Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

VAKIF SENEDÝ
Ba_lang1ç
Bu
vak1f senedinin alt1nda adlar1 ve adresleri yaz1l1 ki_iler taraf1ndan
Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vak1f kurulmu_tur.

{tab=Vakf1n Ad1 ve Merkezi}
Madde
1: Vakf1n ad1 Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1`d1r. Söz konusu vak1f k1saca
SAV olarak adland1r1lacakt1r. Vakf1n merkezi 0stanbul`dur. Kurulu_
i_lemleri tamamlan1ncaya kadar kurulu_ halindeki vak1f için 0stiklal
Cad. Kallavi Sk. No:4/3 Beyolu - 0stanbul adresi kullan1lacakt1r.
Vak1f Merkezi, Yönetim Kurulu karar1 ile 0stanbul`dan ba_ka bir adrese
nakledilebilir. Vak1f yasal gereklerini yerine getirerek yurt içinde ve
d1_1nda temsilcilikler, _ubeler ve irtibat bürolar1 açabilir.

{tab=Vakf1n Amac1}
Madde
2: Vak1f,
2.1.
Toplumsal ya_am1n tüm alanlar1na ili_kin olarak her türlü ara_t1rman1n
ortam, kurum ve araçlar1n1 yaratmay1, her türlü ara_t1rmay1 yapmay1, bu
ara_t1rmalar1 her türlü ileti_im arac1n1, ortam1n1 kullanarak yaymay1
ve sürekliliini salamay1,
2.2.
Bireyin, toplumsal s1n1f ve katmanlar1n günlük ya_amdaki davran1_lar1
ile ideolojik tutumlar1 aras1ndaki uyum ve çeli_kileri ara_t1rmay1,
2.3. Toplumsal geli_me ve
teknoloji ili_kilerini ara_t1rmay1,
2.4.
Doan1n ve çevrenin bozulmas1n1 önleyerek, ekolojik dengenin korunmas1
için gerekli ara_t1rmalar1 ve çal1_malar1 yapmay1,
2.5.
Siyaset, günlük hayat ili_kilerine özel bir önem vermeyi, siyasetin
gerçek içeriine kavu_turulmas1 için toplumu sürekli bilgilendirmeyi,
2.6.
Toplumsal kesimlerin en aktifi olan gençlie ve eitimine sürekli bir
ilgi göstermeyi, gençlikle ilgili her türlü ara_t1rmay1 yapmay1,
2.7.
Demokrasinin geli_tirilmesi ve kurumla_t1r1lmas1 aç1s1ndan geçmi_in tüm
deneyimlerinden yararlanmay1, demokratik ilke, norm ve kurallar1n
netle_mesinin ve ya_anmas1n1n önünü açmay1, bu alandaki tüm
deneyimlerini özellikle toplumun önüne sermeyi, gelecek yönelimlerini
saptamay1,
2.8.
Kendisiyle benzer i_levleri üstlenen vak1f, dernek, platform vb.
örgütlenmelerle i_birlii yapmay1, ortak projeler geli_tirmeyi,
2.9.
Üyeleri ve toplumdaki bireyler aras1nda dayan1_ma duygular1n1 ve
bilincini geli_tirecek etkinliklerde bulunmay1, amaçlar.

{tab=Vakf1n Faaliyetleri}
Madde 3: Vak1f tüzel ki_ilii 2. Maddede yaz1l1 amac1n1 gerçekle_tirmek
üzere a_a1daki faaliyetlerde bulunur.
Ara_t1rma merkezi ve
enstitüler kurar.
Bilimsel
ara_t1rmalar yapar ve yapt1r1r. Toplant1lar, aç1k oturumlar,
brifingler, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, kongreler
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vb. düzenler.
Eitici ve öretici kurslar
açar ve bilimsel inceleme gezileri düzenler.
Her düzeyde eitim ve öretim
kurumlar1 açar.(0lk, orta, yüksek lisansüstü, dershane)
Uygun
gördüü örencilere (Yurt içinde veya d1_1nda) kar_1l1ks1z ya da
kar_1l1kl1 burs verir. Master ve doktora yapanlara olanak salar.
Amac1na uygun olarak ara_t1rma
yapmak için bilim kurullar1 ve çe_itli uzmanl1k komisyonlar1 kurar.
Tüm sanat dallar1nda
etkinlikler düzenler, kitapl1k, kütüphane, müze kurar.
Sergiler açar, _enlik, balo,
gece gibi sosyal etkinliklerde bulunur.
Her
türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve eitsel yay1nlar yapar. Kitap,
dergi, gazete ve bro_ürler yay1nlar. Yay1nevleri kurar ve i_letebilir.
Kültür evleri ve kültür
merkezleri yapt1r1r ve i_letir.
Amaçlar1
ile ilgili yasal izinler dahilinde kültürel deerlerin, tarihi
miraslar1n, abide ve an1tlar1n korunmas1 ve restorasyonu için faaliyet
gösterir. Bu konuda tüm kamu ve özel kurulu_larla yard1mla_maya girer
ve i_birlii yapar.
Huzurevleri, a_evleri,
yurt, pansiyon, kre_ açar. Sal1k tesisleri, poliklinikler ve
hastaneler kurup i_letebilir.
Vakfa gelir
salamak amac1yla her türlü sosyal sportif ve turistik tesisler açar.
Ticari, s1nai, zirai ve hizmet alanlar1nda faaliyet gösterecek
_irketler ve ekonomik i_letmeler kurar, i_letir, i_lettirir; her türlü
ticari faaliyette bulunur.
0lgili mevzuat
esaslar1na göre her türlü _irketin ve kamu ortakl11n1n hisse
senetlerini, ortakl1k paylar1n1 al1p satar. Kurulu olan her türlü
_irkete, kamu ortakl11na ve i_letmeye i_tirak eder. 0thalat ve ihracat
yapar, havayollar1 kurar, gemi ve otobüs i_letmeleri kurup i_letir.
Turizm
amaçl1 oteller ve moteller i_letir, yatç1l1k, bal1kç1l1k gibi
denizcilik sektöründe faaliyet gösterecek i_letmeler kurar.
Menkul
ve gayr1menkuller al1p satar, devir ve fera verir. Kiralar, kiraya
verir, yasal çerçevesinde ba1_ ve ipotek i_lemleri yapar.
Her türlü reklam faaliyetinde
bulunur.
0htiyaç
sahiplerine cenaze ve defin i_lemlerinde gerekli olanaklar1 salar.
Doum, ölüm, hastal1k, sünnet ve düün gibi durumlarda yard1mc1 olur.

{tab=Vakf1n Yapaca1

0_ler ve 0_lemler}

Madde 4: Vak1f amac1na ula_abilmek için yasal s1n1rlar1 içinde ve
yetkilerini yasal çerçevede kullanarak ta_1n1r, ta_1nmaz mal
varl1klar1n1 birlikte ve ayr1 ayr1 olarak; vasiyet, ölüme bal1
tasarruflar, ba1_, takas, sat1_ v.b. veya salar aras1 anla_malar
sonucu hukuksal i_lemler yoluyla mal edinmeye, zilyed ve tasarrufta
bulunmaya mal varl11n1 kullanmaya ve gelirlerini harcamaya, mal
varl11 ile yat1r1mlarda bulunmaya, bunun için malvarl11n1 satmaya
veya devretme yolu ile harcamaya;

Amaca uygun olmak ko_uluyla ba1_lanan, devredilen her türlü
malvarl11n1 yönetmeye, menkul deerleri, hisse senetlerini ve deer
ta_1yan tüm senet, belge, k1ymetli ka1tlar1 almaya, satmaya,
rehnetmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; ta_1nmazlar1n1 ipotek
etmeye, sat1_ vaadinde bulunmaya, tramp yapmaya, tamam1n1 veya bir
k1sm1n1 yapaca1 yat1r1m için tahsis etmeye veya hisse kar_1l11
devretmeye; harcamalara daha fazla kaynak salamak için ticari, sosyal,
kültürel, ekonomik amaçl1 ortakl1klar kurarak veya kurulu ortakl1klara
girerek gelir ve kar paylar1n1 almaya, yat1r1mlarda kullanmaya veya
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teminat göstermeye, gerektiinde kredi kullanmaya, borç almaya, amaca
uygun hizmet birimlerini devir temlik almaya; y1k1p yapmaya, i_letmeye,
kiraya vermeye; ortakla_a çal1_maya;

Vakf1n amaçlar1 dorultusunda çal1_malar yapabilmesi için ve bunun
finans kaynaklar1n1 yaratabilmesi için yap1lmas1 gereken her türlü
çal1_malar1 Medeni Kanun`un 46. maddesinin kendisine tan1d11 tüm hak
ve yetkileri ve yükümlülükleri ta_1maya ve kullanmaya yetkili
k1l1nm1_t1r.
Vak1f, yurt d1_1nda bulunan resmi veya özel kurulu_ veya ki_ilerle
yard1mla_maya giri_ebilir, ortak yat1r1m ve çal1_malar yapabilir, bunun
için sözle_meler ön anla_malar düzenleyebilir.
Vak1f gelirlerini artt1rabilmek ve amac1na uygun çal1_malar yapabilmek
için yukar1da belirtilenler d1_1nda da olsa Kanun`un 903 say1l1 yasa
ile dei_ik hükümleri ile yasaklamad11 her türlü çal1_malarda,
tasarrufta bulunabilir.

{/tabs}

{tab=Vak1f Organlar1}
Madde 6: Vak1f Organlar1
a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetleme Kurulu

Madde 7: Vak1f Genel Kurulu`nun Çal1_ma 0lkeleri ve

Süresi

Vak1f Genel Kurulu, Vakf1n en yetkili ve en üst karar organ1d1r. Genel
Kurul, vakfeden kurucu üyelerden ve a_a1da belirtilen esaslara göre
tahsiste bulunan vakfa sonradan kat1lan üyelerden olu_ur.

Ba_vuru tarihindeki serbest piyasa rayicine göre vakfa en az 1 (bir)
Cumhuriyet Alt1n1 tutar1nda nakit ba1_ta bulunanlar,

Ba_vuru tarihindeki serbest piyasa rayicine göre vakfa en az 1 (bir)
Cumhuriyet Alt1n1 tutar1nda nakdi deeri olan ta_1n1r ya da ta_1nmaz
mal ba1_1nda bulunurlar.

Ba_vuru tarihindeki deerlendirmelere göre Yönetim Kurulunca katk1
olarak deerlendirilecek telif hakk1 ve dier fikri haklar1 vakfa
tahsis edenler, Yönetim Kuruluna ba_vurarak, Genel Kurul üyelii
isteminde bulunabilirler.
Yönetim Kurulu bu madde uyar1nca yap1lan ba_vurular1 inceleyerek
istemin kabulüne veya reddine karar verilir. Maddi ko_ullara uysa bile
Yönetim Kurulunun hiçbir gerekçe göstermeksizin ba_vurular1 reddetme
yetkisi vard1r. Genel Kurulu üyelii Genel Kurul karar1yla kesinle_ir.
Genel Kurul olaan yada olaanüstü olarak toplanabilir.
Madde 8: Olaan Genel Kurul
Genel Kurul olaan olarak 2 y1lda bir Nisan ay1nda toplan1r. Genel
Kurul, Genel Kurula kat1lacak üyelerin salt çounluu ile toplan1r.
Birinci toplant1da çounluk salanamamas1 durumunda en fazla 15 gün
sonra yap1lacak olan ikinci toplant1da çounluk aranmaz.
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Vak1f Yönetim Kurulu, Vak1f Genel Kurulu toplant1s1ndan en az 15
(onbe_) gün önce Genel Kurula kat1lacak üyelerin listesini, toplant1n1n
gündemini, yerini, gününü, saatini ve çounluk salanamad11 takdirde
yap1lacak ikinci toplant1ya ili_kin hususlar1 belirler ve 3 (üç) gün
içinde Genel Kurul Üye Listesini Vak1f Merkezinde ask1ya ç1kartarak 2
(iki) gün süreyle ilan eder. 0ki gün sonras1nda listeye itiraz varsa
inceleyerek sonuçland1r1r ve Genel Kurul toplant1s1na kat1lacak
üyelerin listesini kesinle_tirir. Vak1f Yönetim Kurulu, genel
toplant1s1na kat1lma hak ve yetkileri kesinle_mi_ üyelere, toplant1n1n
gündemini, yerini, gününü, saatini ve çounluk salanamad11 takdirde
yap1lacak ikinci toplant1ya ili_kin bilgileri, toplant1 tarihinden en
az 7 (yedi) gün önce yaz1l1 olarak bildirir.
Toplant1, Vak1f Yönetim Kurulu Ba_kan1, Yönetim Kurulu Sekreteri ya da
Yönetim Kurulu`nun kendi içinde belirleyecei bir üye taraf1ndan aç1l1r
ve gündemin birinci maddesi gereince Ba_kanl1k Divan1 seçilir.
Ba_kanl1k Divan1, bir Ba_kan, iki Ba_kan Yard1mc1s1 ve iki Yazmandan
olu_ur. Sonuçlar tutanakla tespit edilir. Genel Kurul görü_meleri,
Yönetim Kurulunca haz1rlan1p duyurulmu_ olan gündeme göre yap1l1r.
Genel Kurula kat1lan üyelerden birinin yaz1l1 ba_vurusu üzerine, Genel
Kurul karar1 ile gündeme yeni madde eklenebilir ya da varolan bir madde
gündemden ç1kar1labilir. Fakat a_a1daki maddelerin olaan Genel Kurul
gündeminde bulunmas1 zorunludur.

Ba_kanl1k Divan1 Seçimi

Çal1_ma, Mali ve Denetim Kurulu raporlar1n1n okunmas1 ve görü_ülmesi,
Vak1f Yönetim Kurulunun aklanmas1.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Dan1_ma Kuruluna üyelerince
gösterilen adaylar1n duyurulmas1 ve seçimi
Genel Kurul görü_meleri ve kararlar1 tutanaa geçirilir. Ba_kan,
Yard1mc1lar1 ve Yazmanlar taraf1ndan imzalanarak, dosyas1nda saklanmak
üzere Yönetim Kuruluna verilir. Genel Kurul kararlar1n1 oy çokluuyla
al1r. Oylarda e_itlik olursa Genel Kurul Ba_kan1n1n oyu iki oy say1l1r.
Ancak Vak1f senedinin dei_tirilebilmesi için kat1lanlar1n 2/3ünün
dei_iklik yönünde oy kullanmas1 gerekir.
Madde 9: Olaanüstü Genel Kurul
Olaanüstü Genel Kurul, Vak1f Yönetim Kurulu ya da onun görev yapamama
durumunda vakfeden kurucu üyelerden 1/3ünün Yönetim Kuruluna
Ba_vurmas1 ile,

Genel Kurul Üyelerinin en az 1/3ünün Yönetim

Kuruluna ba_vurmas1 ile,

Vak1f Yönetim Kurulunun be_te iki çounlukla alaca1

karar üzerine,

Vak1f Denetleme Kurulunun Vak1f Mali 0_leri ile ilgili olarak oybirlii
ile alacaklar1 karar üzerine,

Vak1f Yönetim Kuruluna kat1lacak yedeklerde kalmay1p Yönetim Kurulu üye
say1s1n1n yar1dan a_a1 dü_mesi durumunda,

Vakfeden kurucu üyelerle, sonradan kurucu üyelerin 1/3ünün imzal1
olarak Olaanüstü Genel Kurul istemi ile Yönetim Kuruluna ba_vurmas1
durumunda.
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Olaanüstü Genel Kurul Toplant1s1, Olaan Genel Kurul Toplant1s1 gibi,
yap1l1r, fakat yaln1zca toplant1ya neden olan konular üzerinde
görü_ülür ve karar al1n1r. Olaanüstü Genel Kurulda ek gündem önerisi
yap1lamaz.
Madde 10: Vak1f Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri

Vakf1n kurulu_ amac1n1 gerçekle_tirmeye yönelik

kararlar1 ilke düzeyinde almak.

Yönetim kurulu Çal1_ma Raporlar1n1 incelemek, gelecek dönem
çal1_malar1n1 yönlendirecek kararlar1 almak.

Vak1f, Bilanço, Gelir ve Gider tablolar1n1, Denetleme Kurulu
raporlar1n1 incelemek ve uygun görürse Yönetim Kurulunu aklamak.

Yönetim Kurulunca haz1rlanan yeni dönem gelir ve gider taslak
bütçelerini geçici ve sürekli ücretliler kadrolar1n1 incelemek, uygun
görürse kabul etmek ya da dei_tirmek.
Vak1f Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu as1l ve yedek

üyelerini iki y1l süre için seçmek.

Gerektiinde yeni Bölge Temsilcilii, ^ube ya da 0rtibat Bürosu
aç1lmas1na varolanlar1n birle_tirilmesine, dier bir biçime bürünmesi
ya da kapat1lmas1 konusunda,

Vak1f Yönetim Kurulunca aday üyelie kabul edilen ve üyelie önerilen
ki_ilerin üyelie kabulü ya da reddi konusunda karar vermek.

Yeni dönemdeki üye ödenti miktarlar1n1 karara balamak ya da Yönetim
Kuruluna yetki vermek.

Vakf1n amaçlar1n1n gerçekle_mesi ve i_lerinin yürütülmesi için gerekli
yönetmelikleri haz1rlamak, incelemek, onaylamak ve dei_tirmek.

Vakf1n yapaca1, 4. maddede say1lan amac1na uygun i_ler ve i_lemlere
ili_kin kararlar almak ya da Vak1f Yönetim Kuruluna yetki vermek.

Vak1f Senedinde gerekli dei_iklikleri yapmak. (Vak1f resmi senedi
üzerinde yasal zorunluluk gerei veya gerekli görüldüü için yap1lacak
dei_iklikler için Yönetim Kurulunun önerisi üzerine veya Genel Kurul
üyelerinin toplam say1s1n1n 1/3ü say1daki üyenin ba_vurusu üzerine
görü_me aç1l1r ve genel kurul üye say1s1n1n 2/3ünün oyu ile dei_iklik
kabul edilir.)

{tab=Vak1f Yönetim Kurulu}
Madde 11: Vak1f Yönetim Kurulu Genel Kurul taraf1ndan 2 (iki) y1ll11na
seçilen 7 asil 7 yedek üyeden olu_ur. Yönetim Kurulu seçilmesinden
sonra yapaca1 ilk toplant1da gizli ve asil üyelerin çounluk oyu ile
kendi aras1nda bir Ba_kan, bir Ba_kan Yard1mc1s1, bir Sekreter ve bir
Sayman seçer. Yönetim Kurulu Ba_kan1 ayn1 zamanda vakf1n da ba_kan1d1r.
Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplan1r. Toplant1lar1 Ba_kan
bulunmad11 durumlarda Ba_kan Yard1mc1s1 o da yoksa Yönetim Kurulunun
kendi içinden seçecei bir üye yönetir.
http://eski.savportal.org

Joomla! ile Güçlendirilmiþtir

Oluþturan: 16 June, 2019, 14:17

Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

Yönetim Kurulu karar1n1 oy çokluu ile verir. Oylarda e_itlik olursa
Ba_kan1n kat1ld11 taraf çounluk say1l1r. Yönetim Kurulu üyesi özürsüz
olarak üstüste 3 toplant1ya ya da y1lda 6 toplant1ya kat1lmazsa
çekilmi_ say1l1r, yerine s1ras1 gelen yedek üye geçer. Yönetim Kurulu
üyelerinin yar1s1ndan fazlas1n1n birlikte çekilmesi durumunda yerleri
yedeklerle doldurulur ve ilk toplant1da yeniden görev bölü_ümü yap1l1r.
Vakf1, Vak1f Ba_kan1 bulunmad11 durumlarda Ba_kan Yard1mc1s1,
gerektiinde ise Vak1f Yönetim Kurulunun seçecei Yönetim Kurulu üyesi
temsil eder. Gündelik i_lemlerde Vak1f Sekreteri, vakf1n doal
temsilcisi ve sözcüsüdür. Vak1f sekreteri, vak1f i_lerini Vak1f Yönetim
Kurulu ad1na yönetir. Yönetim Kurulu toplant1lar1n1n gündemini
haz1rlar. Yönetim Kurulu üyelerinin istei ile gündeme madde
eklenebilir veya ç1kar1labilir. Vak1f Sekreteri, Vak1f Yönetim Kurulu
kararlar1n1n uygulanmas1 için gerekli tüm önlemleri al1r, Vakf1n
yaz1_ma i_lerini yürütür. Vak1f Sayman1, vakf1n mali i_lerinin
yürütülmesini, Vak1f Bütçe uygulanmas1n1, Yönetmelikler ve Vak1f
Yönetim Kurulu karar1 gereince salar. Vak1f Ba_kan1, Ba_kan
Yard1mc1s1, Sekreteri ve Sayman1na Vak1f Yönetim Kurulu karar1
gereince belirli bir harcama yetkisi verebilir. Vakf1n olaan
ödemelerini Vak1f Sekreteri yürütür. Banka i_lemlerinde bu dört üyeden
herhangi ikisinin birlikte imzas1 gerekir. Vak1f Yönetim Kurulu,
yetkilerinin bir bölümünü, Yönetim Kurulunun dier üyelerine, Vak1f
Müdürüne, ^ube Yönetim Kurullar1na, Temsilcilik ya da 0rtibat Bürosu
Yürütme Kurullar1na, sorumluluu ve denetimi üstlenmek üzere verebilir.
Vak1f Yönetim Kurulunun
Görevleri
Madde 12: Vak1f Yönetim Kurulu a_a1daki görevleri
yapmakla yükümlüdür.
1. Vakf1 Ba_kan, Ba_kan Yard1mc1s1, Sekreter ya da seçecei ki_iler
arac1l11yla yurt içinde ve d1_1nda temsil etmek .
2. Vakf1, Vak1f senedi ve Genel Kurul kararlar1
dorultusunda yönetmek, Genel Kurul kararlar1n1
uygulamak.
3. Vak1f hizmetlerinin sal1kl1 yürümesi ve vak1f amaçlar1n1n
gerçekle_mesi için, vak1flara ili_kin yasal mevzuat1n elverdii
s1n1rlar içinde vak1f amaçlar1na ayk1r1 olmamak ko_uluyla, yararl1 ve
gerekli gördüü her i_lemi yapmak. Vakf1n Faaliyetleri ba_l11 alt1nda
s1ralanan faaliyetleri planlamak ve yürütmek.
4. Vak1f Genel Kurulunun yerini, gününü ve gündemini saptamak, Genel
Kurula kat1lacak üyelerin listesini ask1ya almak, listeye yap1lan
itirazlar1 kesin sonuca balamak, Genel Kurula kat1lacak üyelere, Genel
Kurulun yerini, gününü ve gündemini bildirmek.
5. Olaanüstü Genel Kurul ko_ullar1n1n gerçekle_mesi
durumunda Vak1f Olaanüstü Genel Kurula ça1rmak.
6. Vak1f Genel Kuruluna sunulmak üzere, çal1_ma raporunu ve geçmi_
dönem kesin hesaplar1n1, yeni dönem gelir ve gider bütçelerine
haz1rlamak.
7. Gerekli konularda yönetmelikler haz1rlayarak yürürlüe koymak ve
gerektiinde Genel Kurulun onay1na sunmak, bu yönetmeliklere göre
talimatlar1 haz1rlamak.
8. Gerekli gördüü takdirde ve yasal gereklerini de yerine getirerek
yurt içinde ve d1_1nda 0rtibat Bürolar1 açmak, Bölge Temsilcilii, ^ube
açma önerilerini Genel Kurula sunmak.
9. Vakfa üye olmak için ba_vuran üyelerin aday üyeliini karara
balamak. Aday üyelerin üyelie kabul önerisini Genel Kurula sunmak.
10. Vak1f üyelerinin yeni dönemdeki üye ödenti miktar1
önerisini Genel Kurula sunmak.
11. Vak1f yetkili imzalar1n1 belirten sirküler
ç1kartmak.
12. Vak1f i_leri ve i_lemleri için Vak1f amaçlar1 dorultusunda
kurullar olu_turup görevlendirmek, olu_turulan kurullar1n ba_ar1s1 için
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gerekli fonu ay1rmak.
13. Vakf1n amaçlar1n1n gerçekle_mesi dorultusunda dier Vak1f, Dernek,
Enstitü, Akademi vb. kurulu_larla proje ya da etkinlik baz1nda
i_birlii yapmak, bu i_birliklerinin olumlu sonuca ula_mas1 için
gerekli fonlar1 ay1rmak.
14. Vakf1n leyh ve aleyhindeki dava ve tesbitlerde
bulunmak.
15. Vakf1n amac1na uygun her türlü yard1m ve ba1_1 kabul ya da
reddetmek vakf1n gelirini artt1rmak için yat1r1m yapmak.
16. Vak1fta çal1_acak personelin i_e al1nmas1, i_ten ç1kar1lmas1
_artlar1n1 belirlemek, personel statüsünü belirlemek ve uygulamak.

{tab=Denetim Kurulu}
Madde
13: Denetim Kurulunun Seçimi; Denetim Kurulu Genel Kurul taraf1ndan 2
y1l için seçilir. Üç as1l ve yedek üyeden olu_ur. As1l ve yedek üyeler
ald1klar1 oy s1ras1na göre s1ralan1rlar. As1l üyelerden birinin ölümü
veya istifas1 halinde yedek üyeler yedeklik s1ras1na göre as1l üye
olurlar. Kurul ilk toplant1da kendi aras1ndan Ba_kan1n1 seçer.

Madde
14: Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri; Vak1f Denetim Kurulu
özellikle mali aç1dan Yönetim Kuruluna gerekli uyar1lar1 yapar,
önerilerini götürür. Y1lda en az 4 kez (üç ayda bir) Vakf1n
defterlerini, gelir giderlerini ve hesaplar1n1 inceleyerek
raporland1r1r. Genel Kurul Toplant1s1ndan en az 20 gün önce iki y1ll1k
süreci kapsayan y1ll1k periyodda haz1rlanm1_ Denetim Kurulu Raporunu
haz1rlar, vak1f üyelerine sunulmak üzere Yönetim Kurulu'na verir ve
Genel Kurul'da sunar. Vak1f Denetim Kurulu mali aç1dan gerekli
gördüünde oy birliiyle Vak1f Genel Kurulunu olaanüstü toplant1ya
ça1rmay1 Yönetim Kurulundan isteyebilir.

{tab=Dan1_ma Kurulu}
Madde
15: Dan1_ma Kurulu, Vak1f Yönetim Kurulu üyelerinin önerdii bilim,
ekonomi, sosyal, siyasal, hukuk, kültür, sanat, eitim, ileti_im,
halkla ili_kiler ve benzeri alanlarda deneyimle ve bilgili ki_ilerden
olu_turulan uzmanl1k komisyonlar1n1 temsilen birer ki_i , Vak1f Yönetim
Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu as1l üyeleri, 0rtibat Bürolar1 ve
Temsilciliklerinin yürütme kurullar1ndan olu_ur. Kurul üyelerinin görev
süresi 2 y1ld1r. Vak1f Dan1_ma Kurulu, Vak1f Yönetim Kurulunun çar1s1
üzerine y1lda bir kez olaan toplan1r. Vak1f Yönetim Kurulu ayn1
zamanda Dan1_ma Kurulunun sekreteryas1d1r ve karar yeter say1s1 olaan
çounluktur.

Madde 16: Dan1_ma Kurulunun Görevleri
-Vak1f Yönetim Kurulunca verilmi_ dan1_ma konular1nda inceleme yaparak

raporlar haz1rlamak,

-Vakf1n amac1 ve hizmet konular1yla ilgili, inceleme ve ara_t1rmalar
yaparak Vak1f Yönetim Kuruluna raporlar vermek, önerilerde bulunmak.
- Vak1f resmi senet dei_iklii tasar1lar1, vak1f yönetmelikleri
tasar1lar1n1 incelemek ve görü_lerini bildirmek.

{tab=Temsilcilikler / ^ubeler}
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Madde 17: Vak1f, çal1_malar1n1n ya da üyelerinin belirli bölge veya
illerde younla_mas1 üzerine, vakf1n amaçlar1n1 gerçekle_tirmek ve
faaliyetlerini yürütmek amac1yla, yurt içinde bir ili kapsayan
temsilcilikler, bir ili kapsayan _ubeler ya da 0l ve 0lçeler baz1nda
0rtibat Bürolar1 kurulabilir. ^ube aç1lmas1na Genel Kurul, 0rtibat
Bürosu ve Temsilcilik aç1lmas1na Yönetim Kurulu karar verir.
Temsilcilik / ^ube / 0rtibat Bürolar1n1n kurulmas1, Organlar1, Görev ve
Yetkileri, Vak1f Genel Kurulunda Temsili, Kapanmas1 vb. konular ayr1
düzenlenir.
{/tabs}
Çe_itli Hükümler
Madde 18: Vakfeden kurucu ve vakfa sonradan kat1lan üyeler vakf1n tüm
hizmetlerinden, tesislerinden ve çal1_malar1ndan öncelikle
yararlan1rlar. Üyelere salanacak hak ve önceliklerin biçimini ve
yönetimini Vak1f Yönetim Kurulu belirler. Aç1kça belirlenmi_ ve
onaylanmam1_ hiçbir öncelik talep edilemez.
Madde 19: Vak1f Yönetim Kurulu üyelii esas olarak gönüllüdür. Ancak
Yönetim Kurulu üyelerinden, Vak1fta profesyonel olarak çal1_anlara
verilecek ücret Yönetim Kurulu taraf1ndan belirlenir. Dier Yönetim
Kurulu üyelerinin Vak1f yarar1na yapt11 hizmetler kar_1l11 sadece yol
ve konaklama giderleri gibi zorunlu harcamalar kar_1lan1r. Bu üyeler
hiçbir ücret ve tazminat talebinde bulunamazlar.
Madde 20: Vak1f Yönetim Kurulu gerekli gördüü personeli, gerekli
gördüü _artlarda çal1_t1r1r.
Madde 21: Vak1f hesap dönemi, her y1l 1 Ocak tarihinde sona erer.
Bütçenin onaylanmas1na kadar yap1lacak gider harcamalar1, tahmini
bütçede öngörülen miktar1 a_amaz.
Madde 22: Vakf1n Feshi ve Tasfiyesi: Vak1f amac1na ula_mak için
yetersizlie dü_mü_ ve yetersizlii düzeltilemez hal alm1_ ve Vakf1n
kazanmas1 salanmaz olmu_ ise, Yönetim Kurulunun önerisi de dikkate
al1narak Genel Kurulca Vakf1n feshine karar verilir.
Ancak bu yola ba_vurmadan önce Genel Kurulca, Vakf1n olanaklar1n1n
toplanarak mal ve varl1klar1n1n gerekirse daha dar bir alanda
kullan1larak hiç deilse amaçlar1n1 k1smen gerçekle_tirme olana1
yaratmaya çal1_1r.
Genel Kurul fesih karar1 alarak tasfiye için mahkemeye ba_vurduu ve
mahkeme taraf1ndan tasfiye i_lemlerine ba_land11nda, Yönetim Kurulu
tasfiye kurulu olarak görev yapar. Mahkeme taraf1ndan tasfiye kurulunun
Yönetim Kurulunun d1_1nda olu_turulmas1n1n istenmesi halinde yönetim
kurulu ba_ka Vak1f Üyelerini veya üye olmayan uzmanlar1 mahkemeye
önerir.
Vak1f tasfiyesi sonucunda kalan mal varl11n1n nas1l ve nereye intikal
edecei vak1f amaçlar1na uygun hangi kurulu_lara verilecei Genel Kurul
karar1yla belirlenir.
Madde 23: Vak1fça kurulacak eitim tesislerinde en az yüzde 10
kapasitenin yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun örencilere, sal1k
tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az yüzde 10u
maddi imkan1 olmayan hastalara tahsis edilir.
Madde 24: Vak1f, Vak1flar Genel Müdürlüü`nün kontrolü
alt1ndad1r.
Madde 25: Vak1f senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemi_ konularda
ilgili yasa, tüzük ve yönetmelikler ile genel hukuk kurallar1
uygulan1r.
Madde 26: Yönergeler
Yönetim Kurulu, gerekli olan hallerde, vak1f çal1_malar1n1n düzgün
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i_lemesi için yönergeler haz1rlar.
Madde 27: Tüzel Ki_ilik
Vak1f, Türk Medeni Kanununa göre yetkili mahkemece
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tescil karar1 verilmesiyle tüzel ki_ilik kazan1r.
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