DÜZENLEME ŞEKLİNDE ( GİYAV ) GÖÇ VE İNSANİ YARDIM VAKFI SENEDİ
Onaltı Temmuz Bindokuzyüzdoksandokuz Cuma.16.07.1999
Aşağıda mühür ve imzası bulunan MERSİN 2.NOTERİ BEHRAM YİĞİT istiklal cad. No.33 MERSİN
adresindeki dairemde vazife görmekte iken yanıma gelen Mersin Cami Şerif Mah. 886 Sok. ABD İşhanı
3/11 adresinde mukimler gösterdiği İçel nüfusundan değiştirme nedeni ile,12.2.1998 tarih ve 3709
kayıt,T03/146211 seri no ile verilme fotoğrafı tasdikli Nüfus hüviyet cüzdanına göre, Malatya ili, Akçadağ
ilçesi, Keller köyü,031/01 cilt,22 sayfa,6/6 sıra, nolarında kayıtlı bulunan, RAŞO ile HÜSNE oğlu Akçadağ
20.5.1944 doğumlu MUSTAFA ERDOĞDU ile ibraz ettiği, İçel trafiğinden 8.6.1990 tarih ve G959354 seri
no ile verilmiş fotoğrafın tasdikli sürücü belgesine göre, İçel ili, Merkez ilçesi, Alsancak mahallesi,001/02
cilt,03 sayfa,133 sıra no larında kayıtlı bulunan, Bektaş ile Güher oğlu Sungurlu 1957 doğumlu ALİ
FALCIOĞLU ile ibraz ettiği, Nusaybin nüfusundan yenileme nedeni ile,27.9.1991 tarih ve 6166
kayıt,C05/362716 seri no ile verilme fotoğrafı tasdikli Nüfus hüviyet cüzdanına göre, Mardin ili, Nusaybin
ilçesi, Akarsu-kale köyü,010-01 cilt,63 sayfa,9 sıra no larında kayıtlı bulunan, İZZETTİN ile ADLE oğlu
AKARSU 1.1.1960 doğumlu CEMAL BAKAÇ ile ibraz ettiği, İçel nüfusundan yenileme nedeni
ile,29.11.1990 tarih ve 941504 kayıt,p04/941504 seri no ile verilme fotoğrafı tasdikli nüfus hüviyet
cüzdanına göre, Tunceli ili, Merkez ilçesi, Kuyluca köyü,036701 cilt,68 sayfa,28-118 sıra no larında kayıtlı
bulunan, Şakir ile Şarban kızı Mazgirt 25.8.1966 doğumlu NACİYE ARIKAN ile ibraz ettiği, İçel
nüfusundan yenileme nedeni ile,24.12.1998 tarih ve 36710 kayıt,M06/-486810 seri no ile verilme
fotoğrafı tasdikli Nüfus hüviyet cüzdanına göre, Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Kayabaşı köyü, 001 cilt,20
sayfa,84 sıra no larında kayıtlı bulunan, ABDURRAHMAN ile SAYDE kızı Hınıs 10.3.1966 doğumlu
MACİDE KESKİN (Vakfı kuranlar, okuryazarlar) bana müracaatla düzenleme şeklinde bir (GİYAV) GÖÇ VE
İNSANİ YARDIM VAKFI SENEDİ düzenlenmesini istedi. Kendisinin gösterdiği kimliğinden adı geçen kişi
olduğunu ve bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu gördüm. İlgili şu suretle söze başladı şöyle ki;
BAŞLANGIÇ
Yukarıda açık kimlikleri ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanun hükümlerine göre
bir vakıf kurulmuştur.
VAKFIN ADI
Madde 1) Vakfın adı GÖÇ VE İNSANİ YARDIM VAKFI’dır. Kısa adı GİYAV’ dır.
VAKFIN MERKEZİ
Madde 2) Vakfın merkezi Mersin’dedir. Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamların onayı ile yurt
içinde (tüm il, ilçe ve beldelerde) ve yurt dışında Dışişleri Bakanlığının öneri ya da onayını alarak şube,
büro, temsilcilik ve irtibat büroları açabilir. Kapatabilir. Temsilciler atayabilir. Kuruculara yetki verebilir.
Koordinatörler görevlendirebilir.
a)Vakıf adresi: Camişerif mahallesi 886 Sok. ABD. İşhanı Kat:3 No:11 Mersin’dir.
b)Yönetim Kurulu vakıf adresini değiştirebilir.
VAKFIN AMACI
Madde3) Vakıf, toplumda çeşitli nedenlerle göç etmiş ve mağdur duruma düşmüş, yalnız kalmış,
ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki bakımdan muhtaç insanlara yardım etmeyi, onların kişisel ve
toplumsal gelişimlerine olanakları ölçüsünde katkı sunmayı amaçlar.
VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4)
a)Vakfa yapılacak başvuruları değerlendirir, talepte bulunan kişi ve topluluklara maddi ve manevi
yardımda bulunur. Kampanyalar açar, kamuoyu oluşturur, yardım ister, toplar ve dağıtır.
b)Gerek kurucu ve üyeler, gerekse vakfın amacı kapsamına giren birey, topluluk ve kuruluşlarla
dayanışmayı sağlar. Hukuksal yardımda bulunur.
c)Amacı kapsamında vakfa yapılacak başvurulara ilişkin görüş bildirir. Hukuksal, sosyal, kültürel ve
bilimsel araştırmalar yapar.
d)Amacı kapsamında yurt içi ve yurt dışı kişi ve kurumlarla ortak çalışma yürütür.
e)Yardım bilincinin ve dayanışma duygusunun güçlendirilmesi ve hayata geçirilmesi için yazılı, basılı,
görsel, eğitsel, süreli süresiz yayın faaliyeti yapar. Bunun için basın ve yayın işletmeleri kurar.
f)Gerekli gördüğü yerlerde sosyal amaçlı eğitim, kültür ve sağlık yardımında bulunur. Bu amaçlar için
işletmeler inşa, teçhiz ve kullanmaya tahsis eder.
g)Her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur.

h)El sanatlarını araştırma, geliştirme, üretim ve pazarlama aşamalarında canlandırılması, yaşatılması ve
kalkındırılmasını sağlar. El çalışmalarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Yapılmasını teşvik eder,
ortam hazırlar, yönlendirir.
i)Bireylere meslek ve el becerileri kazandırılarak yaşamlarını idame edebilmeleri için kurslar açar. İşletme
ve atölyeler kurar, üretilen ürünlerin pazarlamasını yapar.
VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN
Madde 5) Vakıf, amacına ulaşabilmek için yapacağı işler ve işlemler.
a)Yasal sınırlamalar içinde ve yetkilerini yasal çerçevelerde kullanarak taşınır, taşınmaz mal varlıklarının
birlikte veya ayrı ayrı olarak Vasiyet, ölüme bağlı tasarruflar veya bağış vb. sağlanmasındaki anlaşmalar,
hukuki işlemler yoluyla, mal edinmeye, satın almaya, kiralamaya, satmaya ve kiraya vermeye, zilliyet ve
tasarrufta bulunmaya, mal varlıklarını kullanmaya, ithalat ve ihracat yapmaya, mal varlığını satmaya veya
devretme yoluyla harcamaya,
b)Amaca uygun olmak koşulu ile bağışlanan devredilen her türlü mal varlığını yönetmeye, menkul
değerleri hisse senetlerini ve değer taşıyan tüm senet belge kıymetli kağıtlar almaya, satmaya,
rehnetmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, taşınmazları ipotek etmeye, satış vaadinde bulunmaya,
trampa yapmaya, daha fazla kaynak sağlamak üzere ticari sosyo kültürel ekonomik amaçlı ortaklıklar
kurarak veya kurulu ortaklıklara girerek, gelir ve kar paylarını almaya amaca uygun hizmet birimlerini
devir, temlik almaya, yıkıp yapmaya, işletmeye, kiraya vermeye, ortaklaşa çalıştırmaya, vakfın amaçları
doğrultusunda çalışmalar yapabilmesi için ve bunun finansal kaynaklarını yaratabilmesi için yapılması
gereken her türlü girişim ve çalışmaları Medeni Kanunun 46.maddesinin kendisine tanıdığı tüm hak ve
yetkileri ve yükümlülükleri taşımaya ve kullanmaya izinli ve yetkili kılınmıştır.
c)Vakıf yurt dışında bulunan resmi ve özel kuruluş veya kişilerle yardımlaşmaya girişebilir. Ortak yatırım
ve çalışmalar yapabilir. Bunun için sözleşmeler ve ön anlaşmalar düzenleyebilir.
d)Vakıf çalışmalarına kaynak sağlamak amacıyla her türlü şirketler kurabilir. Kuracağı şirketler her türlü
üretim ve ticari faaliyetler yürütür.
e)Vakıf gelirlerini arttırabilmek ve amacına uygun çalışmalar yapmak için yukarıda belirtilenler dışında da
olsa vakıf kanununun 903 sayılı yasa ile değişik hükümleri ile yasaklanmayan her türlü çalışma ve
tasarruflarda bulunabilir.
VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 6) Vakfın kurucu
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VAKFIN GELİRLERİ
Madde 7)
a)Vakıf senedini imzalayan kurucu üyelerin katılım payları ile vakfa sonradan katılacak üyelerden
alınacak katkı payı,
b)Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,
c)Vakfı sağlayacağı taşınır-taşınmaz mallar ile bunların kira ve gelirleri,
d)Yurt içinden ve yurt dışından sağlanacak her türlü bağış ve katkılar,
e)Belirli bir amaçla harcanmak üzere yapılan bağışlar,
f)Vakfın amaçları doğrultusunda, gerçekleştireceği her türlü üretim, tüketim ve hizmet amaçlı kooperatif,
şirket vb. gelir kaynaklarından elde edilecek gelirlerdir.
VAKIF ORGANLARI
Madde 8) Vakıf organları,
a)Vakıf Genel Kurulu,
b)Yönetim Kurulu,
c)Denetim Kurulu,
d) Onur Kuruludur.
VAKFIN GENEL KURULU
Madde 9) Vakfın Genel Kurulu, Vakfeden kurucu üyeler ile vakfa sonradan katılan üyeler ve onur
üyelerinden oluşur.
VAKIF ÜYELİĞİ
a)Vakfeden kurucu üyeler: Vakıf senedini benimseyerek kabul ve imza edenler vakfeden kurucu üyelerdir.

b)Vakfa sonradan katılan üyeler: Vakfın kuruluşundan sonra, vakfın amacını benimseyerek vakıf üyeliği
için başvuranlardan üyelikleri kabul edilenler, vakfa sonradan katılan üyeleridir.
VAKFA SONRADAN KATILAN ÜYELER İÇİN
1)Vakıf amaçları doğrultusunda araştırma ve çalışma yapmak, vakfın etkinliklerine katkıda bulunmak
isteyenler en az iki kurucu üyenin referansı ile üye tanıtım başvuru formunu doldurmak suretiyle
müracaat eder.
Üyelik müracaatında bulunan kişi için Yönetim Kurulu üç ile altı aylık zaman dilimi içinde vakıf için
yapacağı çalışma ve faaliyetlerini gözlemler, vakfın amacına ulaşmasında katkı sağlayacağına kanaat
getirilen ve genel kurulca o yıl için belirlenen katkı paylarını ödeyen kişiler, yönetim kurulu kararı ile
üyeliği kabul edilir veya reddedilir.
2)Yıllık katkı payını ödemeyen ve üyelik vasıflarını yerine getirmeyen üyeler yönetim kurulu kararı ile
üyelikten çıkarılabilir. Vakıf üyeleri kendi istekleriyle de vakıftan ayrılabilirler. Fakat üyeler her iki
durumda da vakfettikleri değer üzerinden herhangi bir hak talep edemezler.
Onur üyeleri: Vakfın amacına yönelik çalışmalara katılan ve yararlılık gösteren, maddi ve manevi açıdan
vakfa büyük destek sağlayan kişi ve kuruluşlar yönetim kurulunun önerisi ve gene kurulun onayı ile onur
üyesi olurlar. Vakıf senedinde yer alan organlara seçilebilirler.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 10) Vakıf Genel Kurulu vakfın en yetkili ve en üst organıdır.
Görevleri:
a)Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
b)Denetim Kurulu üyelerini seçmek,
c)Onur Kurulu üyelerini seçmek,
d)Vakfın amaçlarına uygun olarak önerilen çalışmaları değerlendirmek, yönlendirmek ve izlemek,
e)Genel kurulun gündeminde bulunan veya toplantıya katılan üyelerin 1/5’inden az olmamak üzere
gündeme konulan istenen konularda görüşmeler yapıp karar vermek,
f)Yönetim kurulunca sunulan çalışma raporu, bilanço ve harcamaları denetleme kurulu raporlarını
incelemek ve denetlemek, uygun görürse yönetim ve denetim kurullarını aklamak,
g)Yönetim kurulunca hazırlanan gelecek dönem çalışma olanı ve taslak bütçeyi değerlendirmek,
değiştirmek ve kabul etmek,
h)Vakıf senedinde gerekli görülen değişiklikleri yapmak,
i)Yönetim kurulunca önerilen onur üyelerini onaylamak veya reddetmek,
j)Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için her türlü çalışmayı yapmak, uyarı ve öneri de bulunmak, zorunlu
buluyorsa yönetim kurulu veya denetim kurulunun görevlerine son vermek veya bazı üyeleri görevden
alarak yerine seçim yapmak,
k)Üyelik talebi reddedilen aday üyelerin itiraz başvurularını sonuca bağlamak.
GENEL KURUL TOPLANTISI
Madde 11) Genel kurul toplantısı, olağan ve olağanüstü toplantı olarak yapılır.
a)Olağan toplantı: Yönetim kurulunun çağrısı ile iki yılda bir Mart ayı içinde yapılır.
b)Olağanüstü toplantı: Yönetim kurulunun istemi, denetim kurulunun istemi veya genel kurul üye
sayısının 1/5’inin istemi üzerine yapılır.
TOPLANTI USULÜ
Madde 12) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları yukarıda belirtilen organ ve üye nisabı tarafından
yapılan çağrı üzerine yapılır.
Yönetim kurulu genel kurula katılacak üyeleri 9.maddedeki ayrıma göre belirler ve üç gün içinde liste
askıya çıkartılarak iki gün süre ile ilan eder. İkinci gün sonrasında varsa listeye karşı itirazları da
inceleyerek sonuçlandırdıktan sonra yönetim kurulu genel kurula katılacak listesini kesinleştirir. Yönetim
kurulu toplantı yeri günü ve saati çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantı için yeri, günü
ve saatini gündemle birlikte en az on gün önceden yazı ile toplantıya katılmaya hak ve yetkileri bulunan
üyelere bildirir.
İlk toplantıya katılacak üye sayısının en az yarıdan bir fazlasının katılması gerekir.
Çoğunluk olmadığı için yapılamayan toplantı yerine 15 günü geçmemek üzere ikinci toplantı yapılır. Bu
toplantıda çoğunluk şartı olmaksızın genel kurul toplanır.(Ancak katılan üye sayısı genel kurula katılmaya
hak kazanmış üye sayısının 1/5’inden az olamaz.
Madde 13)Toplantı, Vakıf Genel Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Sekreterinin başkanlığında
açılır. Genel kurul toplantısını yürütmek üzere bir başkan ve iki yazmandan oluşan üç kişilik genel kurul

divanı seçilir. Genel kurul başkanlık seçimleri dışındaki seçimlerde “gizli oy açık sayım” prensibi
uygulanır.
Genel kurul kararları katılan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır. Eşitlik halinde divan başkanının oyu iki
sayılır. Bu durum seçimlerde uygulanmaz.
VAKIF YÖNETİM KURUL
Madde 14) Vakıf yönetim kurulu iki yıllık süre için genel kurulca 7 asil,7 yedek üye olmak üzere seçilir.
Yönetim kurulu kendi arasında Vakıf Genel Başkanı, Sekreter ve Sayman seçer. Seçim gizli oy açık sayım
usulü ile yapılır.
Madde 15) Yönetim Kurulu toplantıları:
a)Olağan toplantı: Yönetim kurulu ayda en az bir salt çoğunluk ile toplanır.
b)Olağanüstü toplantı: Vakıf genel başkanının veya içi yönetim kurulu üyesinin istemi üzerine olağanüstü
toplanır. Toplantı çağrısı ve gündemi en az üç yönetim kurulu üyesine bildirilir. Yönetim kurulu
toplantılarına çağırılan üye özürsüz olarak üst üste 3 toplantıya yılda toplam 4 toplantıya katılmayan
yönetim kurulu üyesi görevden çekilmiş sayılır. Yerine yönetim kurulunca yedek üyeler arasından seçim
yapılır. Yönetim kurulu, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.
Madde 16) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri:
a)Vakfı temsil etmek, temsil etme şekil ve şartlarını belirlemek,
b)Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü çalışmaları vakıf senedi doğrultusunda yürütmek,
c)Genel kurul kararlarını uygulamak, genel kurul kararları doğrultusunda vakıf mallarını en iyi şekilde
yönetmek ve gelirlerini arttırmak için gerekli önlemleri almak,
d)Çalışmaların planlarını yapmak ve uygulamak, taslak bütçe hazırlamak, harcamaları ve kesin hesapları,
bilançoları düzenlemek ve genel kurula sunmak,
e)Gerekli gördüğü takdirde ve yasa gereği gerekli başvuruları yapmak, yurtiçi ve yurtdışında şube,
temsilcilikler, irtibat büroları vb. çalışma birimleri açmak,
f)Vakıf onur üyelerinin kabulü ve seçilmesi için gerekli ön değerlendirmeyi yapmak ve uygun bulduklarını
genel kurula sunmak,
g)Vakıf içi işleyişine ilişkin yönetmelik, çalışma programları ve gerekli benzeri dokümanları hazırlamak,
h)Vakıf yönetmeliğine uygun olarak ve vakıf senedinin ön gördüğü defterleri düzenli olarak tutmak,
uzman personellerden faydalanmak, işe almak, işten çıkartmak, para yatırmak, para çekmek, taahhütte
bulunmak, bağış ve ödemeleri kabul etmek, özetle yasaların ve vakıf senedinin kendisine verdiği tüm yasal
yetkileri kullanmak,
ı)Akçeli işlemler başkan ile başkanın yokluğunda sekreter ile birlikte sayman tarafından düzenlenen çift
imzalı belgelerle yürütülür.
DENETİM KURULU
Madde 17) Denetim kurulu 3 asil,3 yedek üye olmak üzere genel kurul tarafından iki yıllık süre için seçilir.
Asil ve yedek üyeler adayların aldığı oy sıralamasına göre belirlenir. Denetim kurulu ilk toplantısında
kendi arasından bir başkan seçer.
Madde 18) Denetim kurulu görev ve yetkileri:
Denetim kurulu özellikle akçeli işlerde olmak üzere yönetim kuruluna gerekli gördüğü uyarıları yapar,
önerileri götürür, yılda en az iki kere vakfın defterlerini inceler. Rapor halinde düşünce ve görüşlerini
açıklar. Genel kurul toplantısından en az 20 gün önce olmak üzere yıllık denetim raporunu vakıf üyelerine
sunulmak üzere yönetim kuruluna verir.
PERSONEL VE ÜCRET UYGULAMALARI
Madde 19) Yönetim Kurulu üyelerinin çalışmaları gönüllülük esasına göre olup ücret ödenmez. Yönetim
kurulu üyeleri vakıf amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalarında bir karşılık beklemeksizin görevini
yürütür. Ancak yol ve konaklama giderleri gibi zorunlu harcamalar yönetim kurulu kararı ile
karşılanabilir. Vakfa bağlı kuruluşların veya vakfın çalışmalarında görev alanlara çalışmaları karşılığında
ücret ödenebilir.
Madde 20) Vakıf yönetim kurulu gerekli gördüğü personeli gerekli gördüğü şartlarla çalıştırır. Vakıf
müdürü dahil çalışan personelin verimli şekilde çalışması için gerekli ortamı hazırlar ve ücretini belirler.
HESAP DÖNEMİ
Madde 21) Hesap dönemi her yıl 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer. Bütçenin
onaylanmasına kadar yapılacak harcamalar bir önceki bütçede öngörülen ödentileri aşmaz.
VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Madde 22) Vakıf resmi senedinde yasal zorunluluk gereği veya gerekli gördüğü için yapılacak değişiklik
için yönetim kurulunun önerisi üzerine veya genel kurul üyelerinin en az 1/5’inin başvurusu üzerine
görüşme açılır ve genel kurul üye sayısının yarısından bir fazlasının oyu ile değişiklik kabul edilir.
YÖNETİCİLERİN GÖREVDEN ALINMASI
Madde 23) Vakıf yönetim kurulu ya da denetim kurulu üyelerinin vakıf amaçlarına uygun olmayan
davranışlarının ortaya çıkması halinde vakıf üyelerinin 1/5’i vakıf genel kurulunu bu hususta görüşmek
üzere olağanüstü olarak toplantıya çağırır. Aynı amaçlı çağrıyı yönetim veya denetim kurulu vakıf
amaçlarına aykırı davranışta bulunan organa karşı yapabilir. Genel kurulca görevden almaya ilişkin
verilecek kararların ilk toplantıda yarıdan bir fazla üyenin kabul oyu ile çoğunluk sağlanmadığı taktirde
yapılacak ikinci toplantıda ise katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu ile alınması gerekir. Görevden
alınmasına karar verilen üye ve organ yerine yeniden seçim yapılır.
VAKIFLAR KANUNU VE TÜZÜĞÜ GİBİ YASAL NEDENLERLE GÖREVDEN ALMA
Madde 24) Vakıf yöneticisi veya yöneticilerinin görevden alınmaları halinde:
Yönetim kurulunun oluşmaya devamı halinde:
Yönetim kurulunda bazı üyelerin görevden alınmaları yönetim kurulunun oluşmasını engellemiyorsa,
görevden alınan yöneticiler kadar yedek üye kurula girer. Üye sayısında eksiklik olması halinde
olağanüstü genel kurul toplanarak asil ve yedek üyeler yönetim kurulu üyeliğine seçilir.Seçilen asil ve
yedek üyeler görevden alınanların görev süresince görev yaparlar.
ÜYELİKTEN İHRAÇ EDİLME
Madde 25) Vakıf amacı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan bu konularda gerekli hassasiyeti
göstermediği sabit olan üye yönetim kurulunun veya genel kurul üye sayısının 1/5’inin önerisi ile vakıf
genel kurul üye tam sayısının 3/5’inin bu yöndeki oylarıyla üyelikten çıkarılır.
Vakıf yönetim kurulunca üyelikten çıkarılması vakıf genel kuruluna önerilmesi uygun görülen üyelerin
üyelik hakları vakıf yönetim kurulunca vakıf yönetim kurulu toplantısına kadar askıya alınabilir.
VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ
Madde 26) Vakfın amacına ulaşmak için yetersizliğe düşmüş olması ve yetersizliğinin düzeltilmesi hal
almış olmasıyla vakfın hayat kazanması sağlanamaz olmuş ise yönetim kurulunun önerisi de dikkate
alınarak genel kurulca vakfın feshine karar verilebilir.
Ancak bu yola gitmeden önce genel kurulca vakıf imkânlarının toplanarak mal varlıklarını gerekirse daha
dar bir alanda kullanarak hiç değilse kısmen amaçlarını gerçekleştirme olanağı yaratılmaya çalışılır.
Genel kurul fesih kararı aldığı takdirde yönetim kurulu tasfiye kurulu olarak mahkemeye başvurma gibi
tasfiye işlemleri yürütür.
Mahkeme tasfiye kurulunun yönetim kurulunun dışında oluşmasında karar verdiği takdirde yönetim
kurulu vakfın diğer üyelerini veya üye olmayan konu uzmanlarını mahkemeye tasfiye kurulu için önerir.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Üyelerin öncelik hakkı:
Madde 27) Vakfeden kurucu ve sonradan katılan üyeler vakfın tüm hizmetlerinden, tesislerinden ve
çalışmalarından öncelikle yararlanırlar. Üyelere sağlanacak hak ve önceliklerin biçim ve yöntemini vakıf
yönetim kurulu belirler. Açıkça belirlenmiş ve onaylanmış hiçbir hak veya öncelik talep edemez.
KARŞILIKSIZ HİZMET
Madde 28) Vakıf amacını gerçekleştirirken yürüttüğü etkinlik ve sosyal hizmetlerden yararlanması
doğrultusunda imkânları oranında karşılıksız hizmet verir.
Madde 29) Vakıf senedinde belirtilmeyen konularda yasaların ilgili hükümleri uygulanır.
VAKFIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI
Madde 30) Vakıf yasa gereğince tescil edildikten sonra tüzel kişilik kazanır ve çalışmaya başlar. Vakıf tescil
edilmediği için çalışmalarına başlayamaz ve tüzel kişilik kazanmadığı takdirde tahsis edilen mal varlığı
vakıf kurucularına tahsisleri oranında iade edilir.
Madde 31) Vakfeden kurucu ve katılımcı üyeler genel kurul veya yetkilendirdiği yönetim kurulunca
belirlenen yıllık katılım paylarını ödemek suretiyle vakıf genel kuruluna katılır.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici madde 1) Vakfeden kurucu üyeler ilk olağan genel kurula kadar geçici genel kurul yetkisi taşır.

Geçici madde 2) İlk olağan genel kurula kadar vakıf geçici yönetim ve denetim kurulu asil üyeliklerine
aşağıda adları yazılı kişiler seçilmişlerdir.
Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri:
MUSTAFA ERDOĞDU
CEMAL BAKAÇ
NACİYE ARIKAN
Geçici Denetim Kurulu Üyeleri:
ALİ FALCIOĞLU
MACİDE KESKİN
Geçici madde 3) Bu vakfın tescili için gerekli her türlü işlem yapmak üzere Mehmet oğlu 1965 doğumlu
Mersin Barosuna kayıtlı Avukat KADİR ARIKAN yetkili kılınmıştır. Diye sözünü bitirdi. Yazılan bu tutanak
ilgili tarafından okundu. Yazılanların gerçek isteği olduğunu bildirmesi üzerine tutanağın altı ilgili ile
tarafımdan imza edilerek mühürlendi. Onaltı Temmuz Bindokuzyüzdoksandokuz Cuma.16.07.1999
İLGİLİ:
KURUCULAR
MUSTAFA ERDOĞDU

ALİ FALCIOĞLU

NACİYE ARIKAN

CEMAL BAKAÇ

MACİDE KESKİN
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DÜZENLEME ŞEKLİNDE DÜZELTME BEYANI
Dört Ağustos Bindokuzyüzdoksandokuz Çarşamba 04.08.1999
Aşağıda mühür ve imzası bulunan MERSİN 2.NOTERİ BEHRAM YİĞİT İstiklal Caddesi No:33 Mersin
adresindeki dairemde vazife görmekte iken yanıma gelen, Mersin, Camişerif Mah. 886 Sok. ABD İşhanı
3/11 Mersin ve gösterdiği Mersin Barosundan verilmiş741 Baro sicil numaralı Avukatlık kimlik belgesine
göre Tunceli ili, Merkez ilçesi, Kuyluca köyü 28 kütükte kayıtlı Mehmet ve Azime oğlu 1965 doğumlu
KADİR ARIKAN(MUSTAFA ERDOĞDU, ALİ FALCIOĞLU, CEMAL BAKAÇ, NACİYE ARIKAN ve MACİDE
KESKİN’ e vekâleten)bana müracaatla düzenleme şeklinde bir DÜZELTME BEYANI düzenlenmesini istedi.
Kendisinin gösterdiği kimliğinden adı geçen kişi olduğunu ve işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu
gördüm. İlgili şu suretle söze başladı: Şöyle ki;
Müvekkillerim MUSTAFA ERDOĞDU, ALİ FALCIOĞLU, CEMAL BAKAÇ, NACİYE ARIKAN ve MACİDE
KESKİN’ in kurucusu olduğu ve Mersin 2.Noterliğinden 16.7.1999 tarih ve 15759 yevmiye numarası ile
tanzim ve tasdikli(GİYAV) GÖÇ VE İNSANİ YARDIM VAKFI’ na ait vakıf senedinde;
—8.maddesindeki vakıf organları arasında yer alan “Genel Kurul” ibarelerini “MÜTEVELLİ HEYET” olarak
değiştirdiğimizi, keza; devamı maddelerin içeriklerinde yer alan tüm “Genel Kurul” kelimelerini
“MÜTEVELLİ HEYET” olarak değiştirdiğimizi,
—4.maddesinin e bendindeki “görsel, işitsel”kelimelerini vakıf senedinden çıkarttığımızı,
-4.maddesinin f bendinin ikinci cümlesi olan “Bu amaçlar için işletmeler inşa, teçhiz ve kullanmaya tahsis
eder” kelimelerini vakıf senedinden çıkarttığımızı,
—5.maddesinin c bendinde “YASAL İZİN ALINDIĞINDA” kelimelerini eklediğimizi,
—9.maddesinin son paragrafındaki “vakıf senedinde yer alan organlara seçilebilirler” cümlesini vakıf
senedinden çıkarttığımızı,

-12.maddesinin son paragrafındaki “1/5” şeklinde geçen oranı “1/3” e olarak değiştirdiğimizi, bu şekilde
düzelttiğimizi müvekkillerime vekaleten hareketle beyan ederim. Diye sözünü bitirdi. Yazılan bu tutanak
ilgili tarafından okundu. Yazılanların gerçek isteği olduğunu bildirmesi üzerine tutanağın altı ilgili ile
tarafımdan imza edilerek mühürlendi. Dört Ağustos Bindokuzyüzdoksandokuz Çarşamba.04.08.1999
İLGİLİ
MUSTAFA ERDOĞDU, ALİ FALCIOĞLU, CEMAL BAKAÇ, NACİYE ARIKAN, MACİDE KESKİN’e vekâleten
KADİR ARIKAN
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MERSİN 2.NOTERİ
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DAYANAK: Mersin 2.noterliğinden düzenlenmiş 16.7.1999 tarih ve 15755 y.nolu vekâletnameye göre
KADİR ARIKAN’ın MUSTAFA ERDOĞDU, ALİ FALCIOĞLU, CEMAL BAKAÇ, NACİYE ARIKAN ve MACİDE
KESKİN’e vekâleten işe isabet eden yetkisi görülmüştür.
Noter

