VAKIF SENEDİ
Giriş
Aslen Malatya/Doğanşehirli olan Fadime-Hasan Alkan çiftinin dokuz çocuğundan sekizincisi olarak
1983 yılında Osmaniye’de dünyaya gelen Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan (2005-133) 22 Ağustos 2015
yılında teröristle mücadelede şehit olmuştur. Ali, kısa sayılabilecek bu dünya hayatındaki ömründe
aile ve meslek çevresinde dürüst, mert, yiğit, fedakâr ve cömert birisi olarak tanınmıştır. Onun
millete mal olan şahadetini unutturmamak ve iyilikseverliğini gelecek nesillere aktarmak amacında
olan ailesinin ve başta devre arkadaşları olmak üzere TSK mensuplarının maddi ve manevi
katkılarıyla bu vakıf senedinin altında isim ve adresi bulunan gerçek kişi tarafından Şehit Yüzbaşı Ali
Alkan Vakfı kurulmuştur. Şehidin ailesi, silah arkadaşları ve tüm sevenleri vakfın amaçlarına
ulaşması ve ileride büyük bir iyilik hareketi olması için azami gayret içinde olacaktır. Türk Milletinin
dünya durdukça varolacağına inanarak kurduğumuz bu Vakfı memleketimizin ve milletimizin
yararına sunuyoruz. Ali’nin adının sonsuza kadara yaşaması ve adıyla yaşatması dileğiyle…Ruhu
şad olsun…
Vakfın Adı
Madde 1: Vakfın adı ŞEHİT YÜZBAŞI ALİ ALKAN VAKFI olup, bu isim hiçbir şekilde değiştirilemez.
Vakfın kısaltılmış adı “ŞEHİTALİ VAKFI”dır. İşbu vakıf senedinde kısaca “Vakıf” deyimi kullanılmıştır.
Vakfın Merkezi ve Şubeler
Madde 2: Vakfın merkezi Ankara ili, adresi Meşrutiyet Mahallesi Konur-2 Sokak 24/5 Çankaya’dır.
Yönetim Kurulu kararıyla vakfın adresi değiştirilebilir. Öncelikle Osmaniye ve Malatya’da olmak
üzere yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve bürolar açılabilir. Bunların yetkileri, yapacakları işler,
açılış ve kapanışları, idare merkezinin başka yere nakli ve bu nakil nedeniyle Vakıf bünyesinde
yapılması gereken zorunlu değişiklikler, yasal işlemlerin tamamlanması kaydıyla, Mütevelli Heyetinin
kararı ile olur, ayrıntılar hazırlanacak yönetmelikte belirlenir.
Vakfın Gayesi
Madde 3: Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali ALKAN’ın hatırasına ve o’nun hatırasını yaşatmak amacıyla
şehitlik kavramının topluma maledilmesi, toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanması, hukuk devleti,
demokrasi ve toplumsal barış kültürünün gelişmesi, askerlik ve jandarmanın tanıtılmasıdesteklenmesi, sosyal, kültürel, eğitimsel, sportif, çevre ve engellilerle ilgili, sağlık, toplumsal
adaletsizliği azaltıcı ve destek verici, toplumsal dayanışmayı pekiştirici mahiyette aşağıda dördüncü
maddedeki çalışmalar yürütmektir. Vakıf siyasetle uğraşmaz ve siyasi amaçlar için kullanılamaz.
Vakfın Faaliyetleri
Madde 4: Şehit Ali Alkan’ın hatırasını yaşatmak, şehitlik kavramını yeni nesillere anlatmak, şehit
aileleri arasında her türlü yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak, sosyal haklarının takipçisi
olmak, birlik ve beraberliğin temini için sevgi ve saygı bağlarını artırıcı faaliyetlerde bulunarak
gerektiğinde gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme
bültenleri vb. çıkarmak,
a. Yurt içinde ve dışında ulusal ve uluslararası düzeyde festival, gösteri, sergi, konser, toplantı
vb. çalışmalar düzenlemek, uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, laboratuar, öğrenci yurdu,
ibadethane yaptırmak,
b. Vakfın faaliyet konularında araştırma merkezi, enstitü ve müze kurmak, hukuk, eğitim, kültürsanat, demokrasi, insan hakları ve bilimsel alanlar ile amacına uygun her türlü konuda eğitim ve kurs
vermek, sempozyum, panel, konferans düzenleyerek bilimsel çalışmalar yapmak, anıt, heykel, sanat
eseri yapmak, yaptırmak, mevcutlarını korumak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, araştırmalar
yapmak, konser, konferans, panel düzenlemek, tiyatro ve sinema gösterimleri, kamplar düzenlemek,
ağaçlandırma ve gıda bankacılığı faaliyeti yürütmek,
c. Vakfın amacına uygun hazırladığı veya hazırlattığı rapor, araştırma, inceleme ve benzeri
çalışmaları kitap, dergi, broşür, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar halinde yayımlamak,
dağıtımını sağlamak, bu tür eserlerin basımını ve dağıtımını yapmak,
d. Vakıf amacının gerçekleşmesi için tesis, şirket, kültür merkezi kurmak, işletmek, kurulu
olanlara iştirak etmek, okul öncesi, ilk ve ortaokul ile yüksekokul ve üniversite kurmak, işletmek veya
kurulmuş olanlara destek sağlamak,
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e. Kültürel sanatsal çalışmalar yürütmek, mevcut çalışmaları desteklemek, tiyatro topluluğu
kurmak veya kurulmuş tiyatrolara destek olmak, kültür ve sanat merkezleri kurmak veya mevcut
merkezleri desteklemek, projeler hazırlamak, proje yarışmaları düzenlemek, yarışmalar
düzenleyerek ödül vermek, amaçlarına uygun tv–radyo programları yapmak, televizyon ve radyo
kanalı hariç olmak üzere her türlü yayın ve yayım yapmak,
f. Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde
destek olmak, Yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya
ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi
parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,
g. Vakfın amacına ulaşması için gerekli bina, tesis, araç, gereç ve benzeri donanım malzemesi
almak, kiralamak, her türlü bağış kabul etmek ve her türlü yatırımı yapmak,
h. Vakfın amaçları doğrultusunda huzurevi, yetiştirme yurtları ziyareti yapmak, toplumda destek
görmeyen ayrıma uğrayan diğer gruplara maddi ve manevi destek sağlamak, himaye etmek,
toplumda ihtiyaç sahibi insanların sağlık hizmeti almasını sağlamak ve ulusal ve uluslararası sağlık
kuruluşları ile işbirliği yapmak, huzurevi, hastane açmak,
i. Amaçları doğrultusunda kamuoyu oluşturmak, benzer amaçlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak, destek vermek, destek almak, vakfın amaçları doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri
yapmak, vakıfla ilgili çalışmalara ait bilgi ve belgelerin arşivini oluşturmak.
Vakfın Yapabileceği İş ve İşlemler
Madde 5: Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve
kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye,
gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya
gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı
olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve
taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı
doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, 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 yapmaya, taşınmaz malların
irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları
kullanmaya, olan ya da olacak 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 iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları
doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet
konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf,
mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya izinli ve yetkilidir.
Vakfın Malvarlığı
Madde 6: Vakfa kuruluşta tahsis edilen ilk malvarlığı, KHO 2005 devresinin de katkısıyla, kurucu
Mehmet Alkan tarafından tahsis edilen 60.000,00 TL (Altmışbintürklirası)’dır. Kuruluş malvarlığı,
vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir. Vakıf bu maksatla her türlü
menkul ve gayrimenkulü bağış, vasiyet, satın alma ve diğer hukuki yollarla kısmen veya tamamen
iktisap edebilir.
Vakfın Organları
Madde 7: Vakfın zorunlu organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur. Yönetim
Kurulu gerekli gördüğü takdirde vakıf çalışmalarını destekleyecek şekilde başka kurul, komite ve
organlar oluşturabilir.
Vakıf; kuruluşundan itibaren vakıf kurucusu Mehmet ALKAN tarafından vakıf başkanı sıfatıyla,
yönetim kurulunun tüm yetkilerine sahip olarak, yönetilir. Yönetim kurulu tarafından yapılacak diğer
görev ve faaliyetler de vakıf başkanı tarafından yerine getirilir. Vakıf başkanının ölümü, istifası veya
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başka bir nedenle görevden ayrılması halinde mütevelli heyeti tarafından yönetim kurulu
oluşturularak yönetilecektir.
Mütevelli Heyeti
Madde 8: Mütevelli Heyeti aşağıda isimleri bulunan kişiler ile sonradan Vakfa fikri ve mesaisi ile
katkıda bulunan, Vakfa taşınır-taşınmaz mal veya nakit bağışında bulunan gerçek veya kuruluş
statüleri izin verdiği takdirde tüzel kişilerden oluşur. Tüzel kişiler, Mütevelli Heyetinde yetkili kıldıkları
bir temsilci ile temsil edilirler. Sonradan Mütevelli Heyet Üyesi olma yöntemi yönetmelik ile belirlenir.
Mehmet ALKAN (TC No.27581200308)
Hasan ALKAN (TC No.27590200016)
Emine TORUN (TC No.18557913278)
Mustafa ALKAN (TC No.27578200472)
İsmail ALKAN (TC No.27572200690)
Yemliha ÖNAL (TC No.16370655610)

Çiğdem SARIKAMIŞ ALKAN (TC No.37630119178)
Kadriye SUCU (TC No.32288337646)
Zeynep ÖNAL (TC No.16355656120)
Murat ALKAN (TC No.27575200536)
Filiz GÜNBARAN (TC No.27566200828)
Gülay ÇULHA (TC No.32285337700)

Mütevelli Heyetinin Görevleri
Madde 9: Mütevelli Heyeti, Vakfın en yüksek karar organı olup, Vakfın amacı doğrultusunda her
türlü kararları alabilir. Başlıca görevleri şunlardır:
a. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek,
b. Vakfın hesaplarını, bilançosunu kâr/zarar cetvelini, çalışma programını incelemek, karara
bağlamak,
c. Vakıf kadro cetvellerini inceleyip karara bağlamak, vakıf organlarında görev alacakların
huzur hakkı ve ücretlerini belirlemek,
d. Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporunu incelemek, aklanmasını görüşüp
karara bağlamak,
e. Vakıf senedinin gerektirdiği ve senette öngörülen her türlü işleri inceleyip karara bağlamak,
f. Vakfın feshi ve tasfiyesine karar vermek.
Mütevelli Heyet Toplantısı
Madde 10: Mütevelli Heyet, olağan ve olağan üstü toplanır. Olağan Toplantı, her yılın ilk dört ayı
içinde yapılır. Çağrı ve hazırlık görevi Yönetim kuruluna aittir. Olağanüstü toplantı, Yönetim
Kurulunun gerek gördüğü durumlar ile Mütevelli Heyet tam sayısının 1/3’ünün yazılı önerisi üzerine
veya Denetim Kurulunun gerekçeli istemi ile yapılır. Bu başvurular üzerine Yönetim Kurulu bir ay
içinde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Olağan ve Olağanüstü toplantı tarihlerinin,
toplantı gününden en az 15 gün önce Mütevelli Heyeti üyelerine elektronik tebligat veya taahhütlü
mektupla duyurulması şarttır.
Mütevelli Heyet Toplantısında Yeter Sayılar ve Yöntem
Madde 11: Mütevelli Heyetin gerek olağan, gerekse olağanüstü ilk toplantılarında toplantı yeter
sayısı, üye sayısının yarısından bir fazladır. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamadığı durumda bir
hafta sonra çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı yapılır. Olağan ve olağanüstü toplantılarda karar
yeter sayısı, toplanan üyelerin yarısından bir fazlasıdır. Mütevelli Heyetin gerçek kişi üyeleri ile tüzel
kişi üyelerinin temsilcilerinin temsilcileri bir oy hakkına sahiptir. Katılmayan üyelerin oyları, vekillik
yoluyla kullanılamaz. Mütevelli Heyeti, toplantıyı yönetmek için üyeleri arasından bir başkan, bir
başkan vekili ve iki kâtibi açık oyla seçer. Önceden belirlenmiş gündemi görüşür ve karara bağlar.
Toplantı tutanakları ve hazirun listesi başkanlık divanınca imzalanır. Gündeme başka maddelerin
alınması, Mütevelli Heyet üye sayısının 1/10’unun yazılı talebine bağlıdır.
Yönetim Kurulu
Madde 12: Vakıf Yönetim Kurulu 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinden
çoğunluğun mütevelliler heyeti üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf
dışından kişilerin seçilmesi mümkündür.
Görev Süresi ve İşbölümü
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Madde 13: Yönetim Kurulu 2 yıl süre için gizli oyla ve oyçokluğu ile seçilir. Süresi dolan üye yeniden
seçilebilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sayman Üye
seçer. Yönetim Kurulu toplantılarını Başkan yönetir. Başkanın bulunmadığı toplantıları Başkan
Yardımcısı yönetir.
Toplantılar, Katılmama ve Üyeliğin Boşalması
Madde 14: Yönetim Kurulu, en üç az ayda bir kez Başkanın çağrısı ile toplanır. Geçerli nedeni
olmaksızın toplantılara art arda üç kez katılmayan üye Yönetim Kurulu kararıyla çekilmiş sayılır.
Çekilen veya katılmama nedeniyle çekilmiş sayılan üyenin yerine yedek üye alınır.
Yeter Sayılar
Madde 15: Yönetim Kurulu, mevcut üyelerin ekseriyeti ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların
ekseriyeti ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın oyu iki sayılır. Karara karşı olanlar, karşı oy
nedenini belirterek imzalarlar.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 16: Yönetim Kurulu, Vakfın her bakımdan yöneticisi ve temsilcisidir. Mevzuattan doğan,
Vakıf Senedinde gösterilen ve Mütevelli Heyetçe verilen görevleri ve faaliyetleri yürütür. Yönetim
Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
a. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli bütün kararları almak,
b. Vakfın bilanço, gelir/gider hesabı, çalışma raporu, bütçe ve yıllık programlarını hazırlayarak
Mütevelli Heyete sunmak,
c. Vakfı temsil etmek, Vakıf adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini belirlemek,
d. Vakfın kadrolarını tesbit etmek, Müdür ve personeli atamak, görev yerlerini değiştirmek,
görevine son vermek, ücretlerini tesbit etmek,
e. Belirli işler için üyelerden birine veya üçüncü kişilere yetki ve vekalet vermek, dava ve
takiplerde temsil etmek, Vakıf ile ilgili işlemlerde sulha, ibraya, anlaşmaya, feragata yetkili bulunmak
ve vekil aracılığı ile temsil ettirmek, hakem tayin etmek, ettirmek,
f. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikleri Mütevelli Heyetine sunmak,
g. Şube veya temsilcilikler açmak,
h. Vakıf amacına uygun, koşullu-koşulsuz tüm bağışların kabulü veya reddi konusunda karar
vermek,
i. Vakıf senedinin 4’üncü maddesinde sayılan işlemleri yerine getirmek,
j. Yasal izinler alınmak suretiyle taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak, inşaat
yapmak, kat karşılığı inşaat yaptırmak, ipotek vermek, ipotek almak, irtifak hakkı tesis etmek, her
türlü intifa hakkı almak, vermek, devretmek, kiraya vermek, kiralamak, taşınmazın yapısına ve
aynına ilişkin her türlü hukuki işlemleri yapmak, böylece Vakfın malvarlığı üzerinde her türlü
tasarrufta bulunmak,
k. Tahvil, hisse senedi, banka faizi almak, kamu veya özel sektör tarafından işletilen ticari ve
sanayi kuruluşlarına ortak olmak,
l. Vakfın amacı doğrultusunda her türlü girişim ve çalışmalarda bulunmak.
Denetim Kurulu
Madde 17: Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından üyeler arasında 2 yıl için, gizli oyla ve
oyçokluğu ile seçilecek iki asıl bir yedek üyeden oluşur. Denetim işi Mütevelli Heyeti Kararıyla
gerektiğinde bağımsız bir denetim kuruluşuna da yaptırılabilir.
Denetim Kurulunun Görevleri
Madde 18: Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a. Vakfın işlem ve belgeleri ile Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü mali açıdan denetlemek, Her
yılsonunda Vakfın gelir ve giderleri ile belgelerini inceleyerek, sonucu bir raporla en geç şubat ayı
içinde Yönetim Kuruluna bildirmek.
b. Denetleme raporlarını hazırlayıp her yıl Mütevelli Heyetine sunmak,
c. Gerekli gördüğü hallerde Mütevelli heyeti olağanüstü toplantıya çağırmak,
Vakfın Gelirleri
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Madde 19: Vakfın Gelirleri şunlardır:
a. Vakıf senedinin 4’üncü maddesinde belirtilen işlemlerden elde edilecek gelirler,
b. Yerli veya yabancı özel veya tüzel kişilerden Vakfa yapılacak, Vakıf amacına uygun koşullu,
koşulsuz, ölüme bağlı olan veya olmayan her türlü bağış,
c. Sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarınca yapılacak yardımlar, ödenek transferleri,
mevduat ve yatırım gelirleri,
d. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak hizmet ve çalışmalardan, yasalar
çerçevesinde alınacak ücret ve sağlanacak gelirler,
e. Vakfın sahibi veya ortağı bulunduğu işletme ve ortaklıklardan elde edilecek gelir ve
sağlanacak kârlar.
Vakıf Gelirlerinin Harcanması
Madde 20: Vakıf Yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 30’u sürdürme giderleri ile
yedeklere ve Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, % 70’i ise Vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.
Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla
kullanılmayacaktır. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı
yatırımlara ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere
harcanması mümkündür. Kuruluştan sonra anavarlığa eklenmesi şartı ile yapılan bağışlar doğrudan
anavarlığa eklenir. Diğer tüm bağışlar, bağışçının belirlediği şartlara göre vakıf bünyesinde
oluşturulan fonlar aracılığıyla kullanılır.
Hesap Dönemi
Madde 21: Vakfın çalışma ve hesap dönemi 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındadır.
Senet Değişikliği ve Fesih
Madde 22: Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet
üyelerinin en az beşte birinin (1/4) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin
(2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.
Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmekten ve görevlerini yerine getirmekten herhangi bir nedenle
yoksun kalması ve bu durumun düzeltilmesi olanağının kalmadığının anlaşılması üzerine Mütevelli
Heyetin kayıtlı üyelerinin 2/3 oyçokluğu ile Vakfın feshine karar verilebilir. Vakfın tasfiyesi şartları ve
tasfiye sonunda kalan malvarlığının intikal şekil ve şartı Vakfın feshine karar veren mütevelli heyet
toplantısında kararlaştırılır. Vakfın tasfiyesi, Mütevelli Heyet tarafından seçilecek tasfiye
memurlarınca yürütülür.
Vakfın Yönetmelikleri
Madde 23: Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bu Vakıf Senedinde açıklanan ilke ve kurallara göre
yönetim kurulunca hazırlanacak yönetmelikler, Mütevelli Heyet tarafından kabul edilmekle yürürlüğe
girer.
Vakfın Kurucusu
Madde 24: Vakfın kurucusu şehit Ali’nin en büyük abisi ve meslektaşı olan Mehmet ALKAN
(TC.No.27581200308)’dır. Adresi: 25 Mart Mahallesi Çınardibi Caddesi 4/3 Blok D.21
Yenimahalle/Ankara Tel: 0505 455 5544 E-Posta:yedincimehmett@hotmail.com
Vakfa Üyelik (Ankara 54.Noterliğinin 30.11.2016 tarih ve yevmiye nolu tadil senedi ile ek)
Madde 25: Vakfın amacına hizmet edecek gerçek ve tüzel kişiler vakfa üye olabilir. Üyeler mütevelli
heyet toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Üyelik çeşitleri, üyelik şartları, ödeyecekleri
aidat miktarı, üyelikten çıkma ve çıkarılma ile üyeliğe ilişkin diğer esas ve usuller 23.maddeye göre
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Geçici Madde-1: Mütevelli heyeti ilk toplantısını vakfın kuruluşunu takip eden yılın ilk dört ayı içinde
yapar. Vakfın geçici denetim kurulu Mustafa ALKAN ve Murat ALKAN yedek üye Kadriye SUCU’dur.
Geçici Madde-2: Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Av.İsmail YILDIRIM (Ankara
Barosu 25449), Av.Büşra ŞAHİN (Ankara Barosu 28147) ve Av.Mesut GÜNDÜZ (Osmaniye Barosu
325) ayrı ayrı yetkili kılınmıştır.
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