I.Bölüm - KURULUŞ HÜKÜMLERİ
Kuruluş
MADDE 1 - Yasalar ile bu resmi senet hükümleri uyarınca öğretim ve eğitim alanında
kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere, İstanbul 6.Noterliği'nin 17 Kasım 1969 tarih ve
17754 yevmiye no.sunda onaylı, Istanbul Asliye 4.Hukuk Mahkemesi’nin 18 Kasım 1969
tarih ve E.1969/915, K.1969/823 sayılı tescil kararı gereğince "TÜRK EKONOMİK HUKUK
ARAŞTIRMALARI VAKFI" kurulmuştur.
Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı, izleyen maddelerde (Vakıf) kısa adı ile
anılmıştır.
Vakfın Merkezi
MADDE 2 - Vakfın merkezi ‚"Rumeli caddesi, Bağdat İşhanı No:47 kat:1 Nişantaşı/İstanbul"
dadır. Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamların onayı ile yurt içinde ya da dışında şube,
büro ve temsilcilikler açılabilir.
Amaç
MADDE 3 - Vakfın amacı "Ekonomik hukukun, oluşumunun, gelişiminin ve sosyal hayatın
gereksinmelerinin elverişli bir düzeye erişmesine katkıda bulunmak“ tir.
Vakfın Faaliyetleri
MADDE 4 - Vakfın amacına ilişkin hizmet etkinlikleri aşağıda gösterilmiştir.
4.1) Türk Anayasası temel ilkeleri ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği yaparak ekonomik hukukun uluslararası evrensel görüşlerinin tanıtımını,
uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak,
4.2) İş ve ekonomik ilişkilerin getirdiği sorunların çözülmesine, özellikle, ticarî, sınaî ve malî
hukuk açısından düzenleyici kuralların uyum içinde gelişmesine yardımcı olmak,
4.3) Ticarî, sınaî ve mali alanlarda çalışaşan iş adamlarını ve hukukçuları biraraya getirmek,
bilgi ve deneyimlerini değrelendirerek Türkiye’nin planlı kalkınmasına bilinçli ve yapıcı
katkıda bulunmak,
4.5) Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, cd ve dvd, flim, dergi,
gazete, katalog ve kitap yayınlamak; konferans, panel, sempozyum, açık oturum, forum, sergi,
geziler ve bilimsel toplantılar düzenlemek.
Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek İçin Yapabileceği İş ve İşlemler
MADDE 5 - Vakıf, amacına 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 malvarlığına giren ya da birden
fazla taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya; Vakıf

amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlara kısmen ya da tamamen özgülenmek koşulu ile olacak
bağış ve vasiyet, satınalma ve türlü yollarla malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları
yönetim ve tasarrufa harcamaya; Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu ve diğer menkul değerleri almaya ve
Vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakıf amaçlarına benzer
çalışmalarda bulunan yurt içi ve yetkili makamların izniyle yurt dışındaki vakıf, kişi ve
kuruluşlarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflar ile kişilerden bağış ve yardım almaya,
bu bağış ve yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini
arttırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya, katılma paylarına
karşılık temettü ya da kâr payını amaçlarına uygun araç ve gereçlerin imâl ve ithalâtına
ayırmayı; taşınmaz mallların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni
haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler
için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka
kefaletlerini kabule, vakıf amacını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve
taşınmaz malları rehin göstermeye, kefalet, diğer güvenceleri vermeye, Vakıf amaçlarına
uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde
etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi
işletmeler kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye;
Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen
girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri yapmaya; amaç ve hizmet konularına yararlı
olabilecek gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmaya, kurulmuş ortalıkların hisse senetlerini
satın almaya, bunlarla işbirliğinde bulunmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48.maddesinde
belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini Kanunlarla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz,
Vakfın Malvarlığı
MADDE 6 – Vakfın malvarlığı, (6.750) Türk lirasından oluşur.

II.Bölüm - YÖNETİM HÜKÜMLERİ
Vakfın Organları
MADDE 7 - Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
7.1) Mütevelli Heyeti
7.2) Yönetim Kurulu

7.2) Denetçi
Mütevelli Heyeti
MADDE 8 – Mütevelli Heyeti Vakfın yetkili karar organı olup oluşumu ile çalışmalarına
ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
8.1) Mütevelli Heyeti, resmi senedin 22.maddesinde adları yazılı mütevellilerden oluşur. Bu
mütevellilerden ayrılan ya da çıkarılanların yerine, Yönetim Kurulunun önerisi ve
Mütevelliler Heyeti’nin onayı ile yeni mütevelliler alınabilir.
Ancak, vefat eden ya da iş göremez hale gelen mütevellilerin yerine, önceden Yönetim
Kurulu Başkanlığına verdikleri kapalı zarf içindeki halefiyet belgesinde adları yazılı en çok üç
aday haleften birisi Mütevelliler Heyeti onayı gereğince Mütevelli Heyetine alınabilirler.
Halefiyet belgesini vermeden vefat eden mütevelliler yerine Yönetim Kurulunun önerisi ve
Mütevelliler Heyetinin onayı ile yeni mütevelliler alınabilir.
8.2) Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun hazırladığı gündem ve çağrısı doğrultusunda her
yıl mart ayında olağan olarak toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
8.3) Mütevelli Heyetinin toplantı ve karar yetersayısı salt çoğunluktur. İlk toplantıda toplantı
yetersayısı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı bir hafta içinde katılan mütevelliler ile
yapılır. İkinci toplantıda toplantı yetersayısı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.
8.4) Mütevelli Heyeti toplantıları, açık oyla seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir
sekreterden oluşan Divanca yönetilir.
8.5) Mütevelli Heyetindeki mütevellilerin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları,
sürekli toplantılara katılmamaları ya da benzer nedenlerle Vakıfla bağlarının kalmaması
üzerine Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile mütevellilikleri sona
erdirilir ve Vakıfla ilişkileri kesilir.
Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri
MADDE 9 - Mütevelli Heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
9.1) Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları, dilek ve öneriler ile
diğer konularda gereken kararları almak,
9.2) Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilânço, gelir-gider çizelgeleri ve
Denetçinin denetim raporunu görüşmek, incelemek ve oylamak, Yönetim Kurulu üyelerini
aklamak; gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programını, yıllık bütçe uygulama
yönetmeliğini, gelir ve gider bütçesini görüşmek, incelemek ve oylamak; görevleri sona eren
Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile asıl ve yedek Denetçiyi seçmek, gerektiğinde
görevden almak,
9.3) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine mütevelli adayları ile Vakıfla ilişkisi kesilmesi
önerilen mütevelliler hakkında gereken kararları almak,

9.4) Yönetim Kurulunun önerisi ya da Mütevelli Heyeti üye tamsayısının 1/3 çoğunluk
kararına dayanan önerisi üzerine Vakıf resmi senedi değişikliklerini görüşmek ve gereken
kararları almak,
9.5) Vakfın yararına satın alınacak taşınmazlar ya da satılacak taşınmazlar ile Vakıf
taşınmazları üzerine ayni hak tesisi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
9.6) Vakfın, kurulacak üst kuruluşlara katılmasına ve gerektiğinde ayrılmasına ve yasalar
gereğince diğer hususlar hakkında karar almak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 - Yönetim Kurulu Vakfın yetkili yönetim ve uygulama organı olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.
10.1) Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti üyeleri arasından gizli oyla iki yıllık süre için seçilen
yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur.
10.2) Yönetim Kurulu ilk toplantısında, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir
genel sekreter ve bir sayman ile hizmet konularına yönelik koordinatörler seçerek görev bölümü yapar.
10.3) Yönetim Kurulu, Başkanın hazırladığı gündem ve çağrı üzerine en az iki ayda bir kez
olağan olarak toplanır ve gereğinde Başkanın ya da en az üç üyenin istemi üzerine, üyelere en
az yedi gün öncesinden gönderilecek yazıyla olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı
yetersayısı beş ve karar yetersayısı ise katılan üyelerin salt çoğunluğudur.
10.4) Yönetim Kurulu üyelerinin ölmeleri, iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları, özürsüz
olarak üç toplantıya üst üste katılmamaları ya da özürlü olsalar bile bir çalışma dönemi içinde
düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde Yönetim Kurulu kararı
ile ayrılmış sayılırlar ve yerlerine bir hafta içinde yedek üyeleri göreve çağrılırlar.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
MADDE 11 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
11.1) Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak, özellikle resmi
senedin 5.maddesinde öngörülen hukuksal işlemleri yürütmek ve uygulamak; Vakfı temsil
etmek ve bunun için başkan ya da diğer üyeleri görevlendirmek,
11.2) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik
kazandırmak, bu maksatla hazırlanacak yönetmelik hükümleri uyarınca gönüllü olarak
etkinlik ve katkıda bulunacak kişilerden oluşacak çalışma grupları ve komiteler kurmak,
çalışmalarını izlemek ve önerileri hakkında gereken kararları almak,
11.3) Mütevelli Heyeti toplantılarının tarih, yer ve gündemlerini tespit etmek,
11.4) Vakıf bütçesi yıllık uygulama yönetmeliği, gelir ve gider çizelgesi ve çalışma dönemi
hizmet programı ile bilânço, gelir-gider çizelgeleri ve çalışma dönemi çalışma raporunu
görüşüp kabul etmek ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

11.5) Vakıf resmi senedinde öngörülen değişiklikleri görüşüp ve Mütevelli Heyetinin onayına
sunmak,
11.6) Şubelerin, irtibat bürolarının, temsilciliklerin açılmasına, iktisadi işletmeler, ortaklıklar
ve şirketlerin kurulmasına karar vermek; iktisadi işletmelerinin daha iyi yönetilmelerine
ilişkin girişim ve önerilerde bulunmak, iyi yönetim ilkelerini geliştirmek ve uygulamak,
11.7) Vakıf personeli ile iktisadi işletme üst yöneticilerini atamak ve gereğinde görevden
almak; sürekli Vakıf yönetim ve hizmet komitelerini oluşturmak, araştırma ve geliştirme
merkezlerini kurmak, çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki
vermek ve uygulamalarını izlemek,
11.8) Vakfın amaç ve hizmet etkinliklerine ilişkin uygulama yönetmeliklerini görüşüp onaylamak, yasalar ile Vakıf resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmak.
Denetçi
MADDE 12 - Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine bağlı olup ayrıca,
mütevelliler arasından ya da dışarıdan iki yıllık süre için açık oyla seçilen ve mümkün olduğu
kadar mali konularda bilgisi olan bir asıl ve bir yedek Denetçi Vakıf içi denetimi sağlar.
Herhangi bir nedenle ayrılan Denetçinin yerine, syedek Denetçi bir hafta içinde çağrılır.
Denetçinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
12.1) Altı aylık incelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim
Kuruluna bildirmek,
12.2) Çalışma dönemi sonunda bilânço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel
değerlendirmeye ilişkin konu ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak,
12.3) Yıllık bütçe hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak.

III.Bölüm - MALİ HÜKÜMLER

Çalışma Dönemi ve Bütçe
MADDE 13 - Vakfın çalışma dönemi 1 Ocak’da başlar ve 31 Aralık’da sona erer. Vakıf yıllık
bütçesi, bütçe uygulama yönetmeliği ile gelir-gider çizelgesinden oluşur ve Vakıf hesapları

bilanço esasına göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kabul ettiği standart hesap planı uyarınca
tutulur.
Vakfın Gelirleri
MADDE 14 - Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
14.1) Vakfın amacına uygun olarak yapılacak şartlı ve şartsız bağışlar ile ölüme bağlı
tasarruflar,
14.2) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat, faiz
ve temettüler ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler,
14.3) Vakfın sahibi olduğu iktisadi işletmeler ile ortağı bulunduğu şirketlerden elde edilecek
gelirler,
14.4) Broşür, bülten, video ve cd-dvd kaseti, filim, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınları ile
konferans, panel, sempozyum, açık oturum, gezi, şenlik, yarışma ve bilimsel toplantılardan
elde edilecek gelirler,
14.5) Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak gelirler,
14.6) Vakıf, yasalara aykırı gelir elde edemez.
Harcama İlkeleri
MADDE 15 - Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin 1/3 ünü yönetim ve
yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve Vakfın malvarlığını artırıcı yatırımlara, kalan
2/3 ünün ise Vakfın amacına ayrılması ve harcanması zorunludur.
Organ Üyelerinin Mali Özverisi
MADDE 16 - Vakfın organlarında görev alan üyeler, bu görevleri nedeniyle her hangi bir adla
ücret ya da huzur ödeneği almazlar. Ancak, seyehat giderleri ödenir.

IV.Bölüm - GENEL HÜKÜMLER
İktisadi Işletmeler
MADDE 17 - Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire
yönelik olmak üzere Vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir.
Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Vakıf iktisadi işletmesi statüsünde Vakfın
tesciline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları,
işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali
işlemler, vergi bağışıklığı konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

Vakıf iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.
Resmi Senette Değişiklik
MADDE 18 - Vakıf resmi senedinde yer alan amaç ve hizmet konularının nitelik ve
kapsamlarının, Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede
değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının
sürdürülmesi için Vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda
Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün
görüşü ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin tescili ile Vakıf resmi senedinde değişiklik
yapılabilir.
Vakfın Sona Ermesi
MADDE 19 - Amacın gerçekleşmesi olanaksız hale geldiği ve değiştirilmesinde olanak
bulunmadığı takdirde vakıf kendiliğinden sona erer ve mahkeme kararı ile sicil’ den silinir .
Yönetim Kurulunun tasfiye kurulu olarak yapacağı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalan
malvarlığı, Mütevelli Heyetinin kararına göre benzer amaçlı bir kuruluşa devredilir.
Hüküm Eksikliği
MADDE 20 - Vakıf resmi senedinde hüküm bulunmaması durumunda Türk Medeni Kanunu
ile Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri uygulanır.
Vakfın Kurucuları
MADDE 21 – Vakfin kurucuları aşağıda gösterilmiştir.
1)Ahmet M.Tarhan. 2) Aydan Türkmenoğlu, 3) Ayhan Ünler, 4) Badrik Bilker,
5) Bülent Ünalluna, 6) Cemal Dirik, 7) Cemil Salih Dinçel, 8) Cengiz Okaygün,
9) Ertuğrul Ceylan, 10) Fahamettin Ervardar,11) Faruk Erşen, 12) Faruk Haznedar,
13) Feryal Tünay, 14) Gültekin Laçin, 15) Haldun Gürsan, 16) Haldun Konuk,
17) Halit Kemal Elbir, 18) Hasan Karaok, 19) İlhami Alıncak, 20) İsmail Dilber,
21) Mahir Baravon, 22) Mehmet Sadullah Ülger, 23) Mehmet Şuhubi, 24) Mesut Sunay, 25)
Muammer Yahya İslamcıoğlu, 26) Mustafa E.Elove, 27) Mübin Başar,
28) Nail Kosova, 29) Nail Sipahioğlu, 30) Necati Ekşioğlu, 31) Necip Alsan, 32) Nejat
Atahan 33) Nejat Seyhan, 34) Nejat Toksoy, 35) Nural Gökdemir, 36) Nuri Çelik,
37) Perihan Ünler, 38) Rıza Akter, 39) Şükrü Torum, 40) Tarık Sülün, 41) Tayyar Çullu, 42)
Turgut Sengir, 43) Ülkü Erdoğan, 44) Üner Ergüden, 45) Yılmaz Altuğ,

Mütevelli Heyeti Üyeleri
MADDE 22 – Mütevelli Heyeti üyeleri aşağıda gösterilmiştir.
1) ALTUĞ Yılmaz , 2) ALKİN Erdoğan , 3) ALATAN Haşmet, 4) ALANGOYA Ülkü,
5) ALANGOYA Yavuz , 6)ARSLAN Türker, 7) AYSAN Mustafa , 8) AKÜNAL Teoman, 9)
ARKAN Orhan, 10) AKARSU Berrin 11) ARSLAN Ömer Lütfi,
12) AKYÜZ Berkay, 13) AYIK Hakan Arif , 14) BÜKER Badrik, 15) BERKSAN Esat, 16)
BALLAR Suat, 17) BENKLİ Herman, 18) BİLEN Alber, 19) BERK Metin,
20) BAYTOK Işıl, 21) BAYTOK Taner, 22) BAYTOK Onur, 23) BAYRAKTAR Köksal,
24) BAYRAKTAR Zülal, 25) BOLDAĞ Füsun, 26) BAŞARAN Oğuz,
27) CERRAHOĞLU Fadıl, 28) CİMCOZ Müşerref, 29) CANDIR Atilla, 30) ÇELİK Nuri,
31) ÇORAPÇI Bülent, 32) ÇELİK Necmi, 33) ÇAKIROĞLU Zuhal, 34) DİRİK Cemal, 35)
DÜNDAR Aydın, 36) DEMİRAY Bediz, 37) ELBİR Halid Kemal,
38) ERGİN Berrin, 39) ERDEM Sami, 40) EMEN İsmail, 41) ESENER Turhan,
42) EDİS Altan, 43) ERDOĞAN Aynur, 44) ERVARDAR Özcan, 45) ESİN İsmail Gökhan,
46) GÖKDEMİR Nural, 47) GÖNEN Orhan, 48) GÜNGÖR Burhan,
49) GÖKÇE Necmettin, 50) GÜVERCİNCİ Murat, 51) GÜNAL Vural, 52) GÜNDEZ Nuray,
53) GÜNDÜZ Zeki , 54) GÜRMAN Turgan, 55) İSMİGÜZEL Adnan,
56) KOÇAK Erdem, 57) KARAÇAM Burhan, 58) KAPTAÇ Bülent, 59) KUNTALP Erdem,
60) KESKİN Bülent, 61) KAZANCI Muharrem, 62) KARACA Zafer,
63) KARAOSMANOĞLU Esra, 64) KÜÇÜKSEZER Mustafa Oknur, 65) LÖK İlhan, 66)
MANİSALI Erol, 67) MAZLUMOĞLU Yılmaz, 68) MANAS Alphan, 69) MENGİ Gökhan,
70) OKAYGÜN Cengiz, 71) ONARAL Sezai, 72) OMAĞ Merih Kemal, 73) ÖZTEMİR
Necmettin, 74) ÖNEN Ergun, 75) ÖZMEN Rıfat, 76) ÖZDOĞAN H.Semih, 77) PAKER
Can, 78) PEKGÜÇLÜ Kürşat, 79) SUNAY Mesut, 80) SİLE Aydan, 81) SARISÖZEN
Memil, 82) SÜMEN Vuslat, 83) SOFUOĞLU Cem, 84) SAĞLAM Dündar, 85) ŞUHUBİ
Mehmet, 86) ŞENOĞLU Süleyman, 87) ŞENSOY Derya, 88) TEKİNALP Ünal, 89)
TARHAN Gülay, 90) TEOMAN Ceren, 91) TEOMAN Ömer, 92) TUNÇOMAĞ Kenan, 93)
TUNCER Gülay, 94) TUNCAY Aziz Can, 95) TÜZÜN Nüket, 96) TINAZ Turan, 97)
TOKMAK H.Leyla, 98) ULUSAN İlhan, 99) ULAGAY Osman, 100) ÜNLER Perihan, 101)
ÜNLER Ayhan, 102) ÜSTÜN Gürsel, 103) ÜNAL Mustafa, 104) ÜSTÜN Suna Çalık, 105)
YARSUVAT Duygun, 106) YASAL Semra, 107) YENİDÜNYA Caner
Tescil İşlemleri Yetkisi
GEÇİCİ MADDE 1 - Vakıf resmi senedinin yetkili asliye hukuk mahkemesinde tescili işlemleri ile gerekecek resmi senet değişiklikleri için Av. Cengiz Okaygün yetkili vekil olarak
atanmıştır.

