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TEMİZ ENERJİ VAKFI SENEDİ’
TANIMLAR
Madde 1- Aşağıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda çalışmalar yapmak
Uzere” Temiz Enerji Vakfı adı altında
bir vakıf kurulmuştur. Bu senette M
Temiz Enerji Vakfı” kısaca “Vakıf” olarak anıla
caktır.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2- Vakfın Merkezi”Ankara”dadır Anc
ak Vakıf Üst Kurulu önceden
.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bilgi vererek
Merkezin başka bir yere
taşmmasıııa karar verebilir. Yurt içinde ve yur
t dışında Vakfm amaçlarını
gerçekleştirmek ve yardırıcı olmak üzere tems
ildilikler, bürolar ve şubeler
açılabilir.

VAKFIN AMA ÇLARI
Madde 3- Vakfin amaçları, temiz
ve yenilenebilir (tükenmez) enerjile
rin
yaygın kullanımını sağlayacak araş
tırma, geliştirme ve uygulama çalışma
lan
yaparak veya yaptırarak ve kiilelici,
yenilenmeyen (tükenebilen) enerji
AnkmıAıliye 17. HukukMshkenıesinin
26.12.1994 gOn, E: 19941732, K1994/6
85
sayılı kararı Ile tescil edilmiş olup, 15 ocak
1995 gin ve 22172 asyılı Resmi Gazetede
yayınlanmıştır.
‘

kaynaklarının çevreyi en az kiiletecek
şekilde kullanılınasııu sağlayacak
araştırma, geliştirme ve uygulama çalı
şmaları yaparak veya yaptırarak,
enerjinin tutumlu kullanmıına yönelik
çalışmalar yaparak veya, yaptırarak,
yerel, bölgesel ve küresel ölçeklerde
çevre kalitesini geliştirmek ve gele
cek
için çevreyi kirletmeyen temiz bir ene
rji yapısı oluşturmakt

VAKFIN ETKİNLİKLERİ
Madde 4— VakıI amaçlanru gerçekleşt
irmek için aşağıdaki etkinliklerde
bulunur:
a) Temiz ve yenilenebilir (tükenmez) enerjile
rin yaygın kullanımına öncülük
edecek çalışmalar yapar, bunlarla ilgili olar
ak yeni yerleşim alanlan kurar,
kurdurur, destekler, aynı amaçla eski yer
leşim alanlarında da uygulama
çalışmaları yapar, yaptırır, destekler.
b) Temiz ve yenilenebilir enerji konularınd
a kuranısal ve deneysel çalışmalar
yapar, yaptırır, destekler, laboratuvarlar
kurar, gerekli aygıtlar alır veya
kiralar.
c) Temiz ve yertilenebilir enerji konular
ında çalışanlar arasında iletişimi
arttıracak etkinliklerde bulunur, bu kon
ularda yapılan çalışmaları yayar ve
duyurur; bu konularda çalışan kurulu
şlar arasında eşgüdün’ıü sağlar, çeş
itli
kuruluşlann katılabileceği ortak çalışma
lar geliştirir.
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d) Temiz ve yenilenebilir enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeylerde her türlü toplantıyı düzenler, düzenlenen toplantılara katkıda
bulunur, destek olur.
e) Temiz ve yenilenebilir enerji konularında çalışan ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla ilişkiler kurar, ortak çalışmalara girer, projelere kabhr, katkıda
bulunur, destekler.
t) Kamu ve özel kuruluşların temiz ve yenilenebilir enerji ile ilgili isteklerini
projelendirir, verilen projeleri değerlendirir ve sonuçlandınr.
g) Kamuoyunu temiz ve yenilenebilir enerjiler konusunda aydinlatır,
bilgilendirici etkinliklerde bulunur, danışma ve bilgilendirme merkezleri
kurar.
h) Temiz ve yenilenebilir enerji konulan ile ilgili eğitici ve öğretici
etkinliklerde bulunur, bu konulardaki etkinlikleri destekler, bilimsel araştuma
yapan kişilere ve öğrencilere burs verir.
i) Temiz ve yenilenebilir enerji konularında yanşmalar düzenler, ödüller ve
armağanlar verir.

j) Enerji üretim ve tüketim

alanlannda çevreye olumsuz etkileri belirleyecek
ölçme ve değerlendirme çalişmaları yapar; olumsuz etkileri giderici
araştırma, geliştirme ve uygnlama çalişmalan yapar, yaptırır, destek olur.
k) Temiz ve yenilenebilir enerjilerin yaygm kullarunımı engelleyen teknik,
ekonomik, sosyal ve yönetsel engelleri belirler, bu engellerin aşılması için
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çalışmalar yapar, ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur, bu konularla
ilgili mevzuat değişikliği çalişmalanna katılır, destek olur.
1) Kentlerde temiz ve yenilenebilir enerjilerin yaygın kullanımı ile kirletici ve
yenilenrneyen enerjilerin tutumlu ve çevreyi en az etkileyecek şekilde
kullanımını sağlayacak araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapar,
bu konularda yerel yönetimlere danışmanlık hizmetleri verir. Kentlerde
enerji tesislerinin çevreye olumsuz etkilerini belirleyecek ölçme ve
değerlendirme çalışmaları yapar; olumsuz etkileri azaltacak çalışmalar yapar,
yaptırır, destek olur.
m) Temiz ve yenilenebilir enerji ile ilgili alanlarda kamu ve özel kuruluş ve
kişilere görüş bildirir, danışmanlık hizmetleri verir.
n) Temiz ve yenilenebilir enerji üretim ve dağıtım tesisleri kurar, kurdurur,
işletir, üretilen enerjinin dağıtım ve salışıyla ilgili merkezler, bürolar açar.
o) Enerji tasarrufu konusunda araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları
yapar, ilgili yönetmeliklerin değ{ştirilmesi ve yenilenmesi çalişmalarma
katılır, destek olur.
p) Temiz ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi ve
yaygın kullanımını sağlamak amacıyla küçük, orta ve büyük ölçekli sanayi
kuruluşları ile ortak çalışmalar yapar, çalışmalara destek olur, ortak tesisler

ve ilşletmeler kumar, ticari işletme açar,açtığı ticari işletmeyi gerek görurse
lapatır,açacağı ticari işletmenin yöneticilerini seçme ve atamada
gerektiğinde bir yöneticinin yada tüm yönetici1ir> işine/işlerine son
vermede vakıf yönetim kurulu karar verir.
‘jfŞ
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VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 5- Vakfin mal varlığı 427.500.000TL.’dir.

VAKFIN GELİRLERİ
Madde 6- Vakfin her türlü taşınır ve taşınrnazdan elde edeceği gelirler,
vakfın vereceği hizmet ve mal karşılığı elde edeceği gelirler, Vakfa yapılacak
bağışlar ve Vakfin kurucu üyelerinden sağlanacak gelirler Vakfın gelirlerini
oluşturur.

Vakfın gelirlerini artırmak amacıyla bağışlar toplar, taşınır ve taşınmaz mallar
edinir, bunları kiralar, satar. Kamu kurum ve kuruluşlan ile özel kuruluşlara
sunduğu mal ve hizmetler karşılığı gelir sağlar, amaçları doğrultusunda
gerçekleştireceği her türlü çalışmadan gelir elde eder. Gelirlerini amaçlarına
uygun biçimde çoğaltmak için her türlü yasal girişimde bulunur.
Vakıt amacma uygun olarak kurulmuş veya kurulacak fonlan ve tahsisleri
kabul eder ve yönetebilir. Özel ve tüzel kişiler tarafından yasalara ve bu senet
hükümlerine aykırı olmayan diğer özel koşulları kapsar şekilde yapılacak
tahsisleri kabul eder ve yönetebilir.
Özel ve tüzel kişilerce Vakfa bağışlanacak taşınır ve taşınmazlar, bağış
senedinde belirtilmediği durumlarda, bu kişilerin (özel kişiler sağ iseler, tüzel
kişiler yasal olarak varlıklarını sürdürüyorsa) izinleri, Yönetim Kurulu’nun
önerisi ve Vakıf Üst Kurulu’nun onayı ile ilgili mevzuat hükümleri sakli
kalmak kaydıyla satılabilir.
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Vakıf, sürekli gelir kaynakları oluşturmak üzer
e yatınınlar yapabilir,
ekonomik giıişiınlemde bulunabilir. işletmeler
ve ortaklıklar kurabilir,
kurduğu ve katıldığı girişimleri tek başına veya
ortaklıklarla yönetebilir.
VAİFIN ORGAIVLAFJ
Made 7- Vakfin organlan şunlardır:

a) Vakıf Ost Kurulu,
b) Vakıf Yönetim Kurulu,
c) Vakıf Denetim Kurulu,
d) Vakıf Yönetimi

VAKIF ÜST KURULU
Madde 8— Ekli (1) No.lu listede belirtilen özel ve tüzel kişil
er Vakfın ilk Ost
Kurulu’nu oluşturur.
Ost Kurul, Vakfın en yüksek karar organıdır, Vala
fla ilgili her türlü karan
ahr.
Yeni üyeler, Yönetim Kurulu’nun ya da Ost Kurul
üyelerinin önerisiyle Ost
Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Vakı
f Ost Kurulu’na seçilirler.
Yeni üye seçimi, Ost Kurul toplantılannda
yapılabileceği gibi, bu
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toplantıların chşında üye kabul formlanıu Ost Kurul üye
tam sayısının salt

çoğunluğunun irnzalaması ile de yapılabilir.

Ost Kurul, Yönetim Kurulu’nun çağnsı üzer
ine Vakıf çahşmalarınrn

gerektirdiği zamanlarda ya da Vakıf Ost Kuru
l üyelerinin dörtte birinin
Yönetim Kurulu’na verecekleri yazılı istek üzerine
toplanır. Ancak senede en
az bir kez toplanmak zorundadır. Birinci toplantıda
üye tam sayısının salt
çoğunluğu sağlanamaz ise, en geç 1 hafta içinde yapı
lacak ikinci toplantıda
bu koşul aıanmaz; kararlar toplantıya katılan üyelerin
salt çoğunluğu ile
ahıur. Bu durum ve ikinci toplantının giinü, ilk topla
ntıya ilişkin duyuruda
üyelere bildirilir. Ost Kurul, her toplantısı için kendi içind
en, katılan üyelerin
salt çoğunluğuyla Ost Kurul Başkanını seçer. Tüzel kişil
er Vakıf Ust
• Kurulu’nda en çok iki kişi ile temsil edilebilirler.
Üst Kurul, üyelerince ve Yönetim Kurulu’nca önerilen özel
ve tüzel kişileri,
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla, onur üyeliğine seçer.
Onur üyeleri, Ust
Kurul toplantılarına katılabilirler ve görüş bildirebilirler,
ancak oy hakları
yoktur. Onur üyeliği yaşam boyudur, başkasına devredile
mez, varislere
geçmez.
Ost Kurul, atamayla gelen 2 üye dışında, kendi arasında
veya dışandan, üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla Yönetim Kurulu’na
5 asil ve 5 yedek üye
seçer. Ost Kurul, Yönetim Kumlu üyelerine
toplantı başına verilecek
ücretleri behrler.
Tüzel kişilere ait Ost Kurul üyeliği, o kuruluşun
yasal varlığı bulunduğu
sürece geçerlidir. Tüzel kişiler, kendilerini tems
il eden Ost Kurul üyelerini
değiştirebiliiler, ancak Yönetim ve Denetim kuni
llanna seçilmiş olan üyeler
görev sürelerini doldururlar. Özel kişilerin Ost
Kurul üyelikleri yaşam
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boyudur, başkasuıa devredilemez, varislere geçemez. Üst Kurul üyeleri
kendi istekleriyle Üst Kurul üyeliğinden ayniabilirler.
Üst Kurul, kendi arasından veya dışandan üye tam sayısının salt çoğunluğu
ile Denetim Kurulu’na 2 asil ve 2 yedek üye seçer.
Üst Kurul, bir önceki dönemde yapılan etkinlikleri değerlendirir, ileriye
yönelik etkinlikleri görüşür ve kararlar alır.
Üst Kurul, her hesap yılı sonunda Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Vakıf
bilançosu ve gelecek yılın tahmini bütçesini görüşerek onaylamak üzere
takvim yılının ilk iki ayı içinde toplanır.
Üst Kurul, Vakfin yurt dışında ortaklıklara katılması, temsilcilikler, büıolar
ve şubeler açılması konulannda kararlar alır.
Üst Kurul, üyelerince ve Yönetim Kurulu’nca önerilen özel ve tüzel kişileıin
ödüllendirilmesiyle ilgili kararlar alır. Ödül kazanan özel ve tüzel kişiler, ödül
aldıklan dönemi izleyen iki dönem Üst Kurul’a katılmaya hak kazanırlar,
ancak oy hakları yoktur.
Üst Kurul, kararlaruıı bu vahf senedinde ayrıca belirtilmiş olanların dışında,
katılanların salt çoğunluğu ile alır. Üyeler oylarını kabul veya red şeklinde
belirtirler. Çekimser oy kullanamazlar. Üst Kurul toplantısına katılamayan
bir üye, yazılı olarak diğer bir üst kurul üyesine kendini temsil hakkı
tamyabilir; bir Üst Kurul Üyesi, kendisi dışında en çok bir kişiyi Üst Kurul
toplantısında temsil edebilir.
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VAKIF YÖNETİM KURULU
Madde 9- Yönetirıı Kurulu 7 üyeden oluşur.
Bu üyelerin 2 tanesi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

ÇWBITAK) Bilim Kurulu’nca atamr.

Yönetim Kurulu’nun diğer 5 üyesi, Vakıf Üst Kurulu taıafindan, kendi
aralanndan veya dışardan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir.
TÜBİTAK Bilim Kurulu’nca atanacak Yönetim Kurulu Üyelerinin birisi,
TÜBİTAK’ndan, Üniversiteler yada eşdeğer araştırma kuruınlanndan,
Vakfın çalışmalarıyla ilgili görülen ve en az doktorası bulunan kişiler
arasmdan TÜBITAK Başkanı tarafindan önerilir, diğeri ise Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfi’nca önerilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri 4 yıl süre için seçilirler ve atarurlar. Görev süreleri
biten üyeler yeniden seçilebilirler. Yeni üyeler göreve başlayana kadar eski
üyeler görevlerine devam ederler. Süre dolmadan ayrılan üyenin yerine
geçen yedek üye, eksik kalan süreyi tamamlar. Atamayla gelen üyeler,.
TUBİTAK Bilim Kurulu’nca bu süre dolmadan da değiştirilebilirler. Aynca
Vakıf Ust Kurulu, gerektiğinde bu süre dolmadan da seçim yapılmasına
karar verebilir.
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üye tam sayısınm salt
çoğunluğuyla kendi üyeleri arasmdan seçilir.
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Yönetim Kurulu, Başkan aracılığıyla Vakfın tüzel kiŞiliğini temsil eder.
Yönetim Kumlu, Vakfi amaç ve yasalara uygun olarak yönetir, Vakıf Üst
Kunılu’nun aldığı kararları uygular.
Yönetim Kurulu,
sorumludur.

görevlerinden

dolayı

Vakıf Üst Kurulu’na

karşı

Yönetim Kumlu., Vakıf personeli kadro cetvelini onaylar.
Yönetim Kurulu., Vakfrn yıllık bilançosunu, tahmini bütçesini ve çalışma
raporunu hazırlar ve Vakıf Üst Kurul’nun onayma sunar.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın çağnsıyla, yılda en az altı kez
toplanır. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı 4 kişidir. Kararlar, bu
Vakıf senedinde ayrıca belirtilmiş olanların dışmda, toplantıya katılan
üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkan’ın
oyu iki oy sayılır. Yönetim Kurulu üyeleri oylarını kabul veya red diye
kuliarurlar; çekimser oy kulianamazlar. Yönetim Kumlu toplantılarına 3 kez
üst üste, geçerli bir neden göstermeden katılmayan üyenin üyeliği son bulur.
Yönetim Kurulu, Vaktin, amaçlarına uygun olarak yurt içinde işletmeler
kurmasmı, yatınmiar yapmasını, ortakliklara katılmasını, temsilcilikler,
danışma ve bilgilendirme merkezleri, büıolar ve şubeler açmasını karara
bağlar.
Yönetim Kurulu kendisine ait yetkileri, uygun gördüğü ölçüde Genel
Yönetmene devredebilir.
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Yönetim Kurulu, gerektiğinde alt kumilar kurarak belli
çalışmaların
yürütülmesinde bu kurulları yetkili kılabilir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmesi kararlaştırılan huzur
hakkı Vakıf Üst
Kurulu’nun onayı ile kesinleşir. Vakıf işleri ile ilgili yurtiçi
ve yurtdışı
seyahatlerde ödenecek yolluk v.b. ücretler, her yıl
Vakıf bütçesinin
durumuna göre Yönetim Kurulu’nca beliılenir.
Yönetim Kurulu, Vakfin amacma uygun çalışmalarının yürütü
lmesinde yol
gösterici kararlar alır, bu kurula sunulan gelişmeleri değerlendirir,
yapılması
gereken değişiklikler ve gelişmelerle ilgili kararlar alır, daha önce
aldığı
kararlar doğrultusunda çalışmaların gelişimlerini izler, denetler, yapılm
ası
gereken değişimleri belirler, gerektiğinde çalışmalara son verebilir,
yeni
çalışmaların uygulanabilirliğine karar verir; kısacası, Vakfm etkinliklerini
uygulamaya sokma, izleme ve sonuçlandırmada bu kurul yetkilidir.
Yönetim Kurulu, Vakfin destek vereceği veya katılacağı projelere karar
verir,
Vakfın her türlü bilimsel toplantıyı düzenlemesine karar verir,
yurtiçi ve
yurtdışı toplantılara Vakıf adına katılacak kişileri belirler,
Vakfin eğitici ve
öğretici etkinliklerde bulunmasuu sağlar, Vakfin vereceği
ödüller ve
arınağanlar için aday gösterir, temiz ve yenilenebilir
enerji konularında
yapılan çalışmaların yayılması ve duyurulnıasıyla ilgili kararla
r alır

VAKIF DENETİM KURULU
Madde 10- Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını, tüm defter
ve evrakları inceleyerek rapor sunmak üzere Vakıf Üst Kurulu Üyelerinin
kendi aralanndan veya dışandan seçeceği 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.
Görev süreleri 4 yıldır. Süreyi doldurmadan ayrılan üyenin yerine geçen üye,
eksik kalan süreyi tamamlar. Denetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler

Vakıf Üst Kunılu’nca belirlenir.

VAKIF GENEL YÖNETİMİ
Madde 11- Vakıf Genel Yönetimi, Genel Yönetmen ve Genel Yönetnıen’in

görevlendireceği personelden oluşur.
Genel Yönetmen, Yönetim Kurulu’nca atamr. Genel Yönetmen, Yönetim
Kurulu’na karşı sorumludur. Vakfm yönetiminde Vakıf Ust Kurulu ve
Yönetim Kurulu kararlanna uygun olarak çalişır. Vakfın personelinden,
Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Yönetim Kurulu’nca verilen yetkiler
çerçevesinde Vakfi diğer kişilere karşı temsil eder. Vakfin personeli, Yönetim
Kurulu’nca onaylanan kadro cetveline uygun olarak Genel Yönetmence
atanır. Vakfın personeli, Genel Yönetınene karşı sorumludur. Genel
Yönetmen ve personelin görevlerine, göreve atannıalanrıdaki usule göre son
verilir.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 12- Vakıf senedinin değiştirilmesine Vakıf Üst Kurulu
yetkilidir.
Değişiklik, üye tam sayısının 2/3 ünün olumlu oyları ile yapılır.

FESİH VE TAS Vİ YE
Madde 13- Vakfin yasal nedenlerle sona ermesi veya feshine karar
verilmesi
durumunda, vakıf varlığından vakıf borçian ödendikten sonra arta kalan her

çeşit mal varlığı ile ekonomik değeri olan haklar TÜBİTAK’a devredilir.

YÜRÜRLÜK
Madde 14— Bu vakıf senedi hükümleri, Vakfin mahkeme siciline tescil ile

yürürlüğe girer.
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EK: 1 No.Iu Liste

TEMİZ ENERJİ VAKFı KUR UCUL4RI
Dr. MeIihTAN (Ayrıldı- 21.2.1995)
Ergfln ÖZAKAT
Doç.Dr. Muza1T Mustafa EVİRGEN
Prof.Dr. Mustafa Özc OLTANIR
Doç.Dr. Sükran DİL.MAÇ
Prof.Dr. t. Demir İNAN
Dr. İskender Engin TÜRE
Engin KIRAN
Prof.Dr. G{rbüzATAGÜNDÜZ(Aynldı 17.4.1995)
Doç.Dr. Çetin G<DKSU
Taner YİLMAZ
Abdullah BİLGİN (Ayrıldı- 21.2.1995)
N. Nurbayat BİLGİN (Ayrıldı 21.2.1995)
Hüseyin TEZGELMİŞ ( Ayrıldı- 21.2.1995)
-

-

TEMİZ ENERJİ VAKFı ÜSTKURUL ÜYELERİ 1995 ŞUBAT
Prof. Dr. t. Demir İNAN
Prof. Dr. Mustafa Özcan ÜLTAN1R
Doç. Dr. Çetin GOKSU
Doç. Dr. Muzalter EVIRGEN
Doç. Dr. Engin TÜRE
Doç. Dr. Şükran DILMAÇ
Enn KIRAN

Taner YILMAZ
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Ergün ÖIMCAT
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş
tırma Kurumu
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakf
ı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
IZOCAM

TEMİZ ENERJİ VAKFI 1995-1998
YÖNETIMKUR ULU
Prof. Dr. 1. Demir INAN
Prof. Dr. Muatafa Özcan OLTANIR
Prof. Dr. Ahmet Şevket OÇER
Prof. Dr. Sahir ÇÖRTOĞLU
Doç. Dr. Çetin GÖKSU
Doç. Dr. Muzaft’er EVİRGEN
Taner YILMAZ

TEMİZ ENERJİ VAKFI 1995-1998
DENETIMKURULU
Engin KIRAN
Korhan İŞIKEL

TEMİZ ENERJİ VAKFI ÜSTKUR
UL ÜYELERİ 1999-TEMMUZ

-.

Prof. Dr. Demir man
Prof. Dr. Engin Türe
Arı. Gör. Engin Kıran
Doç. Dr. Şükran Dilmaç
Taner Yılmaz
Doç. Dr. Çetin Göksu
Ergün Özakat
Prof. Dr. M. Özcan Oltanır
Prof. Dr. Şener Oktik

15

Orhan Şnkro Meitoğlu
Huan Hıeyin DRğ
UNnıt Durı
Selahattin Bayaal
Önder Deinirer
Prof. Dr. Şakir Şimek
Doç. Dr. Filiz K-aoamanoğlu
Doç. Dr. Ayraır Eray
FiL Y.MnK K. C)nderKöae
Doç. Dr. F. Nur Danirbilek
Prof. Dr. Ahmet Ecevit
Türkiye Bilimsel ve Teknik Aııştmna Kunımu (TOBITAK)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakf (TTGV)

İİOCAM kŞ.
Toplu Koriit ldartsi Başkanlığı
FENFEKA.ş.

TEMİZ ENERJİ VAKFI 1998-2002 YÖNEİIMKtJR ULU

Prof. Dr. Denir man
Prof. Dr. EngiııTflre
Selahattin Bayaal
Tamer Çakıl
Prof. Dr. Nevzat Özgüven (TOI3ITAK Ternailciai)
Prof. Dr. Sahir Çörtoğlu (TrGV Tenııilciai)
lamail Taner
TEMİZ ENİ!PJI VAKFİ 1998-2002 DENETIMKUR
ULU

Eng KUAN
Korhan LŞIKEL
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TEMİZ ENERJİ VAKFI
TÜBITAK
ATATÜRK BULVARI 221
KAVAKLIDERE 06100/ ANKARA
Tel: (312)4680309
FAKS: (312) 427 21 27

