acil Tıp Vakfı'dır. İşbu Resmi Senette sadece “Vakıf” denilecektir.  

Vakfın kısaltılmış adı “TÜAT Vakfı” dır 

 

VAKFIN MERKEZİ 

Madde 2- Vakfın merkezi İSTANBUL İli, Üsküdar İlçesinde olup, adresi Altunizade mah. 

Mahir İz Cad. No:13/1-2 ' dir.  

Yönetim kurulu kararı ile gerekli görülmesi halinde vakfın ikametgah adresi değiştirilebilir.  

İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak 

kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. 

 

VAKFIN GAYESİ 

Madde 3- Vakfın gayesi şunlardır: 

 

3.1. Acil Tıp Uzmanlığı eğitim standartlarını oluşturmak ve bunları en yüksek seviyeye 

çıkarmak, 

3.2. Acil tıbbın dünyada ve Türkiye’de tanıtılması ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, 

(Radyo ve TV hariç). 

3.3. Acil Tıp sahasında çalışan hekimlerin özlük haklarının korunması sağlamak, maddi ve 

manevi çalışma şartlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak, 

3.4. Halkı Acil Tıp hizmetleri konusunda poster, seminer, broşür, radyo, gazete, dergi, 

televizyon, online platformlar vb. ile bilinçlendirmek, 

3.5. Acil Tıp ile ilgili yapılacak temel ve klinik araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, 

3.6. Acil Tıp alanında çalışan uzmanların eğitim, çalışma ve ekonomik standartlarını 

iyileştirecek çalışmalar yapmak ve yapılan bu çalışmaları yayınlayarak duyurmak, 

3.7. Acil Tıp çalışanlarının yaşam kalitesinin geliştirilmesi (wellness) amacıyla faaliyetler 

düzenlenmesine destek olmak, 

3.8. Toplumun Acil Tıp konusunda bilinçlendirilmesini sağlayacak projelerde yer almak, 

3.9 Acil Tıp alanında eğitici, araştırıcı faaliyetlerde bulunanlara burs vb. kaynaklar ile destek 

olmak, 



 

 

3.10. Acil Tıp alanında ve diğer tıp branşlarında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 

ve benzeri metotların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını desteklemek ve bu konuda eğitimler 

vermektir.   

   

VAKFIN FAALİYETLERİ 

Madde 4- Vakıf, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:    

 

4.1  İkametgah ile amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz malları satın alır, kiralar ve 

satar, her türlü inşaatı yaptırabilir, 

4.2  Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve hizmet konularıyla ilgili her türlü 

toplantı, kongre, sempozyum, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar ve diğer 

gösteriler düzenleyebilir, 

4.3  Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için vakıf üyeleri ya da uzman kişiler 

aracılığı ile araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları yapar, öneri ve dilekleri belirler, 

4.4  Yardım toplama ile ilgili olarak mevzuata uygun olarak yardım ve bağış alır, 

4.5  Acil Tıp eğitiminde büyük önemi olan kütüphane imkanları ile sağlanamayan, çeşitli 

basılı ve dijital dergi ve kitapları temin eder, 

4.6  Acil Tıptaki doğrudan ve dolaylı çalışmaları destekler ve daha iyilerinin yapılabilmesi 

için yarışmalar açar, ödüller verir, 

4.7  İnternet sistemine bağlanarak dünyadaki çeşitli kütüphane ve acil servislerle bilgi 

alışverişinde bulunmak için çalışmalarda bulunur, web sitesini açar ve internet aracılığı 

ile acil tıp hekimlerinin gelişmesinde katkıda bulunacak çalışmalar yapar, 

4.8  Karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı ile çeşitli araştırma projelerinin yürütülmesi için yurt 

dışındaki acil hekimlerinin ülkemize gelmesi ve gerekli görüldüğü durumda Türk acil 

hekimlerinin yurt dışı klinik, hastane, üniversite ortamlarında çalışmasını ve döndüğünde 

vereceği etkinlik raporu ile konuyla ilgilenenlerin aydınlatılmasını sağlar, 

4.9  Acil Tıp hekimlerinin çalışma ortamlarının ve sosyoekonomik durumlarının 

iyileştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunur ve gündeme getirir, 

4.10 Acil Tıp ile ilgili yayınlar yapar ve bu yayınların bir dergi aracılığı ile diğer üyelerine 

ve ilgililere ulaşmasını sağlar, bu amaçla basılı ya da dijital dergi yayınlar, 

4.11  Yurtiçinde ve yurtdışında, acil tıp ile ilgilenen diğer kuruluşlarla (bilim, hayır 

dernekleri, vakıflar, dernekler, çalışma grupları) güç birliği yapar. 

4.12  Acil Tıp ile ilgili Sürekli Eğitim Merkezi ve arşiv kurulmasına çalışır ve yardım eder, 



 

 

4.13  Acil Tıbba katkı sunmak için Sağlık Turizmi alanında faaliyetlerde bulunur veya destek 

olur, 

4.14  Tıp Fakültesi kurar, Bu fakülteye bağlı Hastane kurar, işletir ya da mevcut kurulu 

hastanelere ortak olur, 

4.15  Vakıf gayesini gerçekleştirmek üzere mevzuata uygun her türlü tasarrufta bulunur. 

4.16  Acil hekimlerini, uzmanlık ve mezuniyet sonrası eğitime teşvik etmek ve eğitimin 

standartlarını belirler, 

4.17 Tüm hekimlerin ve tıp öğrencilerinin temel acil tıp konularında eğitim almalarını teşvik 

etmek ve eğitimin standartlarını belirler 

4.18 Acil hekimlerinin hem kamuda hem de özel olarak çalışabilmelerini teşvik eder 

4.19 Acil hekimlerinin, hastane öncesi acil hizmetler sisteminde, afet planlamasında lider 

rolü oynamalarını destekler 

4.20 Acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda kaliteli acil sağlık hizmetleri ve hasta 

nakli standartlarını belirleyip aralarındaki koordinasyonunun sağlanmasını teşvik eder 

4.21 Acil servislerde çalışan hekimlerin ve personelin tıbbi bilgisini geliştirmek için sürekli 

eğitim programlarının uygulanmasına destek verir 

4.22 Acil hekimlerinin eğitim ve tecrübe ile kazandıkları becerileri uygulayabilecekleri 

ortamın sağlanmasını teşvik eder 

4.23 Acil Tıp alanında çalışanların bilgi, görgü ve becerilerinin geliştirilmesi için sürekli 

eğitim merkezi kurulması ve sürekli eğitimler uygular 

4.24 Acil Tıp alanında eğiticilerin eğitimini maddi olarak destekler, 

4.25 Acil hekimlerinin hem akademik kuruluşlarda hem de bilimsel/tıbbi kuruluşlarda temsil 

eder 

4.26 Acil Tıp alanında belirli periyotlarda yurtiçi ve yurtdışı mesleki gelişim kursları 

düzenlemek ve eğitim sonrası ölçümleme sınavları yapar veya yaptırır 

4.27 Acil Tıp hizmetlerinde "toplam kalite" felsefesinin tüm sağlık ekibine anlatılarak 

eğitilmelerini teşvik eder 

4.28 İntörn Doktorların ve Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık sınavlarında Acil Tıp 

Anabilim Dalını seçmelerini teşvik eder, 

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE 

İŞLEMLER  

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri 

kısıtlanmamış 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 mal varlığına giren bir ya da 

birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birden fazla yatırımda kullanmaya; vakıf 

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

diğer yollarla edineceği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul 

değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın 

amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel 

kişiler ile işbirliği yapmaya, yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, 

yardımlarda bulunmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, rehin, ipotek gibi mülkiyetten 

gayri aynî haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, edindiği ve edineceği gelirleri ile kuracağı 

sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, 

geçerli banka kefaletlerini kabule; vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için 

gerektiğinde ödünç almaya, 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 iktisadî işletmeler, ortaklıklar 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, projeler üretmeye ve kaynak 

bulmaya, sponsorluklar oluşturmaya, ürettirdiği projelerden komisyon almaya Türk Medeni 

Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 

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

 

VAKFIN MAL VARLIĞI 

MADDE 6 - Vakfın kuruluş malvarlığı, kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan “80.000 

TL” dir. Çeşitli gelir getirici faaliyetler sonucu ya da bağışlar yoluyla sağlanan gelirler de bu 

malvarlığına katılır. Vakfın mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak 

ilavelerle arttırılabilir. 

 

VAKFIN GELİRLERİ 

Madde 7 - Vakfın gelirleri:  

 

7.1.Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar, 

7.2.Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler, 



 

 

7.3.İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler, 

7.4.Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile 

sağlanacak gelirler, 

7.5.Vakfın amacına uygun olarak yurt içinden veya yurt dışından gerçek ve tüzel kişiler 

tarafından yapılacak her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar, 

7.6. Diğer gelirler.  

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER 

Madde 8 - Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi (2/3) vakfın amaçlarına, kalanı yönetim 

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

 

VAKFIN ORGANLARI 

Madde 9- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir: 

9.1 Mütevelli Heyeti 

9.2 Yönetim Kurulu 

9.3  Denetim Kurulu 

Vakıf yönetim kurulu, vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için başkaca komisyon ve komiteler 

kurabilir.   

 

MÜTEVELLİ HEYETİ 

Madde 10- Mütevelli Heyeti Başkanı Şahin Çolak ve Başkan vekili  İsmail Tayfur’dur. Başkan 

ve Başkan vekilinin görev süreleri hayat kaydı şartı ile ve medeni haklarını kullandığı sürece 

devam eder. Başkan ve Başkan vekilinin herhangi bir sebeple görevleri sona erdiğinde, aynı 

şartlarla görev yapmak üzere kapalı zarf içerisinde 2 veya 3 aday bırakabilirler. Adaylara 

sırasıyla teklif edilir, görevi kabul edenler göreve başlar. Adayların görevi kabul etmemeleri 

halinde mütevelli heyeti kararı ile mütevelli heyet başkanı ve vekili seçilir. 

  

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

üç kişinin adını önceden belirleyerek yazılı olarak mütevelli heyete sunar. Ölüm, istifa ya da 

başka bir nedenle üyeliklerde eksilme olması halinde, mütevelli heyet üyeliği listedeki sıraya 

göre ilk sıradan başlamak üzere adaylara teklif edilir. Teklifi kabul eden aday Mütevelli Heyet 

üyesi olur. Mütevelli heyet üyelerinin aday bırakmamaları veya adaylardan hiçbirinin görevi 

kabul etmemesi halinde, boşalan mütevelli heyet üyeliğine seçim, kalan mütevelli heyet 

üyelerinin ortak kararı ile yapılır. 



 

 

Haklı bir mazeret beyan etmeksizin üst üste 3 (üç) defa olağan veya olağanüstü mütevelli heyet 

toplantısına katılmayan mütevelli heyet üyesi görevinden çekilmiş sayılır. Bu durum yönetim 

kurulunca tespit edilerek mütevelli heyetin bilgisine sunulur.    

 

Kuruluştaki mütevelli heyet başkanı: 

Şahin ÇOLAK 

 

Kuruluştaki Mütevelli heyet başkan vekili: 

İsmail TAYFUR  

 

Kuruluştaki mütevelli heyet üyeleri:  

1) Şahin ÇOLAK                             

2) İsmail TAYFUR,                        

3) Ramazan Güven                      

4) Burcu Genç Yavuz                   

5) Özlem Çapar  

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 11- Mütevelli heyeti, vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri 

aşağıda gösterilmiştir: 

 

11.1. Yönetim kurulunu seçmek, 

11.2 Yönetim Kurulu Başkan ve Yardımcısını seçmek. 

11.3. Denetim kurulunu seçmek, 

11.4. Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını 

görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, 

11.5. Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek 

kabul etmek, 

11.6. Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul 

etmek, 

11.7. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse 

miktarını belirlemek, 

11.8. Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, 

11.9. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. 



 

 

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI 

Madde 12- Mütevelli heyetinin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip 1 (bir) ay içinde yapılır. 

Mütevelli Heyet her 2 (iki) yılda bir toplanır. Mütevelli Heyet ayrıca yönetim kurulunun 

gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin (1/3) yazılı olarak 

yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. 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 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak 

şekilde elektronik ortamda bildirilir. 

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. 

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, 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 vekalet toplanamaz. 

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

tamsayısının üçte ikisidir. 

  

YÖNETİM KURULU 

Madde 13- Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe 2 (iki) yıllığına seçilecek 9 (dokuz) asil 

ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulunda mütevelli heyet başkanı ve başkan vekilinin 

bulunması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi 

mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, muhasip üye ve 

Vakıf Genel Müdürü 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 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. 

Toplantı yeter sayısı 4 (dört) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması 

halinde başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak 

imzalanır. 

 



 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

Madde 14- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.  

 

Bu sıfatla yönetim kurulu; 

14.1.Mütevelli heyetinin kararı ile belirtilen görev ve yetki kapsamında her türlü kararı alır ve 

uygular. 

14.2. 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. 

14.3. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda 

gereken çalışmaları yapar.  

14.4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda 

gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. 

14.5. Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, 

gerektiğinde işlerine son verir. 

14.6. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik 

açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. 

14.7. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir - gider cetveli 

ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 

14.8. Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.  

14.9. Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.  

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

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

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI 

MADDE 15- 

15.1. Yönetim Kurulu en az ayda bir kere toplanır.  

15.2. Toplantı gündemi Vakıf Müdürlüğünce hazırlanır ve Yönetim Kurulunca 

onaylanır. 

15.3. Yönelim Kurulu üyeleri salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların 

çoğunluğu ile karar alınır. 

15.4. Yönetim Kurulunca kabul edilen makul mazereti olmaksızın ardı ardına üç 

toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış 

sayılır. 



 

 

VEKİL TAYİNİ 

MADDE 16- Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi 

ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya 

dışarıdan birini veya birkaçını temsilci veya vekil olarak tayin edebilir. 

 

VAKFIN TEMSİLİ 

Madde 17- Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Başkan vekiline devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli konularda 

belirteceği esaslar dahilinde 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 veya azledebilir.  

 

DENETİM KURULU 

Madde 18- Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek 

için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyeti tarafından seçilerek 3 (üç) asil, 2 

(yedek) üyeden oluşur.  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, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce 

mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.  

 

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

MADDE 19  

19.1. Vakıf Genel Müdürü, Yönetim Kurulunca kendi üyeleri arasından veya dışarıdan 

seçilebilir. Kurul üyeleri arasından seçildiği takdirde, Kurucu üye değilse, Yönetim 

Kurulundaki görevinden istifa eder. Vakıf Genel Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları ile 

Genel Müdürlük teşkilatı ve teşkilatında yer alacak kadrolar ve her kadronun ücreti Yönetim 

Kurulu tarafından hazırlanacak bir yönergede belirlenir. Vakıf Genel Müdürü Vakfa ait idari 

ve icrai faaliyetleri yürütür. Yönetim Kurulunun devredeceği yetkileri kullanır. Vereceği 

görevleri yapar, alacağı kararları uygular. Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş ve 

kanaatini açıklar. 

19.2. Mütevelli heyetinin onayıyla, görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek 

kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf sekreterliği, ihtisas ve araştırma komisyonları veya benzeri 

yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir. 



 

 

 

HUZUR HAKKI 

Madde 20 – Kamu görevlileri dışında, yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya 

ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler. 

 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ 

Madde 21 - Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler,  mütevelli heyet üyelerinin en az beşte 

birinin (1/5) yazılı teklifiyle, mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı 

ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır. 

 

VAKFIN SONA ERMESİ 

Madde 21 - Vakfın sona ermesi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye 

tamsayısının 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. 

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

hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya vakıf mütevelli heyetince belirlenecek en yakın 

amaçlı bir başka vakfa devredilir. 

 

VAKFIN KURUCULARI 

Madde 21 - Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir:                        Tahsis Miktarı 

1) Şahin ÇOLAK                                                                                  20.000TL 

2) İsmail TAYFUR                                                                               18.000TL 

3) Ramazan GÜVEN                                                                            14.000TL 

4) Burcu GENÇ YAVUZ                                                                     14.000TL 

5) Özlem ÇAPAR                                                                                 14.000TL                                            

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

Geçici Madde 1- Vakfın kurucuları, vakfın mahkeme siciline tescil tarihinden itibaren 2 (iki) 

ay içinde Mütevelli Heyetini toplayarak vakıf organlarını teşekkül ettirir.  

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için ve gerekecek resmi senet değişiklikleri için gerekli tüm 

işlemleri yapmak üzere Zafer Kaptan ve Ömer Faruk Türk yetkili kılınmıştır.  


