Tüzük
TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ
VAKFIN ADI
Madde:1
Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI"
dır.

VAKFIN MERKEZİ
Madde:2
Vakfın merkezi Ankara'da olup, kuruluş adresi G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Beşevler/ ANKARA'dır.
Vakıf merkez yönetim kurulu kararı ve kurucular kurulunun onayı ile Vakıflar genel müdürlüğünün izni alınmak
şartıyla uygun görülen il merkezlerinde şube açılabilir.
VAKFIN GAYESİ
Madde:3
a- Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak mesleki ve teknik eğitim veren orta dereceli okullarla
üniversitelerin bünyesinde bulunan Teknik Eğitim Fakülteleri ve bunlara bağlı yüksek okullarda öğrenim gören
fakir, kimsesiz ve yardıma muhtaç başarılı öğrencilere burs vermek,
b- Yüksek Yüksek Teknik öğretmen okulu ve Teknik Eğitim Fakülteleri mezunlarının özlük (yetki, unvan, statü
gibi ) meselelerinin çözümüne yardımcı olmak; 3.maddenin (a) bendinde geçen kurumlarda hizmet verenlerden
mağdur durumda olanlara maddi yardımda bulunmak,
c-

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için teknik literatürü takip ederek araştırmalar yapmak ve yayınlamak;

seminerler, konferanslar, sempozyum ve açık oturumlar tertip etmek,
d- Mesleki ve teknik okullarda eğitim-öğretim hizmetinde kullanılan araç, cihaz, her türlü makine ve malzemenin
temininde imkanlar nispetinde yardımcı olmak,
e- Memleketimizde teknolojik gelişmeleri hızlandırmak için yapılan ilmi çalışmalara maddi ve manevi yardımlarda
bulunarak bu alanda yapılan proje çalışmalarını desteklemek; yukarıda zikredilen eğitim kurumlarını teknolojik
gelişmelerden haberdar etmek.

VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde:4
Vakfın mal varlığı, vakıf adına tahsis edilen 2.500.000. Tl. İle,
a- Vakfın yayınlayacağı kitap, dergi vb. yayınlardan elde edilecek gelirler,
b- İmalat ve pazarlamadan elde edilecek gelirler,

c-

Düzenlenecek gecelerden (kermes, konser, eğlence şöleni) elde edilecek gelirler,

d- Vakfa yapılacak olan, vakfın gayesine uygun nakdi ve ayni bağışlardır.
Vakıflar hakkındaki tüzüğün 37. Maddesinde sınırlanan yönetim, idare masrafları ile vakıf gelirini artıracak
yatırımlara ayrılacak yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan vakıf gelirlerinin tamamı vakfın gayelerine tahsis
veya sarf edilir.

GAYELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
Madde:5
Vakıf, gayelerini gerçekleştirmek için mal varlığını artırmak üzere,
a- Miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır veya taşınmaz malları; şirketlerin hisse senetlerini alıp satmaya,
malları kiralamaya, bunların gelirlerini tahsil ve sarfa,
b- Gerektiğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, vesair teminat iradesine
c-

Her türlü ticari faaliyetlerde bulunmaya, kurulmuş ticarethanelere ortak olmaya yetkilidir.

Vakıf, amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf,
temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya izinli ve yetkilidir. Ancak vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı
kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz.

VAKFIN ORGANLARI
Madde:6
Teknik Eğitim Vakfının organları şunlardır:
a- Kurucular kurulu
b- Genel kurul
c- Merkez Yönetim kurulu
d- Denetleme kurulu
e- Şube Yönetim kurulu
KURUCULAR KURULU
Madde:7
A- Teşekkülü
Vakıf senedinin altında isim, adres ve imzaları bulunan şahıslardan oluşur.
Kurucular kurulu üyelerinden herhangi birinin çalışamaz hale gelmesi veya kendi isteği ile görevden çekilmesi
halinde yerlerine gösterecekleri iki isimden birini kurucular kurulu seçer.

Kurucu üyelerin herhangi birinin ölümü halinde ise kurul üyeleri, onun yerine uygun göreceği birini oy çokluğu ile
seçer.
B- Görev ve Yetkileri
a- Merkez yönetim kurulunun, yeni açılacak vakıf şubeleri hakkındaki kararını uygun görülmesi halinde onaylar,
b- Merkez yönetim kurulunun teklif edeceği, vakıf hizmetinde çalışacak devamlı personeli tayın eder,
c-

Vakıf senedinde yapılacak değişikliğin hazırlığını yapar, Genel kurula sunar,

d- Merkez yönetim kurulunun tespit ve teklif edeceği burs verilecek öğrencilerin listesini onaylar,
e- Kurucular kurulu kararlarını oy çoğunluğu ile alır.

VAKIF GENEL KURULU
Madde:8
A- Teşekkülü:
Vakıf Genel kurulu; Kurucular kurulu, Merkez yönetim kurulu, Denetleme kurulu, vakıf üyeleri, şube temsilcileri ve
şeref üyeliğine kabul edilenlerden oluşur.
B-.Görevleri:
a- Merkez yönetim kuruluna seçimle gelecek asil ve yedek üyeleri seçer,
b- Denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerini seçer,
c- Merkez yönetim kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço gelir ve giderlerini inceler ve onaylar,
d- Denetleme Kurulunun raporunu inceler ve onaylar.

GENEL KURUL TOPLANTISI
Madde:9
Genel kurul, her yılın Eylül ayı içerisinde Merkez yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine olağan olarak
toplanır. Ayrıca kurucular kurulunun lüzum gördüğü hallerde kurul, olağanüstü toplantıya çağrılır.
Toplantı gündemi ve tarihi, toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere duyurulur, ayrıca bir gazetede ilan
edilir.
Genel kurul, üye sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde
bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır. Genel kurul, toplantıyı idare etmek için bir başkan ve iki katibi
seçer.

MERKEZ YÖNETİM KURULU
Madde:10
A- Teşekkülü:
Merkez Yönetim Kurulu, Genel kurul tarafından ekseriyet oyu ile seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eder.
Seçilen yönetim kurulu asil üyeleri kendi arasından bir başkan, başkan vekili, muhasip, sekreter ve üyeyi belirler.
B Görevleri:
a- Vakfın gayesinin tahakkuku için lüzumlu kararları alır,
b- Vakfa yapılan bağışları kabul ve tahsil eder, gelir ve harcamaların düzenli olarak muhasebesini ya140par,
c-

Her ay en az bir kere toplanarak, vakfın faaliyetlerini değerlendirir; gelirini artırıcı tedbirler alır,

d- Yeni açılacak şube ve bu şubeye atanacak şube başkanını tespit ederek kurucular kurulunun onayına sunar,
e- Kurucular kurulunun da uygun görmesi halinde vakıf faaliyetlerinin daha iyi yürütülmesi maksadıyla ücretli
personel (müdür, muhasip, sekreter vs.) çalıştırılabilir, bunlarla ilgili görev yönetmeliği hazırlar,
f-

Genel kurulu olağan toplantıya çağırır,

g-

Vakfın ihtisas kurullarını kurar, bunların çalışma programlarını hazırlar, faaliyetlerini denetler ve

değerlendirir,
h-

Merkez yönetim kurulu, kararlarını ekseriyet oyu ile alır.

DENETLEME KURULU
Madde:11
A- Teşekkülü:
Denetleme Kurulu, Genel kurul tarafından üyeler arasından seçilecek 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.
B- Görevleri:
Denetleme kurulu, vakfın idare ve işletme ile ilgili bütün evrak,defter ve vesikalarını ve merkez yönetim kurulu
kararlarının uygulama derecesini inceler ve kontrol eder. Hesap dönemi sonu itibarıile düzünlenecek raporu,en
geç 1 Haziran tarihine kadar genel kurul üyelerine gönderilmek üzere merkez yönetim kuruluna verir.
Ayrıca denetleme kurulu üyeleri,her üç ayda bir vakfın gelir ve giderleri ile evrakını inceleyerek sonucu ve
tavsiyelerini bir raporla merkez yönetim kurulu üyelerine bildirir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU
Madde:12
A- Teşekkülü:

Şube yönetim kurulu 5 üyeden teşekkül eder. Şube başkanı, merkez yönetim kurulunun teklifi ve kurucular
kurulunun tasdiki ile belirlenir. Başkan, yönetim kurulunu kendisi seçer.
B- Görevleri:
a- Vakfa yapılacak her türlü bağışı vakıf adına belge karşılığında kabul eder,
b- Geliri artırıcı çalışmalar yapar,
c-

Vakfın o yörede yapacağı faaliyetler ve harcamalarla ilgili şube yönetim kurulu kararlarını merkez yönetim

kurulunun onayına sunar. Tasdikinden sonra uygulamaya koyar, denetler ve ilgili evrakı zamanında vakıf genel
merkezine gönderir.

VAKFA ÜYE KAYDI
Madde :13
Vakıf için faydalı hizmetlerde bulunabileceklerden üyelik için Yüksek Teknik Öğretmen okulu ve Teknik
Eğitim Fakülteleri ile bu fakültelere bağlı yüksek okullardan mezun olan şahıslar, merkez yönetim kurulu kararı ve
kurucular kurulunun onayı ile üyeliği kabul edilir.
Üyeler, her yıl merkez yönetim kurulunun tespit edeceği miktarı muntazaman öderler.

ŞEREF ÜYELİĞİ
Madde:14
Vakfa maddi ve manevi yardımlarda bulunan şahıslar arasından, merkez yönetim kurulunca bir yıl için en
fazla 5 kişi şeref üyeliğine seçilir.
Şeref üyeliği sıfatını alanlar, sadece seçildikleri yıl toplanan genel kurulun tabii üyesi sayılırlar.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Madde:15
Merkez yönetim kurulunun resmen teşekkülüne kadar geçici bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Geçici yönetim
kurulunun görevleri şunlardır:
a- Vakfın kuruluşu safhasında gerekli çalışmaları (teşekkül ve tescil formaliteleri) yapmak,
b- Vakıf senedini tanzim ederek, ilgili mahkemeden tescil talebinde bulunmak,
c- Vakfı genel kurula hazırlamak.
Vakfın tescilinden sonra toplanacak ilk genel kurul tarafından yeni merkez yönetim kurulunun seçilmesinden
sonra görev kendiliğinden sona erer.

Geçici yönetim kurulu aşağıda yazılı şahıslardan meydana gelmiştir:
a- Mehmet Memiş
b- Orhan Uysal
c- Necmettin Karakuş
d- Duran Altıparmak
e- Zeki Sağ

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK
Madde:16
Vakıf imkanlarının artması halinde, hizmet alanı genişletilmek üzere, merkez yönetim kurulunun teklifi ve
kurucular kurulunun çoğunlukla alacağı kararla vakıf senedinde değişiklik yapılır.

ÜYELİKTEN ÇIRMA VE ÇIKARILMA
Madde:17
Üyelerden isteyenler, yönetim kurulu başkanlığına verecekleri dilekçe ile üyelikten ayrılabilirler.
Üyelerdin vakfın gayesine uygun çalışmaları engelleyenlere vakfın gayesine ters düşen davranışlarda
bulunanlar, merkez yönetim kurulu başkanının teklifi ve yönetim kurulu isteği ile üyelikleri askıya alınır. Üyelikleri
askıya alınanların durumları ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.
VAKFIN SONA ERMESİ
Madde:18
Vakfın feshi, merkez yönetim kurulu ve kurucu heyetin teklifi ve genel kurulun kararı ile olur.
Fesih halinde vakfın mal varlığı, kurucular kurulunun uygun göreceği aynı gayeyle kurulmuş bir başka vakfa
devredilir.
VAKIF KURUCULAR LİSTESİ
1-Ramazan ÖZEN

(Gazi ün.Tek.Eğt.Fak.Dekanı)

2-Mehmet Oktay

(Gazi ün.Tek.Eğt.Fak.Öğr.Gör.)

3-Orhan UYSAL

(Gazi ün.Tek.Eğt.Fak.Öğr.Gör.)

4-Mehmet MEMİŞ
5-Recep KANIT

(Gazi ün.Tek.Eğt.Fak.Öğr.Gör.)
(Gazi ün.Tek.Eğt.Fak.Öğr.Gör.)

6-Necmettin KARAKUŞ (Sanayi Bak.Müsteşar Yrd.)

7-Duran ALTIPARMAK

(Gazi ün.Tek.Eğt.Fak.Öğr.Gör.)

8-Mehmet Zeki SAĞ

(Gazi ün.Tek.Eğt.Fak.Öğr.Gör.)

9-Hanifi TOKGÖZ

(Gazi ün.Tek.Eğt.Fak.Öğr.Gör.)

10-Ali Rıza ÇALIŞKAN

(Telekom Şb.Md.)

