
GİRESUN SAĞLIK, EĞİTİM VE SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI ( G İ R S E V ) 

 

MADDE 1 – KURULUŞ : 

 

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni 

Kanunu’nun Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. 

 

MADDE 2 – VAKFIN ADI VE MERKEZİ : 

 

Giresunlular Sağlık, Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı olup, kısa adı GİRSEV’dir. İş bu 

senette kısaca bu anlamda vakıf deyimi kullanılmıştır. Vakfın merkezi Ankara’dadır. 

 

Adres:Ziya Gökalp Cad.2.Ataç Sokak No:45/6 Kızılay/ANKARA 

 

Bu adres Yönetim Kurulu kararı ile Ankara içinde değiştirilebilir. Yönetim Kurulu kararı ile 

ve yetkili makamlardan izin alınmak kaydı ile yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler 

açabilir. 

 

MADDE 3 – VAKFIN KURUCULARI(MÜTEVELLİLER): 

 

Ekli listedeki gerçek kişilerden oluşur. 

 

MADDE 4 – VAKFIN AMACI : 

 

Giresun ili ve Ankara’da veya Giresun ili dışında yaşayan tüm Giresunluların eğitim, kültür, 

sağlık-sosyal, moral, turizm, tanıtım, spor, teknik, ekonomik ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak, projeler hazırlamak. Bu amaçla yapılan her 

türlü çalışmalara yardımcı olmak ve bunları her türlü mali kaynak ve imkanlarla da 

destekleyerek çözüme kavuşturmak. Bu çalışmaları esnasında bugüne kadar kurulmuş ve 

halen faaliyetlerini sürdüren Giresun il ve ilçelerinin kurmuş olduğu Giresun içinde ve 

dışındaki sosyal amaçlı dernek ve vakıflarla da kanuni izinler dahilinde, işbirliği yapmanın 

yollarını araştırmak, gerektiğinde ortak projeler yürütmek. 

 

MADDE 5 – VAKFIN FAALİYETLERİ : 

 

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için yapabileceği faaliyetler : 

 

a)Yurt içinde ve yurt dışında seminerler, konferanslar, toplantılar, balo-temsil ve gösteriler, 

geziler, eğitici ve öğretici kurslar düzenler; başka kişi yada kuruluşlarca düzenlenecek 

sempozyum, seminer, panel, brifing vs. toplantılara vakıf adına katılır; bilimsel araştırmalar 

yaptırır ve yapılan bilimsel çalışmalara iştirak eder. 

 

b)Mevzuat dahilinde her nevi eğitim ve öğretim, kültür tesisleri, kurs ve dershaneler, özel 

okullar, üniversite ve fakülteler ile kreş, yurt, pansiyon vb. işletmeler kurar ve işletir. Bu 

amaca yönelik kredi ve donanım temin eder. 

 

c)Yurtiçi ve yurt dışında bulunan hemşehrilerin maddi, manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacı 

ile mahalli ve genel idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile vakfın amaçlarına uygun faaliyet 

ve temaslarda bulunur. 

 



d)Giresunluların ve öğrencilerin çağdaş bilim anlayışı ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda 

kültürel, sportif ve eğitimsel gelişmelerini sağlamak üzere tesisler kurmak, kurulmasına 

yardımcı olmak, maddi olanaktan yoksun öğrencilere yardım yapmak, burslar ve ödenekler 

vermek. 

 

e)Her türlü sosyal, turistik ve sportif tesisler ile çay bahçesi, lokal, lokanta-kantin, tiyatro ve 

sinema salonu, dinlenme sağlık merkezleri, hastaneler, sergi-fuar ve festivaller ile otel-motel 

ve konaklama tesisleri gibi turizm tesisleri kurar, satın alır,işletir, kiralar ve kiraya verebilir. 

 

f)Yaşlı ve muhtaçlar için huzurevleri, sağlık ve rehabilitasyon merkezleri, hastaneler, sağlık 

kurumlar vb. işletmeler kurar, satın alır, işletir, kiralar ve kiraya verebilir. 

 

g)Giresun’un tarımsal, sınai, turistik ve diğer ekonomik, potansiyeli ile tarihi, kültürel, 

folklorik ve diğer sosyal varlıklarını ortaya çıkarmak, korumak, onarmak ve tanıtmak 

amacıyla yasal izinler alınarak, çalışmalar yapar, kitap, gazete, dergi ve broşür benzeri tanıtıcı 

yayınlar çıkarır ve bu amaçla gerekirse matbaa, yayınevi kurar, kuruluşuna iştirak eder ve 

işletir. 

 

h)Yörenin gelişmesini sağlamak amacıyla yöresel el sanatları ve küçük sanayinin gelişmesini 

destekler, gerekirse meslek ve beceri kazandırma kursları düzenler. 

 

i)Giresun’un tabiat zenginlikleri ile çevre korumacılığı yönünde her türlü faaliyetlere katılır, 

projeler üretir ve bu tür çalışmaları destekler. 

 

j)Giresun’da açılmış bulunan fakülte, yüksekokul ve diğer okulların idamesi ve gelişmesine, 

ayrıca Giresun Üniversitesi’nin kurulmasına katkıda bulunacak sosyal ve ekonomik 

etkinlikleri yurt içinde ve yurt dışında organize ve koordine ederek bu tür girişimde bulunan 

kuruluşlarla işbirliği yapar. 

 

k)Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerektiğinde gayrimenkul alıp stmaya, devir ve 

ferag etmeye, kiralama ve kiraya vermeye, inşa, bağışlama, ipotek  gibi işlemleri yapmaya 

kanuni izin dahilinde yetkilidir. 

 

l)Vakfa gelir sağlamak amacıyla mal varlığında çeşitli ticari, sınai, zirai, turistik şirketleri 

kurar, satın alır, ortak olur. Kamu ortaklığının hisse senetlerini  ve ortaklık paylarını satın alır, 

iştirak eder, gerekirse ekonomik işletmeler kurar, işletir, kiralar, kiraya verir, sigorta şirketi 

acenteliği, mümessillik, ithalat ve ihracat, taahhüt ve komisyon işleri de yapabilir. Bu 

çerçevede olmak üzere,  kanuni izinler dahilinde, orman ve su ürünleri, mobilya, kağıt ve 

benzeri mamuller dahil her türlü  sanayi ürünleri, otomotiv sanayi ürünleri ve aksamı ile her 

türlü yapı malzemeleri ve kimyasal maddelerin imali, ithali, pazarlaması, nakliye ve 

dağıtımını yapabilir; bu sahalarda faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarına iştirak eder, 

özel orman, fındıklık, fidanlık, zirai ve tarımsal işletmeler kurar, satın alır, işletir, kiralar ve 

kiraya verebilir. 

 

m)Yerel yönetimlerle ilgili çalışma komiteleri oluşturmak. 

 

 

 

 



n)Vakıf amacına ulaşmak için kanuni sınırlamalar müstesna miktar ve değeri sınırlandırılmış 

olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkül her çeşit mal ve mülke, mal 

varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, inşa, kiralama 

suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferag etmeye, 

gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın malvarlığına dair bir veya birden fazla 

gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırmada kullanmaya. 

 

Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydı ile, 

vaki bağış veya vasiyet, veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır 

veya taşınmaz malları veya paraları idare ve tasarrufa, harcamaya. 

 

Yerli ve yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, 

obligasyonlarını veya diğer bir hisse temsil eden veya mevcut vücut bulacak bir hak veya 

alacak ifade eden evrakını veya bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları 

almaya, satmaya, gelirlerini tahsil veya sarfa. 

 

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın 

amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, bunlardan 

yardım almaya ve anlaşmalar akdetmeye. 

 

Gelirlerini artırmak için para mevcutları ile veya vakfın mal varlığına dahi kymetlerle başka 

şirket, holding ve işletmelere katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü ve kar 

hisselerini sarfa. 

 

Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz 

malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule. 

 

Amacına uygun şartlı bağışları kabule. 

 

Netice olarak vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve 

lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, ticari işletmecilik, tasarruf, temellük, ve sözleşmeleri, 

işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. 

 

MADDE 6 – VAKFIN MALVARLIĞI : 

 

Vakfın malvarlığı kuruluş aşamasında bağışlanan 250.000.000._TL’dir. 

 

MADDE 7 – VAKFIN GELİR KAYNAKLARI : 

 

a)Vakfın taşınır ve taşınmaz mallarının gelirleri. 

 

b)Vakfın amacına uygun yapılacak, genel, katma, özerk bütçelerden yapılan her çeşit bağışlar, 

vasiyetler ve bunlardan elde edilecek olan gelirler. 

 

c)Üye aidatları ve giriş ücretleri. 

 

d)Faiz ve her türlü yasal gelirler. 

 

e)Balo, piyango, gezi, müsabakalar, rozet ve basılı yayın gelirleri. 

 



f)Senedin 4.maddesinde yazılı faaliyetlerden elde edilecek her türlü yasal gelirler. 

 

MADDE 8 – GELİRLERİN TAHSİS ŞEKLİ : 

 

a)Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. 

maddesinde sınırlanan yönetim, idame masrafları ile vakıf gelirlerini artıracak miktarlar 

dışında kalan vakıf gelirlerinin tümü vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir. 

 

b)Vakıf yönetimi yıl içinde elde edilen net gelirin %20’sini yönetim ve idame masrafları ile 

ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara kalan %80’i ise vakıf amaçlarına sarf ve 

tahsise zorunludur. 

 

c)Vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az %10’u yetenekli, ancak 

maddi imkanı olmayan öğrencilere, sağlık tesislerinde hizmet ve yatak kapasitesinin en az 

%10’u maddi imkanı olmayan hastalara tahsis edilir. 

 

VAKIF ORGANLARI, ÜYELERİ VE TEMSİLİ 

 

MADDE 9 – VAKFIN ÜYELERİ : 

 

a)Mütevelli Üyeler : Vakfı kuran ve bu vakıf senedi ekinde adları yazılı bulunan gerçek 

kişilerdir. 

 

b)Vakıf Üyeleri : Vakfa önemli miktarda nakit veya taşınır-taşınmaz mal bağışlayan, vakfın 

çalışmalarında önemli katkıları bulunan gerçek kişilerden vakıf Yönetim Kurulu’nun teklifi, 

Mütevelli Kurulu’nun  tasvibiyle seçilen kişilerdir. 

 

c)Onursal Üyeler : Önemli kişiliğe sahip bulunan, vakfa büyük maddi ve manevi yardımda 

bulunan veya Giresun’a hizmetleri geçen kişiler arasından Yönetim Kurulu’nun teklifi, 

Mütevelli Kurulu’nun tasvibi ile seçilen kişilerdir. 

 

MADDE 10 – VAKFIN ORGANLARI : 

 

a)Mütevelli Kurulu. 

 

b)Genel Kurul. 

 

c)Yönetim Kurulu. 

 

d)Denetim Kurulu. 

 

e)Disiplin Kurulu. 

 

f)Vakıf Onur Kurulu. 

 

MADDE 11 – MÜTEVELLİ KURULU : 

 

Vakfın kuruluşu esnasında her türlü katkıda bulunan ekli listede ismi yazılı kişilerden oluşur. 

Boşalma halinde ; boşalan üyenin yerine vakıf üyelerinden Mütevelli Kurulu’nca seçilen üye 

devam eder. 



 

MADDE 12 – MÜTEVELLİ KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ : 

 

a)Mütevelli Kurulu Yönetim Kurulu’na seçilecek 4 asil 4 yedek üyeyi kendi arasından veya 

Genel Kurul üyeleri arasından seçmek. 

 

b)Vakıf senedi tadili, vakıf yönetmeliği ile ilgili değişiklikleri onaylamak, reddetmek, vakıfla 

ilgili her türlü yönetmeliği onaylamak veya reddetmek. 

 

c)Mütevelli Kurulu’nun toplantı şekli : 

 

1-Olağan toplantıları, birisi Genel Kurul’la birlikte olmak üzere her 3 ayda bie defa, 

 

2-Olağanüstü toplantıları, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ve mütevelli üyelerinin en az 1/5’inin 

çağrısı ile ve ayrıca Denetleme Kurulu’nun çağrısı ile yapar. Her türlü toplantılar toplantıdan 

en az 15 gün evvelden mütevelli üyelere yazılı olarak bildirilir. 

 

d)Vakıf onur üyelerini seçmek, 

 

e)Mütevelli Kurulu toplantısında bir başkan ve iki üyeden oluşan divan toplantıyı yürütür. 

 

MADDE 13 – GENEL KURUL : 

 

Genel Kurul, Mütevelli Üyeler ve sonradan vakfa kabul edilen üyelerden oluşur. Genel Kurul 

olağan toplantısı yılda bir bütçe, iki yılda bir seçimli olmak üzere yapılır. Genel Kurul 

Mütevelli Kurulu’nun çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. 

 

a)Toplantı gündemi, yeri ve tarihi üyelere en az 15 gün evvelden yazılı olarak bildirilir. 

Gerektiğinde bu bildirim mahalli basınla da yapılabilir. 

 

b)İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 1 hafta sonra katılanlar ile toplanılır. Bunun için 

tekrardan duyuruya gerek yoktur. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait 

bildirimde de belirtilir. 

 

c)Toplantıda bir başkan ve iki katip üyeden oluşmak üzere kongre divanı oluşur. 

 

MADDE 14 – GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ : 

 

a)Yönetim Kurulu’nun 3 asil ve 3 yedek üyesini seçmek, 

 

b)Disiplin Kurulu üyelerini seçmek, 

 

c)Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, 

 

d)Yeni vakıf üyelerinin giriş ücretlerini belirlemek, 

 

e)Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarını ibra veya reddetmek, 

 

f)Disiplin Kurulu’nun üyelerle ilgili raporunu inceleyip onay veya reddetmek, 

 



g)Vakfın sona ermesi veya tasfiyesine karar vermek, 

 

h)Bütçeyi onaylamak. 

 

MADDE 15 – YÖNETİM KURULU : 

 

Mütevelli Kurulu’nca seçilen 4 asil ve 4 yedek ve Genel Kurul’ca seçilen 3 asil ve 3 yedek 

üyeden oluşur. Üyeler iki yıllığına seçilir. Ayrılan asil üyenin yerine oy sırasına göre yedek 

üye  asil olarak göreve devam eder. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan 

vekili, muhasip ve genel sekreter seçer. En az ayda bir defa olmak üzere toplanır. Toplantı 

günü ilk toplantıda belirlenir. 

Başkan Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Başkanın yokluğunda görevini 

aynı yetkilerle başkan yardımcısı yürütür. 

Mazeretsiz olağan en az 3 toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu’ndan çekilmiş sayılır. 

 

MADDE 16 – YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ : 

 

a)Vakfı yönetmek, 

 

b)Vakfı temsil etmek, 

 

c)Mütevelli Kurulu’nun onayına sunmak, gerektiğinde değiştirilmek üzere vakıfta ilgili 

yönetmelikleri hazırlamak, 

 

d)Vakfın amacına uygun her türlü bağışı kabul etmek, 

 

e)Vakfa ait her türlü menkul ve gayrimenkul malların üzerinde tasarrufta bulunmak ve bunları 

kiraya vermek, istiraz maksadıyla ipotek ettirmek, almak, satmak. Ancak vakfa ait 

gayrimenkullerin satışı Genel Kurul’un onayı alındıktan sonra gerçekleşebilir. 

 

f)Vakfın yıllık bütçesini hazırlamak, 

 

g)Her türlü vakıf Genel Kurul toplantılarını ve bu toplantının gündemini hazırlamak, çağrısını 

yapmak, 

 

 

h)Vakfı gelişmesi hususunda Genel Kurul’a ve Mütevelli Kurulu’na gerekli teklif ve 

taleplerde bulunmak, 

 

ı)Genel Kurul kararlarını uygulamak, 

 

j)Vakıf senedinde sarahaten başka bir organa verilmemiş, her türlü işleri yapmak, 

 

k)Vakıfta çalıştırılacak personel ve bunların özlük haklarına ilişkin kararlar almak, 

 

l)Senedin 5.maddesinde belirlenen görevleri yapmak, 

 

m)Yeni vakıf üyelerini tespit etmek ve Mütevelli Kurulu’na bildirmek. 

 

 



MADDE 17 – VEKİL TAYİNİ : 

 

Yönetim Kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi için kendi üyelerinden 

veya dışarıdan birine yetki verebilir, vekil tayin edebilir. 

 

MADDE 18 – DENETİM KURULU : 

 

Genel Kurul’ca seçilecek 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. 2 yıllığına seçilir. Genel Kurul’u 

takiben en geç 1 ay içerisinde başkanını seçer ve önetim Kurulu’na bildirir. 

Görevleri; Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek. Yılda bir Mütevelli Kurulu’na rapor 

vermek. Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce hazırlayacakları raporu Mütevelli 

üyelerine göndermek üzere Yönetim Kurulu’na vermek. Gerektiğinde Mütevelli Kurulu ve 

Genel Kurul’u toplantıya çağırmak. 

 

MADDE 19 – DİSİPLİN KURULU : 

 

Genel Kurul üyeleri arasından 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere 2 yıllığına seçilir. Bunlar 

kendi aralarında bir raportör seçerler. 

Disiplin Kurulu üyelik seçiminde eşit oy alan adaylardan hukukçu olan varsa görev ona 

verilir. 

Görevleri; Vakfın menfaat ve amaçlarına aykırı fiil ve davranışta bulunan üyeler ve vakıf 

çalışanları ile ilgili tahkikat ve incelemeye yetkilidir. Vakfın üyeleri hakkında uyarı, görevden 

veya üyelikten geçici veya sürekli uzaklaştırma kararı verebilir, bu kararları ancak Mütevelli 

Kurulu’nun onayıyla kesinleşir. Vakıf Yönetim Kurulu’nun ihtiyaç göstermesi halinde vakıf 

çalışanları hakkında da disiplin kovuşturması yapabilir, bu kararları Yönetim Kurulu’nun 

onayı  ile kesinleşir. 

 

MADDE 20 – ONUR KURULU : 

 

Türkiye ve/veya dünya çapında temayüz etmiş ve Giresun’a önemli hizmetler vermiş ilim 

adamları, kamu görevlileri, sanatçılar, yazarlar, milli sporcular ile sair kişilerden Yönetim 

Kurlu’nun teklfi ve Mütevelli Kurulu’nun tasvibi ile onur üyeliğine kabul edilirler. Giresun 

kökenli bakanlar ve milletvekilleri ile Giresun Milletvekilleri, Giresun Valisi, Giresun il ve 

ilçelerine ait kuruluş ve halen faaliyette bulunan sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin Yönetim 

Kurulu Başkanları, Giresun il ve ilçelerine ait belediye başkanları Onur Kurulu’nun tabii 

üyeleridir. 

Onur Kurlu, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine prensip olarak senede 2 defa önemli 

konulardaki görüşlerinden yararlanılmak üzere toplanır. Onur Kurulu’nun karar ve görüşleri 

istişari mahiyettedir. Genel Kurul’a katılablirler, ancak Genel Kurul’da oy kullanamazlar. 

 

MADDE 21 – VAKFA YAPILACAK HİZMETLERİN KARŞILIĞI : 

 

Vakıf çalışmaları prensip olarak fahridir. Vakıf için seyahat eden üye ve personele ödenecek 

harcırah ve seyahat masrafları Yönetim Kurulu’nca belirlenir. 

 

 

 

 

 

 



MADDE 22 – ÜYELİK VE ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA : 

 

Tüm Giresunlular ve Giresun’u sevenler vakfın tabii üyesidirler. 

Vakfa bağışta bulunanlar Genel Kurul’un her yıl belirleyeceği giriş aidatı ve üyelik aidatını 

ödemek, üyeliğe mani durumu olmamak şartıyla kayıtlı üye olabilirler. Bunun için aşağıdaki 

koşullar gerçerlidir. 

Vakfa girme isteğinde olanlardan senetteki vakıf amaçlarına bağlı kalacağına ve vakfa girmek 

istediğine dair imzalı bir yazı alınır. Ayrıca çalışmak istenilen faaliyet alanı ve görev alınacak 

komisyonlar belirlenir. Danışma Kurulu’nda görev almak isteyenler ilgili oldukları beldeleri 

de yazılı olarak bildirir. 

Üye olmak isteyenlerin vakfa başvuru bildirimlerinde referans olabilecek 2 vakıf üyesinin 

adını ve adresini belirtir. İki Olağan Genel Kurul arasında bir üye 5’ten fazla üye adayına 

olumlu görüş veremez. Yönetim Kurulu, referans veren üyenin ayrıntılı görüşünü yazılı olarak 

ister, verilen görüşler gizlidir. Yalnızca Disiplin ve Mütevelli Kurulları inceleyebilirler. 

Vakıf senedi ve yönetmeliklerinde yazılı vecibeleri yerine getirmemekte ısrar edenler, vakıf 

içinde huzursuzluk yaratarak faaliyetlerini engelleyenler ve adaba aykırı davrananlar, 

Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine disiplin kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. 

Çıkarılanların itirazları Mütevelli Kurulu’nun ilk toplantısında nihai karara bağlanır. 

Üyelik istifa ve ölüm, disiplin kurulu kararı ve kanuni diğer sebeplerle sona  erebilir. Üyeliğe 

her ne sebeple olursa olsun sona eren üyelerin ödentileri iade edilemez. 

 

MADDE  23 – VAKIFA AİT YÖNETMELİKLER : 

 

Vakıf yapacağı çalışmalarında, işletmelerinde, sosyal amaçlı tesis ve kuruluşlarında yönetim 

ve iadenin ne şekilde olacağı hakkında çeşitli yönetmelikler hazırlayarak uygulamaya koyar. 

Yönetmeliklerin hazırlanmasını Yönetim Kurulu gerçekleştirir. Mütevelli Kurulu’nun onayı 

ile yürürlüğe girer. 

 

MADDE 24 – VAKIF SENEDİ’NDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER : 

 

Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulu’nun teklifi, Mütevelli 

Kurulu’nun kabulü şarttır. Bu husustaki hukuki prosedür uygulanır. 

 

MADDE 25 – VAKFIN SONA ERMESİ : 

 

Vakfın amacının tahakkuka imkansız hale gelirse, Yönetim Kurulu’nun teklif ve Genel Kurul 

üye tam sayısın ¾ çoğunluğunun oyu ile son bulmasına karar verilir. Tasfiye halinde Yönetim 

Kurulu  tasfiye heyeti olarak  görev yapar. Tasfiye heyeti en az 3 kişiden teşekkül eder. 

Bunlara mahkemece takdir olunacak bir ücret verilir. Tasfiye halinde vakfın bütün mal varlığı 

aynı amaca hizmet eden Giresun ve Giresunlulara yönelik bir başka vakıf veya sosyal amaçlı 

derneğe devredilir. 

 

DİĞER HÜKÜMLER 

 

MADDE 26 – Vakıf  organları, Yönetim Kurlu hariç, çoğunlukla toplanırlar ve çoğunlukla 

karar alırlar, oy eşitliğinde başkanın oyu çift oy sayılır.  

 

MADDE 27 – Bu  vakıf senedinde hüküm bulunmayan hallerde vakıflarla ilgili genel 

hükümler uygulanır. 

 



MADDE 28 – Mütevelli Kurulu ve Genel Kurul’da yazılı yetki almak kaydıyla bir üye yalnız 

bir üyeye vekalet edebilir. 

 

GEÇİCİ MADDE 1 – Vakfın geçici Yönetim Kurlu aşağıdaki kişilerden oluşmuştur : 

 

Başkan                          Prof.Dr. Akın ÖNBAYRAK 

Başkan Vekili                   Op.Dr. Ali Fikri AYHAN 

Muhasip                            Gülsün KONANÇ 

Genel Sekreter                   Nüket KANTARCI 

Üye                                    İhsan ÇETİN 

Üye                                    Ahmet ÖZGÜN 

Üye                                    Prof..Dr. Sedat IŞIK 

Üye                                    Tankut AKALIN 

Üye                                    Op.Dr. Şengör EMANETOĞLU 

 

GEÇİCİ MADDE 2 – Geçici Yönetim Kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç 1 yıl 

içerisinde Genel Kurul’u toplantıya çağırarak vakıf senedindeki esaslara göre vakıf 

organlarının oluşmasını sağlar. 

GeçiciYönetim Kurulu bu süre içerisinde vakıf senedinde belirtilen görevleri yerine getirir. 

 

KURULUŞ MADDESİ 

 

Bu vakfın kuruluşlar, bankalar, mahkemeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde tescil 

işlemlerini birlikte veya ayrı ayrı takip etmeye, vakıf senedini kurucu ortaklar ve mütevelli 

üyeler adına imzalamaya vakıf kurucularından Prof.Dr. Akın ÖNBAYRAK, Op.Dr. Ali Fikri 

AYHAN ve Tankut AKALIN temsil ve yetkili kılınmıştır. 

 

KURUCU ÜYELER (Mütevelli Kurulu) 

1 – Prof. Dr.Metin YARAMAN  

2 –Op. Dr. Ali Fikri AYHAN 

3 – Nüket KANTARCI 

4 – İhsan ÇETİN 

5 – Ahmet ÖZGÜN 

6 – Prof. Dr. Sedat IŞIK 

7 – Tankut AKALIN 

8 – Op. Dr. Şengör EMANETOĞLU 

9 – Metin ULUSOY 

10- Osman BAŞESKİOĞLU 

11- Zafer DALMANOĞLU 

12- Cengiz ALPAY 

13- Ahmet ESEN 

14 -Hayrettin KONANÇ  

15- Dursun ÖZDEMİR 

16- Sevin YILMAZ 

17- Ahmet KARAMUSTAFAOĞLU 


