
KYÖV 

KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM VAKFI 

VAKIF SENEDİ  

 

             

    BÖLÜM 1  

  KURULUŞ HÜKÜMLERİ  

 

 

  KURULUŞ  

 

Madde –1 Bu vakıf senedinde belirtilen kiĢiler tarafından mevzuat hükümlerine göre bu vakıf senedinde belirtilen amaçları 

gerçekleĢtirmek üzere tüzel kiĢiliğe haiz bir vakıf kurulmuĢtur. 

 

  VAKFIN KURUCULARI 

 

Madde –2 Vakfın kurucuları 35. Maddede belirtilen kiĢilerden ibarettir. 

 

  VAKFIN ADI VE MERKEZİ 

 

Madde –3 Vakfın adı “KOCAELĠ YÜKSEK ÖĞRENĠM VAKFI”  olup kısaltılmıĢ adı “KYÖV” dir. Vakfın yönetim merkezi  

Metropol ĠĢ Merkezi, Kat 5 Ġzmit / KOCAELĠ‟dir. Kocaeli ili içinde adres değiĢikliği olduğunda ilgili mercilere bildirilir. 

 Vakfın Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dıĢında Ģube veya 

temsilcilikler açabilir. 

 

  VAKFIN AMACI 

  
Madde –4 Vakfın amacı, DĠNAMĠK ve ÜRETKEN bir toplum olma özlemi DEĞĠġĠME ve GELĠġĠME açık olmak isteği, 

ÇAĞDAġ DÜġÜNCE ve DAVRANIġLARI sergileme bilinci ile toplumsal değerleri bu yönde ETKĠLEME kararlılığı içinde ÇağdaĢ 

Demokratik bir toplum oluĢturulmasına katkıda bulunmak için özellikle eğitim, sağlık kültür alanlarında faaliyetlerde bulunmaktır. 

Uygulamalı yaygın öğretim ve eğitimin gerçekleĢtirilmesi doğrultusunda gerekli tesisleri kurar iĢletir, bu amaçlara yönelik tesisler ve 

iĢletmelerle her türlü bağlılıklara giriĢir öğrencilere burs verir, amaca yönelik kuruluĢlara yardım eder.  

 

VAKIFIN, AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN  

   YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR                              

 

Madde –5 Vakfın eğitim hizmetleri yapmak , okullar açmak, öğrencilere burs vermek, mevcut okullara yardımda bulunmak için 

kanuni sınırlamalar dıĢında, miktar ve değeri sınırsız olarak taĢınır ve taĢınmaz mallara veya her ikisinden müteĢekkil her çeĢit mal ve 

mülke bağıĢ, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın almaya, kiralamaya, süreli sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını 

satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirleri veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayri menkulü veya 

gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amaçlarına aykırı olmamak ve o amaçlara kısmen veya tamamen tahsis 

olunmak kaydıyla, vaki bağıĢ veya vasiyet veya ölüme bağlı çeĢitli tasarruflar yoluyla idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli ve yabancı bir 

veya birden fazla Ģirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut 

bulabilecek bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, 

gelirlerini tahsil sarfla, Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amaçlarına benzer 

faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıf veya diğer tür kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmaya bunlardan yardım almaya, bu yardımı 

temin için onlarla anlaĢmalar akdetmeye, amaçlarına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil 

kıymetlerle bir Ģirket kurmaya, kurulanlara katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, gayri menkullerin 

intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule bu haklarını kullanmaya mevcut veya vücut bulabilecek gelirleri ile kuracağı akdi 

münasebetler için taĢınır ve taĢınmaz malların rehni dahil her türlü teminatı almaya muteber banka kefaletlerini kabule;  

 

Vakıf amaçlarını gerçekleĢtirmek maksadıyla gereğinde ödünç almaya taĢınır veya taĢınmaz malları rehin göstermeye ve sair teminat 

iradesine; 

 

Amaçlarına uygun Ģartlı bağıĢları kabule  

 

Velhasıl, Vakıf amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleĢtirilmesi için yararlı veya gerekli görülen bilcümle teĢebbüs tasarruf 

temellük ve sözleĢmeleri, iĢlemleri icraya Medeni Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak; Vakıf bu yetkileri 

ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.  

 

  VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI 
 

Madde –6 Vakıf kuruluĢ, listede isimleri geçen kiĢiler tarafından hizalarında belirtilen miktarlarda 3.700.000.000.-TL nakit 

sermaye taahhüt edilmiĢ olup bu değerin ¼‟ü Vakıflar Bankası Ġzmit Ģubesine bloke edilmiĢtir. Ġlerki yıllarda yapılacak olan, ayni 

katkıların değeri için mahkemece kabul edilecek nitelikte bilirkiĢi raporları geçerlidir. Vakıf bu ilk kuruluĢ mal varlığına ilave olarak, gerek 

yurt içinden gerekse yurt dıĢından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağıĢ, vasiyet veya baĢka suretlerle 

temellük edebilir. Ġntifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklarına sahip olabilir veya bu hakları herhangi hukuki bir yolla edinebilir. 

 

  ÜYELİK KOŞULLARI 

 

Madde –7 Vakfın amaçlarını benimseyen on sekiz yaĢını bitirmiĢ medeni haklarını kullanma haklarına sahip kiĢiler Vakfa üye 

olabilir. 



 

  ÜYELİK TÜRLERİ 

 

Madde –8 

 

8.1 KURUCU ÜYELER: 

Vakfa en az 15 cumhuriyet altını karĢılığında para, menkul ve gayri menkul bağıĢlayarak Vakıf Senedi‟nde adı yazılan 

“Vakfeden” kurucu üyeleridir.  

 

8.2 DOĞAL ÜYELER: Kocaeli Valisi, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, Kocaeli    

Üniversitesi Rektörü, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Kurucu BaĢkanı ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) 

Dönem BaĢkanı Vakfın doğal üyeleridir. Doğal üyelerin vakıf organlarına seçilme hakkı yoktur. 

 

8.3         SEÇİLMİŞ ÜYELER: 

Vakfa önemli bağıĢlar yapmıĢ, Vakıf amaçları doğrultusunda çalıĢmıĢ, mülk edinilmesinde önemli çabaları olmuĢ kiĢiler 

arasından, Yönetim Kurulunun teklifi, Vakıf Meclisinin onayı ile seçilecek kiĢiler veya kurum ve kuruluĢların temsilcileridir. 

SeçilmiĢ üyelerin sayısı kurucu üyelerin % 25„ini geçemez. 

 

8.4         ÜYELER 

Vakfın amaçlarını benimsemiĢ ve Vakfa en az 3 cumhuriyet altını karĢılığı para bağıĢı yapmıĢ KYÖD üyeleri.  

 

  HUKUKSAL İŞLEMLER VE VAKFIN YETKİSİ 

 

Madde –9 Vakıf bu resmi senet hükümleri uyarınca bağımsız ve tüzel kiĢiliğe sahip olup, siyasal çıkarlar için kullanılamaz. 

 Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü‟nün denetimine bağlı olup, ayrıca her türlü yasal denetime açıktır. 

 

 

    BÖLÜM 11 

  YÖNETİM HÜKÜMLERİ 

 

 

  VAKFIN ORGANLARI 

 

Madde –10 Vakfın organları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

10.1 Vakıf Meclisi 

 

10.2 Vakıf Yönetim Kurulu 

 

10.3 Vakıf Denetim Kurulu 

 

Yönetim ve Denetim Kurulu Vakıf Meclisine karĢı sorumludur. 

 

  VAKIF MECLİSİ 

 

Madde –11 VAKIF MECLİSİNİN ÜYELERİ  

 

11.1 KURUCU ÜYELER: Vakfa en az 15 cumhuriyet altını karĢılığı para, menkul ve gayri menkul bağıĢlayarak Vakıf Senedi‟nde 

adı yazılan vakfeden kurucu üyelerdir. 

 

11.2 DOĞAL ÜYELER: Kocaeli Valisi, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü, Kocaeli Yüksek Öğrenim 

Derneği (KYÖD) Kurucu BaĢkanı ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Dönem BaĢkanı Vakfın doğal üyeleridir. Doğal 

üyelerin vakıf organlarına seçilme hakkı yoktur. 

 

11.3 SEÇİLMİŞ ÜYELER: Vakfa önemli bağıĢlar yapmıĢ vakıf amaçları doğrultusunda çalıĢmıĢ, mülk edinilmesinde önemli 

çabaları olmuĢ kiĢiler arasından, yönetim kurulunun teklifi ve vakıf meclisinin onayı ile seçilen vakıf temsilcileridir. 

 

11.4 TEMSİLCİ ÜYELER: Üyeler arasından en az her 5 üyeye bir temsilci olmak üzere seçimle belirlenen ve sayıları en çok vakıf 

senedinde yazılı kurucu üye sayısının bir/beĢ‟i oranında  temsil edilen ve 3 yıl süre ile görevlendirilen meclis üyeleridir. Seçme 

ve seçilme hakkına sahiptirler. 

 

VAKIF MECLİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 

 

Madde –12 Vakıf Meclisi, Vakfın en yüksek karar organıdır. Görev ve yetkileri Ģunlardır. 

 

12.1 Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini 3 yıl için seçer. 

 

12.2 Kendi üyeleri arasından veya dıĢarıdan Denetim Kurulu üyelerini seçer. 

 

12.3 Yönetim Kurulunun geçmiĢ çalıĢma yılına ait raporları ile Denetim Kurulu raporlarını inceler ve bu kurulların aklanması 

konusunda karar verir. 

 



12.4 Yönetim Kurulunun hazırlayacağı, bütçe tasarısını inceler, aynen veya uygun göreceği değiĢiklikleri yaparak onaylar. 

 

12.5 Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç tüzük tasarısıyla, diğer yönetmelik tasarılarını inceleyip, aynen veya uygun göreceği 

değiĢiklikleri yaparak kabul eder.   

 

12.6 Vakıf Resmi Senedinde gerekli gördüğü ilave ve değiĢiklikleri yapar. 

 

12.7 Vakfın taĢınmaz malları ile ilgili her türlü kararları alır ve Yönetim Kuruluna yetki verir. 

 

12.8 Yönetim Kurulunun önerdiği vakıf meclis üyeliğine alınacak seçilmiĢ üyeleri karara bağlar. 

 

12.9 Vakıf resmi senedinde kendisine verilen diğer görevleri yapar. 

 

VAKIF MECLİSİNİN TOPLANMA ZAMANI 

 

Madde –13 Vakıf Meclisi her hesap dönemi sonunda ve her halde yeni yılın ilk dört ayı içerisinde Yönetim Kurulu‟nun daveti ile 

olağan toplantısını yapar. Vakıf Meclisi her toplantısında o toplantıyı yürütecek toplantı baĢkanı ve yeterli sayıda katip üye seçer. 

 

Vakıf Meclisinin ilk toplantısı Vakfın tescil ve teĢkilini takip eden iki ay içinde yapılır. 

 

Yönetim Kurulu‟nun gerek göreceği hallerde, Denetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile aldıkları  kararlar veya Vakıf Meclis üyelerinin 1 / 

3‟nün toplantı sebebini bildiren yazılı isteklerinin Yönetim Kurulu‟na bildirilmesi üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu‟na 

bildirilmesi üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu en geç 45 gün içinde toplantıyı gerçekleĢtirmek zorundadır. 

 

  VAKIF MECLİSİNİN TOPLANMA İLANI  

 

Madde –14 Vakıf Meclisi toplantısının günü ve saati ile gündemi toplantıdan en az 15 gün önce üyelere tebliğ edilir. Olağanüstü 

toplantılarda gündem dıĢında konular üzerinde görüĢme yapılmaz. 

 

  VAKIF MECLİSİ TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 

 

Madde –15 Vakıf Meclisi, üyelerin 2 / 3 „ünün iĢtiraki ile toplanır. Meclis kararları toplantıya katılan üyelerin 2 / 3 çoğunluğu ile 

alınır. 

 

  VAKIF YÖNETİM  KURULU 

 

Madde –16 Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf Meclisi tarafından seçilen 1 BaĢkan 6 üyeden oluĢur. Seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin 

görev süreleri 3 yıldır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında 2 BaĢkan Yardımcısı ile Muhasip üye seçer ve gerekli iĢ bölümü yapar. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinden görev süreleri bitmeden ayrılanların yerine, Vakıf Meclisince önceden seçilmiĢ dört yedek üyeden biri, geri 

kalan süre için asil üyelik görevini yürütür.      

 

Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. 

 

  YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV-YETKİ VE  

   SORUMLULUKLARI 

 

Madde –17  Yönetim Kurulu; 

 

17.1 Vakfın kuruluĢundan sonra Vakıf amacını geliĢtirici yönde maddi manevi yardımları olabilecek kiĢi ve kurumların Vakıf Meclisi 

Üyesi olarak alınması için teklifte bulunur. 

 

17.2 Görev ve yetkilerini önceden belirtmek Ģartıyla teĢkilini uygun göreceği çeĢitli danıĢma ve çalıĢma grupları, kurul ve 

komisyonları kurabilir.Gerektiğinde bunların görevlerine son verebilir. 

 

17.3 Vakfın yıllık bütçe tasarısını hazırlar, Vakıf Meclisinin görüĢ ve onayına sunar, Vakıf Meclisince kabul edilen bütçeyi uygular. 

 

17.4 ÇalıĢmaların düzenli bir Ģekilde yürütülmesini sağlar, bu maksatla düzenleyici ve verimliliği artırıcı tedbirler alır ve uygular. 

 

17.5 Vakfın idari teĢkilatını kurar. ÇalıĢanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler.  Personelin ünvanı ve ücretlerini tespit ve ilan 

eder. 

 

17.6 Vakfın imza sirkülerini hazırlar. 

 

17.7 Vakfa gelir sağlamak için gerekli her türlü çalıĢmaları yapar. Ġktisadi iĢletmeler, Ģirketler kurar. 

 

17.8 Olağan ve olağanüstü Vakıf Meclisi toplantılarının gündemini hazırlar ve üyeleri bu toplantılara davet eder. 

 

17.9 Her türlü yayınlar için karar alır. 

 

17.10 Kanunların, ilgili mevzuatın, Vakıf senedinin verdiği ve öngördüğü diğer görevleri yerine getirir. 

 



VAKIF YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI-TOPLANTI 

               VE KARAR YETER SAYISI 

 

Madde –18 Vakıf Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Toplantılar salt çoğunlukla yapılır. Kararlar mevcudun çoğunluğu ile 

alınır. 

 

  VAKIF DENETİM KURULU 

 

Madde –19 Vakıf Denetim Kurulu, Vakıf Meclisi tarafından seçilen üç kiĢiden oluĢur. Denetçiler meclis üyeleri arasından 

seçilebileceği gibi dıĢarıdan  da seçilebilir. Vakıf Denetçilerinin görev süresi 3 yıl olup, her yıl süresi dolan vakıf denetçisi yerine seçim 

yapılır. Süresi dolmadan boĢalma durumlarında  Yönetim Kurulunca vakıf meclisi üyelerinden seçim yapılır. SeçilmiĢ ilk denetim kurulu 

üyeleri kendi aralarında kura çekerek1‟nci bir yıl, 2‟nci 2 yıl, 3‟ncü üç yıl süre ile görev yapar. 

 

  VAKIF DENETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ 

 

Madde –20 Denetim Kurulu üyelerinin görevleri aĢağıda gösterilmiĢtir. 

 

20.1 Denetçiler, Vakfın yıllık hesaplarını,  vakıf gelir ve giderlerini, yapılan sarfiyatı denetleyerek görüĢlerini bir raporla Vakıf 

Meclisine sunarlar. 

 

20.2 Yıllık Bütçe ve finansman planı hakkındaki görüĢ ve önerilerini bir raporla Vakıf   

    Meclisine sunarlar. 

 

20.3  Oybirliği ile aldıkları karar sonucu Vakıf Meclisini Olağanüstü toplantıya   çağırabilir. 

 

VAKFIN DENETİM KURULU ÜYELERİNİN TOPLANTI 

    VE KARAR İLKELERİ 

 

Madde –21 Vakıf Denetim Kurulu ilk ortak toplantısında bir baĢkan ve raportör seçer. 

 

Vakıf Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı çalıĢabilecekleri gibi en az üç ayda bir toplanırlar ve gereken kararları alırlar. Ortak toplantıların 

toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. 

 

 

 

               BÖLÜM 111 

   MALİ HÜKÜMLÜLÜKLER 

 

 

  ÇALIŞMA DÖNEMİ 

 

Madde –22 Vakfın çalıĢma ve hesap dönemi takvim yılı olup, 1 Ocak‟ta baĢlar 31 Aralık‟ta sona erer. Vakfın kuruluĢ yılında 

çalıĢma ve hesap dönemi Vakfın temsilciliğine iliĢkin mahkeme kararının verildiği tarihten itibaren baĢlar. 

 

 

  VAKFIN MAL VARLIĞI 

 

Madde –23 Vakfın malvarlığı, kurucular tarafından tahsis edilen; T.Vakıflar Bankası Ġzmit ġubesi nezdinde bulunan toplam 

925.000.000.-TL . Nakit, aynı bankaya tevdii edilmiĢ alacak Ģeklinde düzenlenen çek bedeli toplamı olarak 165.000.000.-TL.  Aynı Ģekilde 

bankaya tevdii olunan alacak Ģeklinde düzenlenmiĢ senet bedeli toplamı: 2.610.000.000.-TL. olmak üzere toplam 3.700.000.000.-TL‟dir. 

 

VAKFIN GELİRLERİ 

 

Madde –24 Vakfa yapılan tahsis dıĢında gelir kaynakları Ģunlardır. 

 

24.1 Vakfın gelirlerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler, 

 

24.2 Vakfa gerçek ve tüzel Ģahıslar tarafından yapılan bağıĢ ve yardımlar, 

 

24.3 Yapılacak veya yaptırılacak etüd ve projelerden, araĢtırmalardan, meĢriyattan ve emsali çalıĢmalar ile telif, tercüme, sanat ve 

patent; haklarında üretilecek iĢler ve iĢlemlerden ve diğer teĢebbüslerden sağlanacak gelirler, 

 

24.4 Devletin Vakıflara yardım amacı ile yapacağı transfer gelirleri, 

 

24.5 Vakfın sahibi ya da ortağı bulunan iktisadi iĢletmelerden elde edilen gelirler, 

 

24.6 Vakfın taĢınır ve taĢınmaz malları ve menkul değerlerden elde edilecek kira, irat, faiz, temettüler ile bunların satıĢından elde 

edilen gelirler, 

 

24.7 Sair kaynaklardan elde edilecek gelirler  

 



MALİ UYGULAMA 

 

Madde –25 Vakfın Mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aĢağıda gösterilmiĢtir. Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen bürüt 

gelirlerin %20‟si yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara, kalan %80‟i ise vakıf amaçlarına ayrılır 

ve harcanır.  

 

Vakıf amaçlarına ayrılan miktarlar hiçbir Ģekilde baĢka amaçlar için kullanılamaz; ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf 

mal varlığını artırıcı yatırımlara  ayrılan tutarlar yönetim kurulu kararı ile kısmen veya tamamen vakıf amaçlarına harcanabilir. 

 

  DENETİM GİDERLERİNE KATILMA PAYI 

 

Madde –26 Bir yıl içinde bütçe gereğince elde edilecek gelirlerden, gelirin sağlanması için yapılan giderlerin indirilmesinden sonra 

kalan safi gelirden. Vakıflar hakkındaki Tüzük hükümleri uyarınca denetim giderlerine katılma payı ayrılır ve Mart ayı sonuna kadar 

ödeme yapılır. 

 

  VAKIF GÖREVLİLERİNİN ÜCRETİ 
 

Madde -27 Vakıf Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelik hizmetleri fahri olup, bu hizmetlerden dolayı ücret ödenmez, ancak 

belgelenmek Ģartıyla görev gereği yapacağı masraflar ile yolluklar Vakıf tarafından karĢılanır. 

 

Vakıf çalıĢmalarına ve Vakıf için yapılacak araĢtırma ve çalıĢmalarda bulunmak üzere Yönetim Kurulunca görevlendirileceklere uygun bir 

ücret ödenir. 

 

        

BÖLÜM 1V 

  GENEL HÜKÜMLER 

   

 

  VAKIF TAŞINMAZ MALLARINDA DEĞİŞİKLİK 
 

Madde –28 Vakıf amaç ve hizmetlerine tahsis edilmiĢ olup da vakfetme, bağıĢlama ve satın alma yoluyla Vakıf malvarlığına 

geçmiĢ bulunan taĢınmaz mallar, ekonomik Ģartlara göre Vakıf Meclisi kararı ile 903 sayılı Kanundaki yöntem ve ilkelerle satılabilirler. 

 

Pay senetleri ve tahviller gibi menkul mallar Yönetim Kurulu kararı ile paraya çevrilebilir. 

   

VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK 

 

Madde –29 Vakıf resmi senedinin, Vakıf Meclisi tam üye sayısı 2 / 3‟ünün toplantıda hazır bulunması durumunda 2 / 3 çoğunluk 

oyu ile değiĢtirilmesine karar alınabilir. 

 

Vakıf resmi senet değiĢikliğine iliĢkin teklif, tasarı ve gerekçesi, on beĢ gün öncesinden vakfedenlere gönderilmedikçe Vakıf Meclisinde 

görüĢülemez. 

 

  VAKFIN FESHİ VE TASVİYESİ     
 

Madde –30 Vakıf belli bir süre ile sınırlı değildir. Medeni Kanun hükümleri uyarınca  Vakıf Meclisi Kararı ile tasfiyelerine karar 

verilebilir. 

 

Fesih halinde borçlar ödendikten sonra kalan varlık Yönetim Kurulu kararı ile Kocaeli „ de tescilli olup, aynı amaçlar doğrultusunda 

faaliyette bulunan vakfa devredilir. 

 

  HÜKÜM EKSİKLİĞİ 
 

Madde –31 Bu Vakıf Senedinde hüküm bulunmaması durumunda Türk Medeni Kanunu, 903 sayılı Kanun ve Vakıflar hakkındaki 

Tüzüğün ilgili hükümleri uygulanır. 

 

  YÜRÜRLÜK 
 

Madde –32 Bu Vakıf resmi senedi Asliye Hukuk Mahkemesinin tescile iliĢkin kararının verildiği tarihten baĢlamak üzere yürürlüğe 

girer. 

 

Madde –33 Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı‟na üye sıfatıyla Vakfedenlarin ad ve soyadları Ģöyledir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURUCULAR LİSTESİ 

(Ġsimler üye numarasına göre yazılmıĢtır) 

 

SIRA NO        ADI SOYADI              SIRA NO  ADI SOYADI 

 

1- ÖMER TÜRKÇAKAL  37-  ĠSMAĠL HAKKI ERSOY 

2- REġAT  KEÇECĠ   38-  MĠNE YARDIMCI 

3- BAHRĠ ġANLI   39-  YUSUF DAYI 

4- CĠHAT UÇAR   40-  NACĠ DĠL 

5- ERTUĞRUL YURDERĠ  41-  RENGĠN ORTAÇ 

6- AYTEN GÜL   42-  MUSTAFA AGAS 

7- SERMET ATAY   43-  MEHMET GÖKMEN 

8- ARĠF AġIK   44-  ATAKAN SONUGELEN 

9- ġERĠF ÜNAN   45-  HALĠT DEMĠREL 

10- HASAN OKUMUġ  46-  HALUK GÖK 

11- HASAN ÖZPINAR  47-  MURAT KURT 

12- MEHMET TOKER  48-  YAVUZ YILDIRIM 

13- UFUK TOPALOĞLU  49-  NĠZAMETTĠN MISIRLI 

14- CENGĠZ SARIBAY  50-  VEDAT YAVUZ  

15- ERDĠNÇ OKÇULAR  51-  MEHMET BERBEROĞLU 

16- HASAN SITKI YĠĞĠT  52-  ABDULLAH GÜRKAN 

17- UFUK PEKMERTOL  53-  NEZAHAT ÖZMAN 

18- ġAHAP AGAS   54-  ĠLYAS AZAK 

19- NAZMĠ TĠRBEN   55-  DOĞAN KARAÇETĠN 

20- KERAMETTĠN GENÇTÜRK 56-  ERTUĞRUL BAHAN 

21- SÜLEYMAN ANNAK  57-  ÖZCAN EROL 

22- YALÇIN KUġKAN  58-  YAVUZ ULUGÜN 

23- MUHĠTTĠN GÜL   59-  HÜSEYĠN ALABAġ 

24- YALÇIN KAYALI   60-  VEDAT YÜRÜKER 

25- FERĠDUN ULUSOY  61-  ĠBRAHĠM KILAVUZ  

26- ĠRFAN ĠNANÖZ   62-  KENAN BÜYÜK 

27- ÖMER KESKĠN   63-  ADNAN MENLĠK 

28- FĠKRET EFE   64-  SELMA DAĠMOĞLU 

29- MAHĠR DÖNMEZ   65-  TAYYAR ÖZBEK 

30- HÜSEYĠN AVNĠ ġĠRĠN  66-  NEġE CAN SÜNER 

31- ZEKAĠ TUNCAY   67-  ORHAN FINDIK   

32- SEVĠM DEREN   68-  HASAN EKġĠ 

33- ĠSMAĠL ÖZSOY   69-  ERTUĞRUL SAKAOĞLU 

34- BARBAROS KIRDAR  70-  FERRUH ġENSOY 

35- SEDAT AÇILDI   71-  NURETTĠN OLER 

36- AHMET ERCĠYAS  72-  ġENTÜRK FAHRALI    

 

 

DeğiĢiklik kararları Vakıf Meclisine  katılan üyelerin  oybirliği  alınmıĢtır. 

 

 

 

  Vakıf Temsilcisi    Divan BaĢkanı     Katip Üye 

 

Zeki TANDOĞAN   H.Avni ġĠRĠN  Ertuğrul BAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


