Resmi senet tescili ve yapılan değişiklikler kronolojisi
Kuruluş:
Noter işlemi: 20 Ağustos 1979 (İstanbul 6.Noteri-Yevmiye 36727)
Tescil:
3 Eylül 1979 (İstanbul 10.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas 1979/559, Karar 1987/496)
1.Resmi Senet Değişikliği:
20 Kasım 1987 İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas No.1987/441, Karar 1987/553)
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21)
2.Resmi Senet Değişikliği:
2 Mart 1990 İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas No.1990/53, Karar No 1990/101)
(Madde 8, 10c)
3.Resmi Senet Değişikliği:
6 Mayıs 1991 İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas 1991/120,Karar 1991/218) (Madde
16a)
4.Resmi Senet Değişikliği:
25 Ekim 2001 İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas 2001/263, Karar 2001/517) (Madde
6, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 23)
5.Resmi Senet Değişikliği:
7 Kasım 2002 İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas 2002/500,Karar 2002/669)
(Madde 9, 17)
6.Resmi Senet Değişikliği:
20 Eylül 2003 (İstanbul 7.Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas 2003/200,Karar 2003/422)
(Madde 1, 4, 9, 17)
7.Resmi Senet Değişikliği:
28 Şubat 2013 (İstanbul 24.Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas 2014/82, Karar 2014/205)
(Madde 4, 7, 10, 11, 12, 13)
8.Resmi Senet Değişikliği:
03 Nisan 2018 (İstanbul 24.Asliye Hukuk Mahkemesi (Esas 2018/17, Karar 2018/211)
(Madde 11)

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI
RESMİ SENEDİ

BÖLÜM 1
Kuruluş, Amaç, Vakfın Kurucuları, Çalışma Konuları ve Tasarruflar
Kuruluş:
Madde 1-(20.9.2003) Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı adında bir Vakıf
kurulmuştur.
“Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı” aşağıdaki maddelerde “Vakıf” olarak
anılmıştır.
Vakfın merkezi İstanbul’dur.
Vakıf yönetim kurulunca verilecek karar ile yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler
açabilir, yurt dışında kurulmuş vakıf veya kuruluşlara üye olabilir, amaçlarını gerçekleştirmek
üzere uluslararası faaliyetlerde bulunabilir.
Amaç:
Madde 2-(20.11.1987) Vakfın ana amacı, korunmaya muhtaç çocukların bedenen, ahlaken
ve fikren olumlu gelişmeleri için maddi ve manevi destek sağlanmasına, güvenlik
duygularının aşılanmasına, ileride toplum içinde yapıcı ve verimli kişilik kazanmalarına
çalışmak, kurulacak çocuk köylerinde anne sevgisi ve aile anlayışı içinde kimsesiz çocukları
barındırmak ve eğitmek; korunmaya muhtaç çocuk sorunlarının çözümlenmesinde devlete en
geniş ölçüde yardımlarda bulunmaktır.
Bu amacın doğrultusunda, Vakıf özellikle suça itilme tehlikesine maruz veya suça itilmiş
çocuklar için, yatılı yurt, tesis, rehabilitasyon merkezi ve üniteleri kurulması işini öncelikle
ele alır.
Vakfın Kurucuları:
Madde 3-(20.11.1987) Vakfın gerçek ve tüzel kişilerden oluşan kurucularının ad ve
soyadları aşağıda gösterilmiştir.
Kurucu üye olabilmek için tüzel kişiler en az on bir lira öderler.
1.Tüzel Kişiler:
1.Atatürk Ağaçlı Bozhane ve Yakacık Yetiştirme Yurtlarını Koruma Derneği
2.Levent Soroptomist Kulübü Derneği
3.Konbaş Ambalaj Sanayi Şirketi
4.Boğaziçi Lions Kulübü Derneği
5.Karaköy Lions Kulübü Derneği
2.Gerçek Kişiler

1.Enver GÜRELİ
2.Hatice Nuran GÖZAYDIN
3.Hüseyin BAŞARIR
4.Süheyla KUNT
5.Sevim KIRDAR
6.Adile KESKİNER
7.Türkan ŞORAY
8.Saniye Nurdan BİLGİN
9.Nephan SARAN
10.Mahpeyker KOÇGÜNDÜZ
11.Nevzat GÜRELLİ
12.Bahattin SARPEL
13.Erol BOZKURT
14.Mehmet Ataullah TURAÇ
15.Ali AYDOĞ
16.Münir SUBARLAS
17.Nüzhet ÖZERDİL
18.Lütfü BORNOVALI
19.H. Taliğ DURU
20.Mustafa Süha ŞAMLI
21.Ayhan TÜKÖZ
22.Sabahattin DÜMER
23.Erdost PEKCAN
24.Mesut ŞENEL
25.Murat SALMAN
26.İbrahim KAYMAK
27.Armağan ÖZGÜR
28.Alican KERMEN
29.Feridun BİRKANDAN
30.Hasan Erdem GÖKMEN
31.Hasan ERYÜKSEL
32.Necati ÇOKUSLU
33.Onur ERYÜKSEL
34.İbrahim Berna SİRMAN
35.Hüseyin Ali BİLGİN
36.Kenan ÇELİK
37.Gökhan ÖNCE
38.Varol Ziya DERELİ
39.Güngör DİLGİMEN
40.Emin Abdullah ÖZEROL
41.Saffet Haluk PELİT
42.Abdülkadir Süreyya KIVILCIM
43.Yusuf DEMİZRAHİ
44.Serdar BAŞARIR
45.Ural GÖRGÜN
46.Haldun BAŞARIR
47.Dr. Erdoğan ALKİN
48.Muzaffer DAYSAL
49.M.Yalçın ALTAY

50.Nuran SAYIN
51.Ali İhsan ÜNVER
52.Hayriye Umar TOSUN
53.Mehmet Ali İKİZER
54.Dündar ERENDAĞ
55.Bingül ERTÜL
56. Raşide AYDIN
57.Aydın BOLAK
58.Ömer AKSU
59.Çetin YILDIRIMAKIN
60.Rıdvan CEBİROĞLU
61. Cengiz GÖKHAN
62.Necati TANDOĞAN
63.Ali Rıza GÖKALP
64. Şerife Zübeyde MENGÜÇ
Çalışma Konuları :
Madde 4- (20.9.2003) Vakfın ana amacı doğrultusunda çalışma konuları aşağıda
gösterilmiştir.
a) (28.2.2013) Vakıf, korunmaya ihtiyacı olan, suça itilme ve benzeri riskler altında
bulunan çocukların sorunlarını kamuoyuna duyurmak üzere, resmi ve özel kurumlar, yazılı ve
sözlü basın ve benzeri organlar ile işbirliği yapar; konferanslar, radyo ve televizyon
programları, açık oturumlar, kitap, broşürler gibi yayınlar ile konuyu kamuoyuna mal etmeye
çalışır.
b) (28.2.2013) Vakıf, korunmaya muhtaç çocukların yetiştirecekleri koruma
müesseselerinin nitelik ve nicelik bakımından sahip olması gereken özellikler hususunda
araştırma yapar ve bu suretle ortaya çıkacak standartları ve örnek koruma müesseseleri
hakkında bilgileri bir rapor halinde yayınlar ve bunu ilgili bakanlıklara ve mercilere sunar.
Vakıf, bu araştırmayı yaparken, üniversitelerin konu ile ilgili öğretim üyelerinden ve
korunmaya muhtaç çocuk sorunları hakkında tecrübe ve ihtisasları olan sair kimselerden
ivazlı veya ivazsız olarak istifade edebilir.
c) (28.2.2013) İkinci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen amaç doğrultusunda
Vakıf, gelirlerinin Mütevelliler Kurulu tarafından uygun görülecek kısmı ile saptanacak bir
program gereğince suça itilme tehlikesine maruz veya suça itilmiş ve korunmaya muhtaç
çocuklar için: Devlet-Vakıf işbirliği ile veya doğrudan doğruya kendisi, çocukların bakım,
gözetim ve korunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere çocuk köyleri, gençlik evleri, eğitim
kurumları ayrıca rehabilitasyon merkezleri ve üniteleri, yurt binaları ve benzeri müesseseler
kurar ve işletir icabında bunları devlete devreder. Bu tesislerin personelini devlet atadığında,
Vakıf bu tesislerin işletilmesinde, gerekli hallerde devlete maddi ve manevi yönden katkıda
bulunur, yardımcı olur. Vakıf ayrıca psikomedikal, eğitimsel, sosyal incelemeler yapar veya
yaptırır ve bunları yayınlar. Bu çocuklar için, gerekli hallerde tıbbi tedavi sağlar.

Çocuklar topluma iade edildikten sonra kontrol sistemi ile denetlemeye ve takip etmeye
çalışır. Vakıf, bütün bu işleri yerine getirmek için bağlı olduğu ilgili Bakanlıklar ve ilerde
bağlı olacağı Bakanlıklarla, bu Bakanlıkların ilgili devlet kurumları ve birimleri,
Üniversiteler, konularının işbirliği gerektirdiği diğer ilgili tüm kamu ve özel kurum ve
kuruluşlar ile uyumlu çalışma düzeni sağlar, işbirliği yapar ve yürütür
ç) Vakıf, yetiştirme yurtlarından yetişen çalışkan, kabiliyetli çocuklardan yüksek tahsil
yapmak için gerekli imtihanları kazanmış olanlara imkanları ölçüsünde burs verir veya bu gibi
bursları veren eğitime yönelmiş vakıflar ile temasa geçerek burslar sağlar.
d) Vakıf, korunmaya muhtaç çocuklar hakkındaki yasalarda mevcut olup değişik
nedenler ile tatbik edilemeyen hükümlerin uygulanması yolunda ilgili merciler nezdinde
gerekli işlemlerde bulunur.
e) Vakıf, gerektirdiği hallerde, korunmaya muhtaç çocuklar için yeni mevzuatın
çıkarılmasını veya mevcut mevzuatta yeni hükümler getirecek maddeler ilavesi için ilgililer
nezdinde girişimlerde bulunur.
f) Vakıf icabında memleket içinde veya dışında benzeri teşebbüsler ile haberleşir, işbirliği
yapar.
g) Vakıf, konuları ile ilgili uzman eleman yetiştirme imkanlarını araştırır.
h) Vakıf, Yönetim Kurulu kararıyla net gelirleri vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için
kullanmak üzere vakıf bünyesinde İktisadi işletmeler ve şirketler kurabilir ve işletir.
I) Vakıf, ikinci maddede belirtilen ana amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak
nitelikteki her türlü çalışmalarda bulunur.
j) (28.2.2013) Vakıf, kanun, yönetmelikler ve yeni düzenlemeler çerçevesinde tanımlanan
koruyucu aile müessesinin, vakfın çocuk köyleri içinde, amacına uygun olarak geliştirilmesi
hususunda çalışmalar yapar. Bu konuda devletin ilgili kurumları ile iş birliği kurarak,
çalışmalarına yardımcı olur.
k) (28.2.2013) Vakıf eğitim kurumları kurar ve işletir.

Vakfın Amacına Ulaşmak İçin Yapabileceği Tasarruflar :
Madde 5- Amacına ulaşabilmek için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve
değeri ne olursa olsun taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal
ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma,
kiralama sureti ile sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ
etmeye, 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 o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydı ile, vaki bağış veya
vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları
ve paraları idare ve tasarruflar yoluyla harcamaya, şirketlerin hisse senetlerini İntifa

senetlerini, obligasyonlarını ve diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir
hak ve alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları
almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa. Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan
vakıflarla işbirliği yapmaya, kurulmuş ve kurulacak vakıfların yönetimini kabul etmeye,
vakıfları devralmaya ve vakfa katılma kararlarını kabule, yabancı vakıflardan yardım almaya,
bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye,
Gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule ve bu hakları
kullanmaya, mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve
taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule.
Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz
mallar rehin göstermeye vesair teminat iradesine,
Vakfın amaçlarından birisinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu
görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri işlemlerini icraya, Medeni
Kanunun 46.Maddesinde bildirildiği üzere izinli ve yetkilidir.

BÖLÜM 2
Yönetim Organları
Organlar :
Madde 6-(25.10.2001) Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
6.1) Mütevelliler Kurulu
6.2) Yönetim Kurulu
6.3) Denetleme Kurulu
Kurucu ve Seçilmiş Mütevelliler :
Madde 7-(25.10.2001) Vakfın kurucu ve seçilmiş mütevellilerine ilişkin hükümler aşağıda
gösterilmiştir.
7.1) (28.2.2013) Kurucu Mütevelliler; Vakfın kurucu olarak bu resmi senet altında
imzaları bulunan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yetki verecekleri ikiden çok olmayacak
temsilcileri, Vakfın Kurucu Mütevellilerini oluştururlar.
Gerçek kişi olan Kurucu Mütevelliler, ölümlerinde ya da görev yapmaya engel durumlarının
ortaya çıkması halinde değerlendirilmesi için, yerlerini almalarını istedikleri iki kişinin adını
önceden yazılı ve gizli olarak Yönetim Kuruluna verirler. Bu iki kişiden hangisinin Mütevelli
olacağına Mütevelliler Kurulu karar verir. Mütevelliler Kurulu, toplantıya katılan üye
sayısının 2/3 oranındaki çoğunluk kararı ile aday gösterilen kişiler dışından da bir kişiyi
Mütevelli olarak seçebilir.
7.2) Seçilmiş Mütevelliler: Vakfın, kuruluşundan sonra, Vakfın amaç ve hizmet konularını
benimsemiş, Vakfa en az Kurucu Mütevellilerin tahsis ettikleri malvarlığına eşdeğerde
tahsiste bulunanlar ile Vakfa fiilen hizmet ve yardımda bulunabileceğine inanılan gerçek ve
tüzel kişiler arasından iki mütevellinin önerisi, Yönetim Kurulunun kabulü ve Mütevelliler
Kurulunun onayı ile seçilenler Seçilmiş Mütevelliler Kuruluna katılırlar.
Mütevelliler Kurulu

Madde 8-(25.10.2001) Mütevelliler Kurulu, Kurucu ve Seçilmiş Mütevellilerden oluşur.
Seçilmiş Mütevellilerden herhangi birisinin iş göremez durumuna gelmeleri ya da kendi
istekleri ile ayrılmaları ya da 2 yıl içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına
katılmamaları ya da vefatları halinde mütevellilik hak ve yetkileri sona erer.
Mütevelliler Kurulunun Toplantı İlkeleri :
Madde 9-(23.9.2003) Mütevelliler Kurulu, Başkanın çağrısı ve düzenleyeceği gündem
üzerine her yıl Şubat ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır. Gereğinde olağanüstü
toplantı yapılabilir.
Mütevelliler Kurulunun toplantı yeter sayısı ondokuz olup karar yeter sayısı katılanların
salt çoğunluğudur.
Mütevelli Kurul toplantılarında bir mütevelli vekaleten en çok bir oy kullanabilir.
Mütevelliler Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Madde 10-(20.11.1987) Mütevelliler Genel Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda
gösterilmiştir.
a) Vakfın amaç ve çalışma konuları ile yasaların öngördüğü hükümler doğrultusunda
gereken kararları almak,
b) Şubat ayı olağan toplantısında, geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu Çalışma
Raporu ile Denetleme Kurulu denetim raporunu görüşmek, bilanço ve gelir gider çizelgelerini
onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.
c) (02.03.1990) Kasım ayı olağan toplantısında gelecek çalışma dönemi Vakıf Yönetim
Kurulu Çalışma Raporunu görüşmek, bütçe ve plasman planını onaylamak, iki yıl süre ile
geçerli olmak üzere Mütevelliler Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanı. Yönetim
Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.
ç) Vakıf resmi senedi değişiklik önerilerini karara bağlamak.
d) (28.2.2013) Gerektiğinde yönetim Kurulunun onaylatmak istediği, Vâkıfa ilişkin
yönetmelikleri kabul etmek.
e) Vakıf Yönetim Kurulunun istek ve önerileri hakkında karar vermek.
f) (25.10.2001) Yönetim Kurulunun önerdiği, Seçilmiş Mütevelli adayları ile hak ve
yetkilerin sona erdirilmesi istenen Seçilmiş Mütevelliler hakkında karar vermek.
g) Vakıf Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
h) Vakıf Resmi Senedinde yer alan görev ve yetkileri kullanmak.
Vakıf Yönetim Kurulu :

Madde 11- (03.04.2018) Vakfın yönetimi ve temsili ile yetkili ve sorumlu bulunan Vakıf
Yönetim Kurulu, Mütevelliler Kurulu Başkanı ile Mütevelliler Kurulundan seçilen on asil
yedi yedek üyeden oluşur.
(28.2.2013) Mütevelliler Kurulu Başkanı Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı olup ilk toplantıda,
üyeler arasından, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman seçilir. Diğer
yönetim kurulu üyelerine de gerekli olan vazifeler verilir ve bu konudaki görev tarifleri
yapılır.
Vakıf Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Toplantı yeter sayısı beş olup karar
yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan ya da özürlü dahi olsa bir çalışma
döneminde düzenlenen toplantıların yarısına katılmayan üyeler ayrılmış sayılırlar ve yerlerine
yedek üyeler çağrılır.
Vakıf Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Madde 12-(20.11.1987) Vakıf Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri aşağıda
gösterilmiştir.
a) Vakıf Resmi Senedinin 5. Maddesinde gösterilen işlemleri yapmak,
b) Vakıf Bütçesi, plasman planı ve çalışma dönemi çalışma programı ile bilanço gelir gider
çizelgesi ve çalışma dönemi raporunu hazırlamak,
c) (28.2.2013) Vakıf Resmi Senedi değişiklik tasarısı hazırlayıp, Mütevelliler Kurulunun
onayına sunmak,
ç) Vakıf personelini atamak ve gereğinde görevden uzaklaştırmak,
d) Vakıf amaç ve çalışma koşulları doğrultusunda çalışmalar yapmak, uygulamak, kural ve
yöntemlerini belirlemek, yapılabilirlik raporlarını hazırlamak gereğinde yönetim kurulu adına
yürütme işlemlerini yerine getirmek üzere Mütevelliler Kurulu üyeleri arasından ya da
dışarıdan seçilecek üyelerden oluşan komite ya da komisyonlar oluşturmak, çalışmalarını
izlemek ve bu komite ya da komisyonların istek ve önerileri hakkında karar vermek.
e) (25.20.2001) Aday Seçilmiş Mütevelliler ile hak ve yetkilerin sona erdirilmesi gereken
Seçilmiş Mütevelliler hakkında Mütevelliler Kuruluna öneride bulunmak.
f) (25.10.2001) Mütevelliler Kurulu kararlarını uygulamak, Denetleme Kurulu istek ve
önerilerini karara bağlamak.
g) Vakıf Resmi Senedi ile öngörülen görev ve yetkilerini kullanmak.
h) (28.2.2013) Yönetmelikler hazırlamak, kabul etmek ve bunların uygulanması için gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamak, gerek görülmesi durumunda Mütevelli Heyetin onayına
sunmak.
Vakıf Denetleme Kurulu :

Madde 13-(28.2.2013) Mütevelliler Kurulu, kendi üyeleri arasından veya hariçten
seçeceği üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Vakfın hesap işlemlerini denetletir. Deneticiler
raporu Vakfın hesap yılı itibarı ile düzenlenir.

BÖLÜM 3
Mali Hükümler
Ücretsiz Çalışma :
Madde 14- (25.10.2001) Mütevelliler Kurulu ile Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, bu
görevleri nedeniyle herhangi bir ücret ve gelir alamazlar, yarar sağlayamazlar; sadece bu
görevin ifası nedeniyle yaptıkları giderler, belgeleri karşılığında kendilerine ödenir. Ancak, bu
görevleri dışında ayrıca fiili bir hizmet görevi üstlenen üyelere bu görev hizmetleri için
bütçede öngörülen ücretler ödenebilir.
Vakfın Varlığı :
Madde 15- Vakfın varlığı, vakıf Kurucularının kuruluş ile birlikte Vakfa terk ve tahsis
ettikleri 450.000 -(Dörtyüzellibin) TL sı ile kuruluşunun takiben Vakfın ivazlı veya ivazsız
veya şartlı ve şartsız iktisap edeceği menkul ve gayrimenkullar Vakfın mal varlığını teşkil
eder.
Vakfın mal varlığı hiçbir biçimde amaç dışı konulara ayrılamaz ve harcanamaz.
Mali Uygulama :
Madde 16-(20.11.1987) Vakfın Mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.
a) (06.05.1991) Vakfın hiçbir biçimde kar amacı olmayıp Vakıf Yönetimi, yıl içinde elde
edilecek brüt gelirlerinin %20 sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye
ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup, kalan % 80 ini ise Vakıf
amaç ve hizmet konularına özgülemeye zorunludur.
b ) Yönetim ve idame giderleri ile yedek akçeye ya da Vakıf malvarlığını artıracak
yatırımlar için ayrılmış fonların tümü ya da bir bölümü Vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere
özgülenecektir.
c) Vakıf amaçlarına özgülenen fonlar, başka bir biçimde başka bir amaçla kullanılamaz.
Yönetim ve idame giderlerine ayrılan fonlar, yedek akçe yada Vakıf malvarlığını arttırarak
yatırımlar içinde kullanılabilirler.
ç) Vakfın amaçlarına özgülediği gelirleri yıl içinde harcaması zorunludur. Ancak bu
gelirlerin tümü ya da bir bölümü Maliye ve Gümrük Bakanlığınca onaylanmış belli projelerin

gerçekleştirilmesi için belli bir Fonda tutulabilir.
d) Kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasite yetenekli ancak maddi olanaklardan
yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitelerin en az %10’u
maddi olanağı bulunmayan hastalara özgülenir.
e) Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri,
uygulamadan önce Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sunulur. Onaylanan bütçe aynen
uygulanır.
f) Vakfın Çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.
Bağışlar :
Madde 17- Vakıf, amaca uygun ve en az % 80’i 903 sayılı Kanunun 4.maddesi gereğince
genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar
kabul edebilir. Yönetim Kurulu uygun görmediği bağışları kabul etmeme ve uygun görülen
bağışları Vakfın yararına en uygun bir biçimde kabul ve uygulamaya yetkilidir.
Yedek Akçe :
Madde 18- Vakfın yıllık brüt gelirlerinden, yönetim giderleri ile teftiş ve denetleme
giderlerine katılma payı düşüldükten sonra kalan miktarın %3’ü yedek akçe olarak ayrılır.
Yıllık Vakıf gelirleri, yönetim giderlerini karşılayamayacak durumda olursa, gereken
harcama Yönetim Kurulu kararı ile yedek akçe hesabından yapılabilir. Mütevelliler Kurulu,
yedek akçenin yeterli olduğuna karar verirse yedek akçe ayrılması durdurulur, yedek akçenin
yeterli olmadığına karar verirse yedek akçe ayrılmaya devam edilir. Her beş yılda bu konu
Mütevelliler Kurulunca tekrar ele alınır.
Plasman Programı :
Madde 19- Vakfın varlığına ek olarak bağışlanan paralar ile net gelirden ayrılan yedek
akçeler, gelecekteki projeler için toplanan bağışlar ile uzun süre harcanmayacağı öngörülen

gelir fazlaları, Vakfa en emin ve en yüksek geliri sağlayacak biçimde veya aşağıdaki
sıralamaya göre:
a) Devlet Tahvillerine,
b) Şirketlerin hisse senedi ve tahvillerine,
c) Taşınmaz mallara,
Yönetim Kurulunun kararına göre yatırılır. Yapılacak plasman derhal paraya çevrilebilme
ilkesi göz önünde tutulur.
Vakıf Mallarında Değişiklik :
Madde 20- (25.10.2001) Vakıf amacının gerçekleştirilmesine ayrılmış olup, vakfetme,
bağışlama ve satın alma yolları ile kazanılmış bulunan taşınmaz mallar ekonomik değerini ve
rantabilitesini büyük ölçüde devamlı olarak yitirme durumuna düşerlerse. Mütevelliler Kurulu
kararı ile ve 903 Sayılı Kanundaki yöntem ve ilkeler dahilinde satılabilir.
Resmi Senet Değişikliği :
Madde 21- (20.11.1987) Vakıf Resmi Senedi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
Mütevelliler Kurulu üyelerinin en az yirmi yedisinin hazır bulunduğu toplantıda 2/3 oranında
ki çoğunluk kararı ile değiştirilebilir.
İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı taktirde ikinci toplantıda Mütevelliler Kurulu
üyelerinin en az yirmiikisinin hazır olması durumunda salt çoğunluk kararı ile değiştirilebilir.
Resmi Senet değişikliği tasarısının gerekçesi ile birlikte,toplantıdan en az onbeş gün önce
Mütevelliler Kurulu üyelerine postayla iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi şart olup aksi
halde değişiklik görüşmelerine başlanamaz.

BÖLÜM IV
Çeşitli Hükümler
Fesih :
Madde 22 – (25.10.2001) Vakıf, ancak Vakfın mal varlığının geliri ile Vakıf amaçlarının
gerçekleştirilmesinin olanaksız bir hale gelmesi nedeni ile feshedilebilir. Bu durumda

Yönetim Kurulu, feshe gitmeden önce Vakfın kalan aktif değerine ve bunun gelir yeteneğine
göre, bir bölüm harcama yerlerini azaltmak yada büsbütün çıkarmak suretiyle gerekli
değişikliklerin yapılmasını sağlamaya çalışır.
Vakfın gelirlerinin amaçlarını gerçekleştirmeye yetmeyeceğine ve Vakfın feshine dair
karar Mütevelliler Kurulunun 3/4 çoğunluk oyu ile alınabilir. Vakfın feshi sonunda kalan mal
varlığı Vakıf amaçlarına uygun hizmetlerde kullanılmak üzere Devlet’e verilir.
Fesih Kurulu :
Madde 23- (25.10.2001) Vakıf Mütevelliler Kurulu tarafından feshedildiği ya da kanuni
sebeplere dayanılarak Mahkemece Vakfın feshine karar verildiği taktirde o tarihteki Yönetim
Kurulu “Tasfiye Kurulu” adıyla tasfiyenin sonuna kadar görev yapar.
Ancak mahkemenin fesih kararında Vakıf Yönetim Kurulunun tasfiye görevini yapması
sakıncalı görülürse, Tasfiye Kurulunun Mahkemece teşkil edilir.
Geçici Mütevelliler Kurulu :
Geçici Madde 1- (20.11.1987) Kuruluştaki Mütevelliler Kurulu aşağıda gösterilmiştir.
1. Enver GÜRELİ (Başkan)
2. Aydın BOLAK (Başkan Vekili)
3. Lütfü BORNOVALI (Başkan Vekili)
4. Hüseyin BİLGİN
5. Sabahattin DÜMER
6. Hasan ERYÜKSEL
7. Hüseyin BAŞARIR
8. Türkan ŞORAY
9. Nuran SAYIN
10. Prof. Dr. Rıdvan CEBİROĞLU
11. Prof. Dr. Nevzat GÜRELLİ
12. Nuran GÖZAYDIN
13. Mahpeyker KOÇGÜNDÜZ
14. Av. Mehmet Ali İKİZER
15. Ömer AKSU
16. Armağan ÖZGÜR
17. Av. Mehmet Ataullah TURAÇ
18. Dr. Cengiz GÖKHAN

19. Adile KESKİNER
20. Gökhan ÖNCE
21. Süheyla KUNT
22. Prof. Dr. Nephan SARAN
23. Av. Çetin YILDIRIMAKIN
24. Nurdan BİLGİN
25. Berna SİRMAN
26. Av. Dündar ERENDAĞ
27. Av. Emin Abdullah ÖZEROL
28. Raşide AYDIN
29. A. İhsan ÜNVER
30. Onar TOSUN
31. Ali Rıza GÖKALP
32. Necati TANDOĞAN
33. Süha ŞAMLI
34. Sevim KIRDAR
35. Bingül ERTÜL
Geçici Vakıf Yönetim Kurulu :
Geçici Madde 2-(20.11.1987) Kuruluştaki Yönetim Kurulu aşağıda gösterilmiştir.
1. Enver GÜRELLİ

(BAŞKAN)

2. Aydın BOLAK

(BAŞKAN VEKİLİ)

3. Hüseyin BİLGİN

(BAŞKAN VEKİLİ)

4. Gökhan ÖNCE

(GENEL SEKRETER)

5. Hüseyin BAŞARIR

(MUHASİP ÜYE)

6. Hasan ERYÜKSEL

(ÜYE)

7. Nuran GÖZAYDIN

(ÜYE)

Geçici Denetleme Kurulu :
Geçici Madde 3- (20.11.1987) Kuruluştaki Denetleme Kurulu aşağıda gösterilmiştir.
1. Av. Dündar ERENDAĞ
2. Armağan ÖZGÜR
3. Berna SİRMAN

