
 

-1-
 
 
 
 

TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI  
RESMİ SENEDİ * 

 
****************************************** 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 
VAKFIN ADI VE MERKEZİ :  
------------------------------------ 
 
Madde 1. Vakfın adı TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI’dır. Vakıf işbu Resmi 
Senette “TÜRÇEV” olarak anılacaktır.  
 
Madde 2. Vakfın merkezi Ankara İlindedir.  Yönetim Kurulu Kararı ile Vakıf 
yurtiçi ve dışında şubeler açabilir. Vakfın Yönetim Adresi: Atatürk Bulvarı 
144/6 Çankaya – ANKARA  
Yönetim Kurulu Ankara ili içinde adres değişikliği yapılabilir.   
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Vakfın Amacı, Tasarruf ve Faaliyetleri 

 
VAKFIN AMACI : 
------------------------- 
 
Madde 3. Vakfın amacı; insanın, insan sağlığının, çevrenin korunması ve 
iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabii kaynakların en uygun 
şekilde kullanılması ve korunması, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre 
bilincinin geliştirilmesi, ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile tabii ve tarihi 
zenginliklerinin korunmasını ve bu hedefler doğrultusunda; 
 
Avrupa Çevre Eğitim Vakfı’nca başlatılmış bulunan Avrupa Topluluğu’nca 
yürütülen Mavi Bayrak Kampanyası’nın ülkemizde organizasyonu, yürütülmesini 
ve geliştirilmesini, 
 
Rio Çevre ve Kalkınma Konferansında alınan kararlar doğrultusunda 
uluslararası NGO (Non Govermental Organization – Resmi Kuruluşlardışı 
organizasyonlar) tarafından yürütülecek çevresel çalışmalarda ülkemizin 
temsilini ve bu çalışmaların ülkemizde yerleşmesini sağlamaktır.  

________________________________________________ 
 
 * Vakıf Senedimiz 01.04.1993 tarihinde Şişli 5. Asliye Hukuk Hakimliği tarafından 
onaylanmıştır. 18.04.2004 tarihinde Vakfımız tarafından açılan dava ile senedimizde 
değişiklik istenmiş ve 5. Asliye Hukuk Hakimliği’nin 27.06.2005 tarihli ve 2005/265 kararı 
ile değişiklik yapılmıştır. Önceki senedin 2-4-6-8 ve 17.maddelerinde değişiklik yapılmış 
olup, bu senette, değişiklikler koyu italik karakterlerle belirtilmiştir.     
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VAKFIN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER:  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Madde 4. Vakıf amacı doğrultusunda, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve 
değeri sınırlanmamış olarak nakte, taşınır ve taşınmaz mallara ve her üçünden 
müteşekkil mal ve mülke ve mal varlığına ve haklarına, şartlı veya şartsız her  
 
türlü bağış, tahsis, ölüme bağlı tasarruflar veya satın alma, kiralama suretiyle 
sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya devir ve ferağ etmeye, 
kiraya vermeye, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın mal varlığına dahil 
bir veya birden fazla gayrimenkul veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda 
kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve amaca kısmen veya tamamen 
tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış, tahsis vasiyet, çeşitli ölüme bağlı 
tasarruflar ve satın alma yoluyla ve kanuna aykırı olmayan diğer yollarla 
temelluk ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa 
harcamaya, şirketlerin hisse senetlerini intifa senetlerini, oblugasyonlarını veya 
diğer hisse temsil eden veya vucüt bulabilecek bir hak veya alacak ifade eden 
evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kupon ve küpürleri 
almaya gelirlerini tahsil ve sarfa, vakfın amacına benzer faaliyetlerde bulunan 
vakıf, özel kuruluşlardan yardım almaya bunlarla anlaşmalar akdetmeye, 
amacına harcayacağı gelirlerini artırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal 
varlığına dair kıymetlerle bir şirkete katılmaya, şirket kurmaya, şirketlerdeki 
hisselerini devre, gayrimenkullerin intifa sükna gibi mülkiyetin gayri aynı 
haklarını kabule, bu hakları kullanmaya gerekiyorsa amacına uygun tesisler 
kurarak bizzat işletmeye, amacını gerçekleştirmek için ödünç almaya, vakıf 
kişiliğine hukuki sisteminin tanıdığı diğer hükmi tasarrufları gerçekleştirmeye, 
 
Çevre bilincinin oluşması ve gelişmesini sağlamaya, bu konuda tanıtıcı 
faaliyetlerde bulunmaya, her seviyedeki eğitim-öğretim kurumu ile işbirliği 
yaparak çevre eğitimini yaygınlaştırmaya, 
 
Çevre kirliliği ile ilgili her türlü ölçümün yapılmasını sağlanmaya ve bu konuda 
projeler üretmeye, üretilmiş projeleri uygulamaya ve desteklemeye, 
 
Kıyılarımızdaki deniz suyu ölçümlerinin yürütülmesine, plaj düzeninin ve 
emniyetinin sağlanması için gerekli çalışmaların yaptırılmasına, aday plajlarının 
seçilmesi amacıyla Ulusal Mavi Bayrak Jürisi teşkil edilmesine ve Avrupa 
Topluluğu Çevre Eğitim Vakfı’na (F.E.E.E) müracaatlar yapılmasına ve 
ülkemizdeki Mavi Bayrakların Dağıtılmasına, Avrupa Topluluğu Çevre Eğitim 
Vakfı veya diğer uluslararası kuruluşların Mavi Bayrak kampanyası 
çalışmalarında Türkiye’yi temsil etmeye, 
 
Uluslararası NGO (Non Govermental Organization – Resmi Kuruluşlar dışı 
organizasyonlar) tarafından yürütülen çalışmalara katılmak ve bu kuruluşların 
vakfın amacına hizmet eder nitelikleri karar ve ilkelerinin ülkemizde 
uygulanması ve yerleşmesini sağlamaya, 
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Amaçlarını gerçekleştirmek üzere gerekli diğer faaliyetlerde bulunmaya Türk 
Medeni Kanununun 46.maddesinde belirtildiği üzere vakıf izinli ve yetkilidir. 
Ancak, vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunun yasakladığı 
maksatlarla kullanamaz. Vakıf bütün faaliyetlerde gerekli yasal izinler dahilinde 
işlem yapılabilir. Bakanlık izniyle yurt içinde ve yurt dışındaki aynı gaye ile 
çalışan diğer vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir ve ortaklık kurabilir.  
 
 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
VAKFIN ORGANLARI  

    ------------------------------------ 
 
VAKFIN ORGANLARI : 
-------------------------------- 
Madde 5.  Vakfın organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kuruludur.  
 
Mütevelli Heyeti 
----------------------- 
Madde 6.  Mütevelli Heyeti Vakfın en yetkili üst karar organıdır. Mütevelli 
Heyeti, kurucu üyeler, şeref üyeleri ve kuruluştan sonra vakfa büyük ölçüde 
maddi veya manevi katkıda bulunan ve Mütevelli Heyeti üyeliği, Yönetim 
Kurulunca kabul edilen seçilmiş üyelerden oluşur.  
 
Vakıf Mütevelli Heyetine Yeni Üye Alınabilir.  
(Ankara 10.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 31.10.2011 gün ve 2011/312 Karar 
no ile üye alınabilir oldu.)   
 
Kurucu üyeler, iş bu vakıf senedinin geçici üçüncü maddesinde isimleri yazılı 
üyelerdir. Seçme ve seçilme hakları vardır. Şeref üyeleri, gerek görevleri, ve 
gerekse yardımları nedeniyle Mütevelli Heyette bulunmasında yarar görülen 
kişilerdir. Yönetim Kurulu’nun 2/3’ü oyu ile seçilirler. Bu üyeler Mütevelli Heyeti 
toplantılarına katılabilirler, seçme ve seçilme hakları vardır. Vakıf, şeref 
üyelerinden bağış ve katılım payı talep ve tahsil edebilir. Seçilmiş üyeler, Vakfın 
kurulmasından sonra Vakfa büyük ölçüde maddi veya manevi katkıda bulunmuş 
olan ve üye olmalarında fayda mülahaza edildiği için Yönetim Kurulunun iki 
üyesinin teklifi ve en az 2/3 üyenin kabulü ile seçilmiş üyelerdir. Seçme ve 
seçilme hakları vardır.  
 
Madde 7. Tüzel kişi üyeler Vakıf’ta birinci derecede imzaya yetkili bir kişi 
tarafından temsil edilir. Bu kişinin adı vakıf üyeliği esnasında tüzel kuruluş 
tarafından vakfa resmen bildirilir ve kuruluştaki görevi devam ettiği müddetçe 
değiştirilemez. Görevin son bulması halinde kişinin üyeliği otomatikman düşer 
ve üye kuruluş, yeni temsilcisini bildirir. Gerçek kişi üyelerin Vakıfta bizzat 
kendilerinin bulunması şarttır. Vekil veya halef tayini geçerli değildir.  
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MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN TOPLANMASI: 
--------------------------------------------------------   
Madde 8. Mütevelli Heyeti her yıl Şubat ayında olağan toplanır. Toplantı 
yeri ve günü Yönetim Kurulunca belirlenir.  
 
Bunun dışında:  
 
a. Vakıf Yönetim Kurulunun kararı  
b. Vakıf Denetim Kurulu Üyelerinin tamamının imzasını taşıyan yazılı talebi 
c. Mütevelli Heyeti üyelerinin 1/3’nün yazılı talebi üzerine olağanüstü olarak 

toplanır.   
 
ÇAĞRI USULÜ : 
----------------------- 
Madde 9. Vakıf Yönetim Kurulu ; 
 
a. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı için hazırlayacağı Faaliyet rapor ve 

bilançoyu, 
b. Olağanüstü toplantı için toplantı gerekçesini, 
c. Olağan ve Olağanüstü Toplantıların gününü, saatini, yerini ve gündemini 

toplantıdan en az 15 gün önce Mütevelli Heyeti üyelerine yazılı olarak 
bildirir.  

 
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI : 
------------------------------------------------------ 
Madde 10. Mütevelli Heyeti toplantısının yapılabilmesi için üye tam sayısının 
yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması zorunludur. Bu çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde müteakip toplantı en geç 15 gün içinde yapılır ve bu 
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantı gündeminde vakıf senedinin 
değiştirilmesi yer alıyorsa toplantının yapılabilmesi için kurucu üye tam sayısının 
yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır.  
 
Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Her kurucu 
üyenin bir oy hakkı vardır. Bir üye diğerinin yerine vekaleten de olsa oy 
kullanamaz.  
 
TOPLANTININ AÇILIŞ VE YÖNETİMİ 
--------------------------------------------------- 
Madde 11. Mütevelli Heyeti toplantısı açılmadan önce üyeler, vakıf Yönetim 
Kurulunca düzenlenmiş olan listede adları hizasını imza ettikten sonra 
toplantıya katılanların sayısı tespit edilerek durum bir tutanağa bağlanır ve ilk 
toplantı ise yeter sayının mevcut olduğu anlaşıldığı takdirde toplantı Vakıf Genel 
Müdürü tarafından açılır.  
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Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan ve iki üyeden oluşan 
başkanlık divanı seçilir. Toplantı tutanakları ve kararları başkanlık divanı 
tarafından imza edildikten sonra Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına verilir.  
 
MÜTEVELLİ HEYETİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ : 
---------------------------------------------------------------------- 
Madde 12. Mütevelli Heyetinin görevleri şunlardır. 
a. Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek, 
b. Vakıf Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet raporlarını görüşmek ve ibra 

etmek, 
c. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe, faaliyet raporu, bilanço ve gelir-

gider hesaplarını incelemek ve onaylamak, 
d. Vakıf Senedini değiştirmek, Vakfın feshi veya tasfiyesine karar vermek, 
e. Heyete getirilen teklifleri incelemek ve karara bağlamak ve iş bu resmi 

senette belirlenen diğer görevleri yapmak. 
YÖNETİM KURULU  
--------------------------- 
 
Madde 13.  Vakfın temsili ve yönetimi, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından 
sağlanır. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti üyeleri arasından 10 asil ve 10 yedek 
üye olmak üzere 3 yıllık bir süre için seçilir. Ancak bu asil üyelerin en az 3’ünün 
ve yedek üyelerin en az 3’ünün kurucu üyelerden olması mecburidir. Yönetim 
Kurulundan ayrılan asil üyeler yerine, yedek üyeler arasından, ayrılan üye ile eş 
statüdeki en yüksek oyu alan yedek üye gelir. 
 
Vakfın Genel Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. 
 
YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI 
------------------------------------------------------------------- 
 
Madde 14.  Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir 
başkan, bir başkan yardımcısı ve sayman seçer. Başkanın bulunmadığı 
toplantılarda Yönetim Kuruluna başkan yardımcısı başkanlık eder. Yönetim 
Kurulu toplantıları en az ayda bir defa yapılır. Yönetim Kurulu, başkanın veya 
kurul üyelerinden en az ikisinin isteğiyle toplanır. Kararlar katılanların salt 
çoğunluğuyla alınır. Bir yıl içinde mazeretsiz olarak 6 toplantıya katılmayan 
üyelerin yönetim kurulu üyelikleri sona erer. 
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
------------------------------------------------------------------- 
 
Madde 15.  Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 
 

a) Vakıf Genel Müdürünü atamak, 
b) Vakıf senedinde öngörülen görev ve işlemleri yapmak, 
c) Vakıf adına her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, taşınır ve taşınmaz 

mallar satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, gerektiğinde Mütevelli 
Heyetin kararını almak suretiyle vakıf mallarını satmak, 
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d) Vakfın işlerini yürütecek kadroyu tespit etmek ve personel tayin ve 

ücretlerini tespit ve gerektiğinde işlerine son vermek, 
e) Vakfın bütçe tasarısını ve faaliyet programını hazırlamak, 
f) Gerekli yönetmelikleri hazırlamak ve uygulamak, 
g)  Her faaliyet yılı sonunda vakfın yıllık bilanço, gelir ve gider cetvellerini ve 

Yönetim Kurulu faaliyetlerini gösteren raporu düzenlemek ve Mütevelli 
Heyetine sunmak, 

h) Usulüne göre gerekli kanuni defterleri tutmak, 
i) Mütevelli heyetini toplantıya çağırmak, 
j) Mavi Bayrak uygulaması için jüri seçimini ve gerekli işlemleri yapmak. 

 
 
DENETİM KURULU 
---------------------------  
Madde 16.  Vakfın iş ve işlemleri, Mütevelli Heyetinin üyeleri arasından seçilen 
3 kişilik denetim kurulu tarafından denetlenir. Mütevelli Heyeti ayrıca 3 de yedek 
üye belirler, üyelerin görev süresi 3 yıl olup, yeniden seçilmeleri mümkündür. 
Denetçiler yılda en az 2 defa Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını iş ve 
işlemlerini inceler, görüşlerini ve tavsiyelerini yıllık olarak bir raporla Mütevelli 
Heyeti Başkanlığına sunarlar. 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
VAKFIM MAL VARLIĞI VE GELİRLERİ 

 
 
Madde 17.  Vakfın mal varlığı ve gelirleri aşağıdaki giderlerden oluşmaktadır. 
 

a) Kurucular tarafından Vakfa tahsis edilen meblağ 250.000.000.-TL 
(ikiyüzellimilyon TL. sıdır.) 

b) 3. şahıslarca yapılacak her türlü bağışlar, 
c) Ölüme bağlı tasarruflarla, intikal edecek mal ve haklar, 
d) (d) Maddesi çıkarılmıştır. 
e) Vakıf tarafından gerçekleştirilecek her türlü etkinliklerden elde edilecek 

gelirlerle reklâm ve ilan gelirleri, 
f) Devlet, il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu ve kuruluşları ile özel 

ve kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilerden sağlanacak 
yardımlar, 

g) Vakıf amacına aykırı olmamak koşuluyla Vakıf Yönetim Kurulu’nca  
uygun bulunacak diğer gelirler, 

h) Mevzuat ve yargı kararları gereğince kazanılacak diğer tüm mal ve 
haklar, 

k) Vakıf tarafından satın alınan, yaptırılan, inşa ettirilen, devir alınan, vakfa 
hibe edilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların araçların satışı, 
kiralanması, kullanılması ve kullandırılması karşılığında elde edilecek her 
türlü işletme gelirleri, 
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ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

 
VAKIF GENEL MÜDÜRÜ 
---------------------------------- 
 
Madde 18.  Vakıf Genel Müdürü, vakıf idare teşkilatının ve profesyonel 
kadrosunun amiridir. Yönetim Kurulunun kararlarının uygulanması Vakıf 
görevlerinin ifası Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti sekreterya hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesi, vakıf Genel Müdürünün görevleri arasındadır. 
 
Vakfın Genel Müdürü Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Toplantılara katılır ve 
oy kullanır. 
Madde 19. Vakıf idari nitelikte personel çalıştırabilir. Bu personel arasında Vakıf 
Genel Müdürüne bağlı olarak çalışacak Vakıf Genel Sekreteri Yönetim Kurulu 
kararı ile atanır. Vakıf idari personelinin özlük ve parasal hakları Yönetim 
Kurulunca düzenlenir. 
 
VAKFIN HARCAMALARI 
---------------------------------- 
 
Madde 20. Vakfın ita amiri Yönetim Kurulu Başkanıdır. Vakfın bütün 
harcamaları Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak yapılır. Ancak ivedi 
durumlarda Başkan, Yönetim Kurulunca belli edilen miktarlarda harcamaları 
kendiliğinden yapabilir. 
 
Bu şekilde yapılacak harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara 
bağlanır. Vakfın paraları bankalarda vakıf adına açılacak hesaplarda saklanır. 
Bu hesaplardan para çekilmesi ya da bankalara talimat verilmesi için Yönetim 
Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı ile sayman veya onun yokluğunda bir 
yönetim kurulu üyesinin imzası olmak üzere çift imza şarttır. Vakıf Genel 
Müdürüne Yönetim Kurulunca belirlenecek bir limit dahilinde harcamalar için 
münferit imza yetkisi verilebilir.  
 
Madde 21.  Vakfı borç ve taahhüt altına sokacak her türlü evrak, belge veya 
sözleşmelerin en az iki Yönetim Kurulu üyesinin imzasını taşıması gerekir. 
 
YEDEK AKÇE  
-------------------- 
 
Madde 22. Vakıf yıllık safi gelirlerinin Mütevelli Heyetçe saptanacak belli bir 
oranı, yedek akçe olarak ayrılır. 
 
HESAP DEVRESİ : 
-------------------------- 
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Madde 23.  Vakfın hesap devresi takvim yılıdır. 
 
 
TUTULACAK DEFTERLER: 
-------------------------------------- 
 
Madde 24.  Vakıf, Vakıflar Tüzüğü Hükümlerinde nitelikleri belirtilen defterleri 
tutmakla yükümlüdür. 
 
Madde 25.  Bu senette düzenlenmeyen hususlar hakkında Türk Medeni 
Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkında 
Tüzük hükümleri uygulanır. 
 
Madde 26.  Vakıf Mütevelli Heyeti ve Denetim Kurulu Üyelerinin hizmetleri 
fahridir. Bunların görev gereği yapacakları seyahatlere ait yol, ikametgâh 
giderleri ve yevmiyeleri yönetim kurulunca belirlenecek esaslara göre ödenir. 
YÜRÜRLÜK 
----------------- 
 
Madde 27.  Bu resmi senette yazılı hükümler tasdik ve tescil işlemlerinin 
tamamlanmasını takiben yürürlüğe girer. 
 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

-------------------------------- 
 
İLK OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI 
------------------------------------------------------------------- 
 
Madde 1.  Vakfın kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından sonraki ilk ay 
içerisinde olağan Mütevelli Heyeti toplantısı yapılır. 
 
Madde 2.  İşbu Vakıf Resmi Senedinin tescil ve tasdiklerinden sonra Geçici 
Yönetim Kurulu ilk toplantısında Vakıf Genel Müdürünün atanmasını yapar. 
 
Madde 3. Aşağıda adı, soyadı ve adresleri belirtilen kişiler vakfın kurucu 
üyeleridir.  
 
ŞEREF ÜYELERİ 
------------------------ 
 
Madde 4.  Aşağıda adı, soyadı ve adresleri belirtilen kişiler vakfın 
kuruluşunda seçilmiş olan şeref üyeleridir. 
 
PROF. DR. ERDAL İNÖNÜ 
PROF. DR. ABDÜLKADİR ATEŞ 
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DOĞANCAN AKYÜREK 
DR. YILDIRIM AKTUNA 
KÖKSAL TOPTAN 
İBRAHİM TEZ 
KOREL GÖYMEN 
ÖZGER AKAD 
PROF. DR. İLHAN ÖZDEMİR 
PROF. DR. NECATİ ERŞAN 
ALİ TALİP ÖZDEMİR 
ANTALYA VALİSİ 
AYDIN VALİSİ 
BALIKESİR VALİSİ 
ÇANAKKALE VALİSİ 
MUĞLA VALİSİ 
İSTANBUL VALİSİ 
ANTALYA BELEDİYESİ 
 
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU: 
--------------------------------------- 
 
Madde 5.  Vakfın kuruluş ve tescilini müteakip aşağıda adı, soyadı ve 
adresleri belirtilen kişiler ilk Mütevelli Heyeti toplantısına kadar geçici Yönetim 
Kurulunu teşkil ederler. 
 

1. Korel GÖYMEN 
2. Mehmet Turan SÖYLEMEZ 
3. Yalçın MANAV 
4. Erdal KABATEPE 
5. Hasan Yıldırım AKINCIOĞLU 
6. Cahit ÖZDEN 
7. Ayk GURDİKYAN 
8. Yusuf Coşkun CABI 
9. TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ 
10. TURİZM YATIRIMCILAR DERNEĞİ 
11. TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VE YEŞİLLENDİRME KURUMU 

 
 
   
  


