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TÜRK EĞİTİM VAKFI RESMİ SENEDİ
BAŞLANGIÇ:
“Bizler, ülkemizde eğitim görmek isteyen fakat buna maddi gücü yetmeyen ve bu
alanda her türlü ilgi ve yardım görmeğe değer gençlerimizin okuyabilmesini,
Sosyal Adaletin gerçekleşmesini sağlayacak tedbirlerin başında gelen fırsat eşitliğinin
sağlanması için eğitim imkanlarının her gence eşit haklarla açık olabilmesini,
Yurdumuzda anayasal açıdan bir devlet görevi sayılan parasız ve mecburi
ilköğretimin dahi Cumhuriyet’ten bu yana bunca çabalara rağmen çözümlenememiş
olmasını ve halen okuma çağındaki çocukların beşte ikisinin okuma imkanının
olmamasını,
Orta ve yüksek öğretimin sadece ve yalnız başına devlet hizmeti olmamasına
rağmen özel şartlarımızın ve gerçeklerimizin eğitim ünitesini öteden beri Cumhuriyet
hükümetlerinin omuzuna yüklediğini,
Bu sebeplerle devletin gittikçe daha ağır ve kesif hale gelen işlerinin bazı konularda
paylaşılmasının, ona yardımcı olmaya çalışılmasının ve sorumluluk alınmasının
işadamlarına, aydınlara ve halkımıza düşen kaçınılmaz bir yurt ödevi olduğunu
dikkate alarak ve bu düşüncelerle bir eğitim hareketi açmanın gerekliliğine inanarak,
gerek bu hareketin devamlılığını gerekse gelir kaynaklarının sağlamlığını güven
altına almak için bu Vakfı kurmuş bulunuyoruz”
Kurucuların yukarıda belirtilen amaç ve düşünceleriyle Beyoğlu 7. Noterliği’nin 5499
sayısına kayıtlı 2.5.1967 günlü re’sen tesis senedi ile “Türk Eğitim Tesisi” adı ile
kurulan ve İstanbul 20. Asliye Hukuk Hakimliği’nin 4 Mayıs 1967 günlü 1967/940
esas, 1967/891 karar sayılı hükmü ile tesciline karar verilen, 903 Sayılı Kanunun 3.
Maddesi gereğince 24 Temmuz 1967 gününden itibaren kanunen “Türk Eğitim Vakfı”
adını alan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce merkezi sicile kaydı yapılarak 6 Kasım
1970 günü Resmi Gazete’de ilan olunan kuruluşumuzun Vakıf Senedi, aradan geçen
süre içinde ülkemizde her alanda gerçekleşmiş bulunan değişimler ve gelişmeler göz
önüne alınarak Vakıf yetkili kurullarınca değiştirilip, Vakfımız gönlü yüce
bağışçılarımızın, Vakfın amacına inanan hayırseverlerin ve Vakıftan burs almış
başarılı bursiyerlerin bulunduğu Mütevelliler Heyeti’ne emanet edilmiştir.
VAKFIN ADI:
Madde 1- Vakfın adı TÜRK EĞİTİM VAKFI’dır. Bu resmi senette sadece “Vakıf”
denilecektir.
VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2- Vakfın Merkezi İstanbul’dadır. İlgili mevzuat çerçevesinde yurt içinde ve
yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları açabilir.
VAKFIN AMACI:
Madde 3- Türk Eğitim Vakfı’nın amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve ilkeleri
uyarınca insan kaynağımızı bilgi üreten ve kullanan konumuna getirmek, yetenekli ve
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başarılı fakat
maddi olanakları sınırlı çocuklar ve gençler başta olmak üzere,
ülkemize ve insanlığa katkılar sağlayacak kişilikli, öncü gençleri ve onların
yetişecekleri eğitim sistemini desteklemektir.
VAKFIN İLKELERİ:
Madde 4a) Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş, laik ve demokrat olmak,
b) Bağımsız ve bağlantısız görev yapmak,
c)Eğitim konularında kamusal ahlak ve sorumluluk bilincinde olmak,
d) Açık, dürüst ve saydam olmak,
e) Ahde vefalı olmak, sözünde durmak,
f) Ulusal ve uluslararası yüksek ahlaki değerlere bağlı olmaktır.
VAKFIN AMACINA ULAŞMAK İÇİN GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ İŞLEMLER:
Madde 5- Vakıf, amacına ulaşmak için ilgili mevzuata ve “insanlarımızın çağdaş
Türkiye idealine ve insanlığın gelişmesine katkı amacıyla olanaklarını ve ihtiyaçlarını
kendilerinin belirleyip gidermelerine yardımcı olacak ortamların hazırlanması” olarak
benimsediği eğitim anlayışı ve ilkelerine uygun gerekli her türlü faaliyetlerde bulunur
ve işlemleri yapar. Bu doğrultuda;
a)Öğrencilere ayni veya nakdi, karşılıklı ve/veya karşılıksız yardımlar yapmağa,
b)Öğrencilerin barınma, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olmağa,
c)Öğrenci yurtları, öğrenci merkezleri, kütüphaneler ve benzeri yerler açmağa ve
işletmeğe veya açılmasına ve işletilmesine veya işletilmekte olanlara yardım etmeğe,
ç)Proje bazında Öğrenim kurumlarına yardımcı olmağa, eğitim ve öğretim alanlarında
nitelikli öğretmenlerin yetişmesi için araştırmalar yapmağa veya yaptırmağa, yapılan
araştırmaları burs ile desteklemeğe,
d)Sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve üniversite işbirliğini teşvik edip desteklemeğe,
e)Üniversite ve yüksek okullar veya Türk Milli Eğitim mercileri ve diğer kurumlar ile
işbirliği halinde veya müstakilen her derecede öğretim kurumları kurmağa ve
işletmeğe ve/veya desteklemeğe,
(Ancak üniversite ve yüksek okullar kurulabilmesi için Vakfın olanaklarının yeterli
olduğu hususunda Mütevelliler Heyeti üye sayısının ¾’nün bu konuda olumlu oy
kullanması gerekir.)
f)Eğitimle ilgili karar süreçlerinde etkili olunması için gerekli girişimlerde bulunmağa,
g)Kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve
taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve
malvarlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma,
kiralama yahut leasing suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını
satmaya, devir ve ferağ etmeğe, gelirlerini ve karlarını tahsil ve sarfa;
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h) Vakfın amacına ve hizmet konularına aykırı olmamak ve onlara kısmen veya
tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet ve diğer ölüme bağlı
tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları, hakları, paraları ve sair
değerleri idare ve tasarrufa, harcamağa;
i) Şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, tahvillerini, veya diğer hisse temsil
eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve
bütün bunlara ait kuponları almağa, gelirlerini tahsil ve sarfa;
j) Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan vakıflarla ve üniversite vakıfları ile
işbirliği yapmağa, kurulmuş ve kurulacak vakıfların yönetimini üstlenmeğe, vakıfların
ve diğer tüzel kişilerin malvarlıklarını devralmağa ve Türk Eğitim Vakfı’na katılma
kararlarını kabule,
k) Amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın
malvarlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden
temettü veya kar hissesini sarfa;
l) Taşınır veya taşınmazların intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule,
bu hakları kullanmağa;
m) Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve
taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatı almaya, muteber banka kefaletlerini
kabule;
n) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, rehin, ipotek ve
diğer güvenceleri vermeğe,
o) İlgili mercilerden izin alarak yardım toplamağa ve bu konuda kampanyalar
düzenlemeğe,
ö) Vakıfın amacına uygun bulacağı projeleri desteklemeğe ve bunlardan gelir elde
etmeğe, gelir elde edilebilecek projeler üretmeğe ve bunları muhtemel bağışçılara
benimsetmeğe;
p) Vakıf Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş her türlü bağış, vasiyet ve diğer ölüme
bağlı tasarrufların şart ve yükümlülüklerini yerine getirmeğe;
r) Bağışçıların, bursiyerlerin, projeleri desteklenen kişi veya kuruluşların ve diğer
yarar sağlayanların Vakıf ile ilişkilerini güçlendirecek çalışmalar yapmağa;
s) Gerektiğinde, faaliyetlerini yürütmek için, gerçek veya tüzel kişiler ile stratejik
işbirliği anlaşmaları yapmağa veya işbirliği ağları oluşturmağa; mevzuata uygun
olarak, amacına benzer faaliyette bulunan yurt dışındaki vakıflar ve diğer gönüllü
kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmağa, bu
kuruluşlardan yardım almağa, amacına hizmet etmesi kaydıyla belli projeler
kapsamında bu kuruluşlarla karşılıklı yardımlaşmağa, bu konularda anlaşmalar
akdetmeğe, kurulmuş veya kurulacak üst kuruluşlara üye olmaya,
ş)Vakfın bağışçıları için huzurevleri, sağlık tesisleri ve benzerlerini kurmağa ve
işletmeğe veya işlettirmeğe veya kurulmuş olanlarla işbirliği yapmağa;

5

t) Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi
işletmeler kurmağa, kurulu olanlara iştirake ve bunları doğrudan ya da denetim
altında bir işletmeciye işlettirmeğe;
u) Vakfın amacı ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için
yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri
yapmağa Türk Medeni Kanunun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 6- Vakfın ilk kuruluş varlığı Vakfa ödenmiş 201.000.TL.’dır. Vakıf bu ilk
kuruluş varlığını yapılacak ilavelerle arttırabilir.
VAKFIN ORGANLARI:
Madde 7- Vakfın organları şunlardır:
a) Mütevelliler Heyeti,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu.
MÜTEVELLİLER HEYETİ
Madde 8- Mütevelliler Heyeti, Vakfın en yüksek karar ve denetim organıdır; görev
ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Kendi üyeleri arasından Mütevelliler Heyeti Başkanı’nı, Yönetim Kurulu Başkanı’nı
ve üyelerini seçmek,
b) Denetim Kurulu’nu seçmek,
c) Vakıf Yönetim Kurulu’nca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını
görüşüp inceleyerek, her iki kurulun ibrası hususunda karar vermek,
d) Yönetmelik tasarılarını inceleyerek tümü ile veya değiştirerek kabul etmek veya
red etmek,
e) Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını müzakere ile aynen veya
değiştirerek kabul etmek veya tümü ile red etmek,
f) Gerektiğinde Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapmak,
g) Vakıf faaliyetleri hususundaki genel politikaları belirlemek,
h)Türk Medeni Kanununa Göre Kurulmuş Vakıflar Hakkındaki Tüzük ve diğer
mevzuat hükümlerine göre azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği
azil kararını beklemeden, Yönetim Kurulu’nun tamamını veya bir kısmını geçici olarak
görevden alabilmek.
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Mütevelliler Heyeti’inin Kuruluşu:
Madde 9- Mütevelliler Heyeti aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a)Vakfın ilk kuruluş senedine göre seçilmiş 26 üye,
b)Vakfa bağışı nedeni ile Mütevelliler Heyeti üyeliğine seçilen 16 üye,
c)Vakfa yapılmış veya yapılması beklenen olağanüstü hizmetleri nedeni ile
Mütevelliler Heyeti üyeliğine seçilen 20 üye,
Madde 10- Mütevelliler Heyetinin üye sayısı:
a) Mevcut ve daha önce seçilmiş 26 üyeden hayatta bulunanlar ile halefleri olan ve
isimleri 1 sayılı ekte belirtilen listede yer alan üyeler Mütevelliler Heyeti üyesidirler.
b) Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihi itibarıyla Vakfa
15.000 Cumhuriyet altını tutarında taşınır veya taşınmaz mal, hak ve parayı
bağışlamış ve bu bağışı Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş gerçek veya tüzel kişinin
kendisi veya temsilcisi veya temsilci bırakmadan vefat etmiş veya tasfiye edilmiş
veya kapanmış ise, Mütevelliler Heyeti’nce seçilmiş bir kişi, (10-a) fıkrasında
belirlenen 1 sayılı listedeki üyelere ilaveten, Mütevelliler Heyeti üyesi seçilebilir. 1
Ocak 2002 tarihi itibarıyla toplam 16 kişi olan bu üyelerden halen seçilmiş ve hayatta
olan üyeler ile seçilenlerin halefleri 2 sayılı listede yer alırlar.
c) Mütevelliler Heyeti, Vakfa olağanüstü hizmet etmiş veya edebileceği anlaşılan
kişilerden 20 kişiye kadar olanını veya tüzel kişi ise göstereceği temsilcisini
Mütevelliler Heyeti üyeliğine seçebilir. Bu üyelerin isimleri 3 sayılı listede yer alırlar.
Madde 11- Mütevelliler Heyeti Üyeliği’nin süresi ve yenilenmesi usulü:
a) 10. Maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre seçilenler Mütevelliler Heyeti’nin daimi
üyesidirler.
Daimi üyeler, vefatları, iş göremez hale gelmeleri, hastalıkları veya çekilmeleri
halinde kendi yerlerine görev yapacak en az iki adayın ismini kapalı bir zarf ile Vakıf
Genel Müdürü’ne verirler. Bu zarflar, verenlerce her zaman değiştirilebilir.
Mütevelliler Heyeti, ismi verilen iki adaydan birisini salt çoğunluk ile seçer. Salt
çoğunluk oluşmaz ise, bir sonraki toplantıda mevcudun çoğunluğu ile karar alınır. Bu
toplantıda da adaylardan hiç birisi seçilmez ise veya halef ismi bildirilmemiş ise
Yönetim Kurulu veya en az 6 Mütevelli Heyeti üyesinin önerisi ile Mütevelliler Heyeti
dışarıdan uygun göreceği bir kişiyi üyeliğe seçer. Yeni seçilenler 10. maddenin (c)
fıkrasına göre seçilmiş üyeler için geçerli olan hükümlere tabi olurlar.
b) Mütevelliler Heyetinin daimi olmayan üyeleri:
10.Maddenin c) fıkrasına göre Mütevelliler Heyeti üyeliğine seçilenlerin görev süreleri
beş yıldır. Süreleri dolan üyeler toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu ile
yeniden seçilebilirler
Madde 12- Üyeliğin sona erme nedenleri:
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a) Geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç Mütevelliler Heyeti toplantısına
katılmamak,
b) Hastalık, yaşlılık ve benzeri nedenlerle iş göremez hale gelmek
c) Vakfın amacı, ilkeleri ve toplumun etik değerleri ile bağdaşmayan davranışlarda
bulunmak.
Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre üyeliği sona ermesi istenen üyelerin durumları
Yönetim Kurulu tarafından Mütevelliler Heyeti toplantısına getirilir ve üyelikten
çıkarmaya Mütevelliler Heyeti karar verir.
(c) bendinin uygulanması hususunda mevzuata göre yapılacak girişimlere
Mütevelliler Heyetince karar verilir. Bu bend kapsamına giren kişilerle ilgili olarak
yetkili mercilerce karar verilmesinden önce, üyelik sıfatlarının geçici olarak
kaldırılmasına karar verilebilir.
Madde 13- Mütevelliler Heyeti Başkanı ve Başkan Vekili’nin seçimi ve süresi:
Mütevelliler Heyeti Başkanı ve Başkan Vekili, Mütevelliler Heyeti tarafından,
toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile üç yıl süre için seçilir.
Madde14-Mütevelliler Heyetinin toplantı zamanı ve usulü:
Mütevelliler Heyeti; Yönetim Kurulu’nun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda;
a) Önceki yılın Bilanço ve faaliyet raporlarını görüşerek onaylamak ve organ
seçimlerine ilişkin konuları görüşmek üzere Şubat veya Mart ayı içinde,
b) Yıl ortası değerlendirme toplantısı için Haziran ayında,
c) Gelecek yılın Bütçe ve çalışma programının kabulüne ilişkin hususları müzakere
etmek üzere Kasım ayında, Mütevelliler Heyeti Yönetim Kurulu’nun çağrısı ve
hazırladığı gündem doğrultusunda olmak üzere yılda üç kez toplanır.
d) Mütevelliler Heyeti, ayrıca, Başkan’ın veya Yönetim Kurulu’nun gördüğü lüzum
üzerine veya Mütevelliler Heyeti üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim
Kurulundan talepte bulunmaları halinde en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya
çağrılır.
Olağanüstü toplantılarda sadece gündemde yer alan konular görüşülür.
e)Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce
taahhütlü mektup ile Mütevelliler Heyeti üyelerine bildirilir.
Olağanüstü toplantılar hariç, toplantıda görüşmelere geçilmeden önce gündem hazır
bulunanların onayına sunulur. Yönetim Kurulu veya hazır bulunanların en az onda
birinin yazılı önerisi ile gündeme madde eklenmesi mümkündür. Ancak, Vakıf üyeliği,
Resmi Senet değişikliği, bütçe ödeneklerin arttırılması konuları gündeme eklenemez.
f) Mütevelliler Heyeti, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Görevden
ayrılan üyeler ile mazeretli üyeler nisaba dahil edilmezler. Çoğunluk sağlanamadığı
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takdirde, toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. İkinci
toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz.
Mütevelliler Heyeti’nin karar yeter sayısı toplantıya katılanların yarısından bir
fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde Mütevelliler Heyeti Başkanın oyu iki oy sayılır.
Oylama, Mütevelliler Heyeti Başkanı ve Başkan Vekili ile Yönetim Kurulu’nun Başkan
ve Üyelerinin seçimi, üyelikten çıkarma ve üyeliğin askıya alınması konularında gizli
olarak yapılır; diğer konularda Heyet kararı ile açık olarak yapılabilir.
Vakıf Resmi Senedi’nde yapılacak değişiklikler için karar yeter sayısı üye tam
sayısının üçte ikisidir.
YÖNETİM KURULU:
Madde 15- a) Seçimi:
Yönetim Kurulu, Mütevelliler Heyeti tarafından üç yıl için seçilecek bir Başkan ve altı
üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu Başkanı üst üste üç dönem seçilebilir. Ayrıca her dönemin sonunda
hizmet süreleri itibarıyla iki üye yenilenir.
Görev süresi bitmeden her hangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona eren
Başkan ve üyenin yerine, ilk Mütevelliler Heyeti toplantısında üç yıllık süre için yeni
bir Başkan veya üye seçilir.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir Başkan Vekili ile bir
Muhasip Üye seçer. Diğer konular için de belirli üyeler görevlendirilebilirler.
b) Yönetim Kurulu’nun Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır:
Yönetim Kurulu;
1) Vakfın karar ve idare organıdır ve Vakfı temsil eder.
2) Vakfın amacı ve ilkeleri doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
3) Mütevelliler Heyeti’nce belirlenen genel politikalar doğrultusunda Vakıf
faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar ve bu amaçla gerekli
yönetmelik tasarılarını hazırlayarak Mütevelliler Heyeti’nin onayına sunar.
4) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklar bulunması hususunda
gereken çalışmaları yapar, yapılması öngörülen bağış veya vasiyetleri kabul veya
reddeder,
5) Vakıf tüzel kişiliği adına gerçek ve tüzel üçüncü kişilerle hukuki, mali ve benzeri
konularda girişimlerde bulunur ve gerekli işlemleri yapar.
6) Vakfın mali durumunu izler ve kontrol eder; hesap dönemi sonunda gelir-gider
cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili kamu kuruluşlarına gönderilmesini ve ilanını
sağlar.
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7) Mütevelliler Heyeti’nin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. Yeni yatırımlar ve
harcamalar gerektiğinde ek bütçe hazırlar ve Mütevelliler Heyetinin onayına sunar.
8) Görev, yetki ve sorumlulukları
atar. Genel Müdürlüğün işlevini
Personel Yönetmeliğinde atama
kalan kadrolara uygun nitelikli
gerektiğinde işlerine son verir.

bir yönetmelikle belirlenen Vakıf Genel Müdürünü
yerine getirmesi için gerekli kadroları oluşturur.
yetkisi Genel Müdüre bırakılmış olanlar dışında
personelin atamasını yapar, ücretlerini belirler,

9) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik
açılmasına ve açılmış olanların kapatılmasına karar verir; bu hususta gereken
işlemleri yapar.
10) Vakfa önemli hizmetleri geçen veya geçebilecek olan kişilerin Mütevelliler Heyeti
üyeliğine seçimi için teklifte bulunur.
11) Mütevelliler Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
12) Mütevelliler Heyeti toplantılarında döneme ait faaliyet raporunu sunar.
13) Vakfın varlıklarını basiretli bir işadamı gibi en uygun verim ve risk bileşiminde
nema getirmesini sağlayacak şekilde yönetir.
14) İlgili mevzuat ile Vakıf Resmi Senedi ve yönetmeliklerinin gerektirdiği diğer
görevleri yapar.
c) Yönetim Kurulu’nun toplantı ve karar nisabı:
Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır.
Toplantı ve karar yeter sayısı en az 4’tür. Alınan kararlar Noter tasdikli karar defterine
ve föylere yazılarak imzalanır.
d) Vakfın Temsili:
Vakfı, Yönetim Kurulu temsil ve ilzam eder. Kurul temsil yetkisini Yönetim Kurulu
Başkanı ve Başkan Vekiline verebilir.
Yönetim Kurulu, genel veya belli durum ve konularda, belirleyeceği esaslar ve sınırlar
dahilinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçını, Genel Müdür veya memurlarından bir
veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, her hangi bir sözleşmeyi akdetmeye,
mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve imzalamaya,
ahzu kabza yetkili kılabilir.
Yönetim Kurulu, üyelerine ve Vakıf çalışanlarına verebileceği ilzam yetkisinin
sınırlarını bir karar ile belirler.
DENETİM KURULU
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Madde 16- Denetim Kurulu, Mütevelliler Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını
denetlemek için kurulmuş bir organdır.
Denetim Kurulu, Mütevelliler Heyeti’nce kendi içinden veya dışarıdan üç yıl için
seçilecek üç üyeden oluşur. Her hangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine ilk
Mütevelliler Heyeti toplantısında yeni bir üye seçilir.
Denetim Kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.
Mütevelliler Heyeti toplantılarından önce Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını
inceleyerek sonuçlarını ve tavsiyelerini bir rapor ile Mütevelliler Heyeti’ne verir.
Mütevelliler Heyeti istediği takdirde, bağımsız denetim kuruluşlarına da inceleme
yaptırabilir.
Düzenlenecek rapor, Mütevelliler Heyeti toplantısından en az on beş gün önce Heyet
üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.
Dışarıdan atanan denetçilere ücret verilebilir.
GENEL KURUL
Madde-17- A) Kuruluşu:
Vakfın ilk kuruluşuna katılıp hayatta olan ekli listede isimleri yazılı kişiler Genel Kurul
üyesidirler. Bu Vakıf Senedi’nin 5b.maddesinin (B) fıkrası gereği seçilenler de Genel
Kurul üyesi sayılırlar.
B) Genel Kurul Toplantıları: Genel Kurul, Mütevelliler Heyeti Başkanının daveti
üzerine Başkanın tesbit ettiği konular hakkında danışmak üzere toplantıya
çağırılabilir. Toplantıda nisab aranmaksızın gelenlerle gündemin görüşülmesi yapılır.
Genel Kurulu idare etmek üzere bir Başkan ve lüzumu kadar katip seçilir.
GENEL MÜDÜRLÜK TEŞKİLATI
Madde 18- Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak Vakfı idare etmek ve Yönetim
Kurulu kararlarını uygulamak, Vakfın hizmet ve faaliyetlerini, Vakfın amacı ile genel
politikası doğrultusunda, ilgili mevzuata ve Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu
kararlarına göre düzenlemek ve yürütmek üzere bir Genel Müdürlük teşkilatı kurulur.
Genel Müdürlüğün başına Yönetim Kurulu’nca bir Genel Müdür atanır.
Genel Müdürlük, görev alanında yer alan temel hizmetleri ve faaliyetleri yönetmek
üzere kurulan merkez ve taşra birimlerinden oluşur. Bu birimler, Genel Müdürlükçe
gerekli inceleme ve araştırmaya dayanılarak yapılacak öneriye göre, Yönetim Kurulu
kararı ile kurulur ve gerektiğinde aynı şekilde kaldırılır veya değiştirilir. Genel
Müdürlüğün yetki ve sorumlulukları ile personeli ve kadroları, bunların özlük hakları
bir yönetmelikle belirlenir.
VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİSİ VE YILLIK BÜTÇE:
Madde 19a) Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

11

1) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı ve şartsız bağış ve vasiyet yoluyla elde
edilen taşınır ve taşınmaz mallardan sağlanan gelirler,
2) Vakıf faaliyetlerinden ve projelerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
3) Vakıf taşınır ve taşınmazları ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile
sağlanacak gelirler,
4) Vakfa bağlı iktisadi işletmeler ve iştiraklerden sağlanacak gelirler.
b) Yönetim Kurulu, her takvim yılı için Mütevelliler Heyetinin tasvibi ile kesinleşecek
bir bütçe hazırlar ve bu bütçede gelirlerin Vakfın amacına erişmek için yapılacak
hizmet ve faaliyetlere tahsis esaslarını ve oranlarını, Vakıf Resmi Senedi
hükümlerine, ayrıca Vakfa yapılan bağışların ve ölüme bağlı tasarrufların şartlarına
göre tespit eder.
c) Bütçenin denkleştirilmesinde genel giderler ile Vakfın taahhütleri ve risk payı
dikkate alınarak, Vakıf malvarlığına dahil değerlerle şartlı bağış ve vasiyet yoluyla
elde edilen malvarlıklarından şekil değiştirebilecekler, Vakıf amacına yönelik yatırım
ve harcamalara dönüştürülebilirler. Dönüşüm yapılacak mal varlıkları ve meblağı
Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Mütevelliler Heyeti tarafından belirlenir.
VAKIF YÖNETMELİKLERİ:
Madde 20- Vakıf, Yönetim Kurulu’nca bu Resmi Senet ve ilgili mevzuat esaslarına
göre hazırlanacak ve Mütevelliler Heyeti’nce toplantı sayısının salt çoğunluğu ile
kabul edilecek yönetmeliklere göre idare edilir.
RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 21- Vakıf Resmi Senedi’nde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun veya
Mütevelliler Heyeti üyelerinin en az beşte birinin yazılı teklifi ve Mütevelliler Heyeti
üye tamsayısının en az üçte ikisinin onayı ile yapılır.
Vakıf Resmi Senedi’nin müzakeresinde her madde ayrı ayrı oylanır.
VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 22- Herhangi bir neden ve suretle amacını gerçekleştiremez duruma
geldiğinde, bu hususu belirten teftiş ve denetleme makamının da raporu üzerine,
Mütevelliler Heyeti, üye tam sayısının üçte iki ekseriyetle alacağı kararla, Vakfın
feshi ve sicilden terkinini ilgili merciden talep eder.
Vakfın son Yönetim Kurulu tasfiye kurulu görevi de yapar. Vakfın o tarihteki mevcut
varlığı aynı görevi yapan ve Mütevelliler Heyeti’nce belirlenen kurum veya kuruluşa
devredilir.
KAMU YARARINA ÇALIŞMA İLKESİ
Madde 23- 7 Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4962 sayılı Kanun’un 20.
maddesi uyarınca; vakfın yıllık gelirinin 1/3’ü yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri
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ile ihtiyat ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara, 2/3’ü ise nevi itibarı ile genel, özel
ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine
getirilmesine yönelik faaliyetlere ve projelere tahsis ve sarf olunur.
Vakfa yapılan şartlı bağışlar, Yönetim Kurulunun o yıl için belirlediği asgari tutarın
üzerinde ise bağışı yapan kişi adına bir fon açılır.
Bu fonlara tahsis edilecek eğitim burslarına veya projelere veya hizmetlere bağışçının
veya istediği kişinin ismi verilebilir.
Burs alan öğrencilerin ileride Vakfın ülküsüne, öz-niyetine ve çalışmalarına katkıda
bulunmalarını sağlayacak nitelikteki önlem ve yöntemler Yönetim Kurulu’nca belirlenir
Burs alan öğrencilerin ileride Vakfın vizyon ve misyonuna ve çalışmalarına katkıda
bulunmalarını sağlayacak nitelikteki önlem ve yöntemler Yönetim Kurulu’nca belirlenir
Madde 24- Vakıf 903 Sayılı Kanuna göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine
tabidir.

