Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (ilk adı
Avrupa Türk Forumu) İstanbul 6’ ıncı
Noterliğinden onaylanan 25.06.1993 gün ve
18205 yevmiye sayılı Vakıf Senedi kurulmuş,
İstanbul 3’ ncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin
10.09.1993 gün ve 1993/363 esas 1993/298
karar sayısı ile tescili yapılmış ve bu tescil 4
Aralık 1993 tarih ve 21778 sayılı Resmi
Gazete’ de yayınlanmıştır.

TÜRKİYE TOPLUM HİZMETLERİ VAKFI KURULUŞ SENEDİ
VAKFIN ADI
Madde 1.

Vakfın adı “TÜRKİYE TOPLUM HİZMETLERİ VAKFI” dır. Bu senedin
diğer maddelerinde Vakıf diye anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ
Madde 2.

Vakfın Merkezi İstanbul’ dur. Adresi F. Kerim Gökay Cad. Okul Sk.
Altunizade Sitesi F Blok No.11/1 Üsküdar’ dır.
Yetkili makamlardan izin alınmak kaydıyla yurt içinde veya yurt dışında
şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzer birimler açabilir.

VAKFIN AMACI
Madde 3.

Vakfın amacı, Türkiye’ de ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt
dışında yaşayan Türk toplumunun biribirleriyle ilgili ve ilişkili bir bütün
olarak ekonomik, sosyal, kültürel açılardan kalkınması yolunda gönüllü
katılım potansiyelini somut ve üretici toplum hizmetlerine dönüştürmek
için biraraya getirmektir.

VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4.

Vakıf, yukarıda belirtilen amacın gerçekleşmesi için;
4.1.

Avrupa Türk toplumunun sosyal, ekonomik, eğitimsel, kültürel,
politik vb. alanlarda konumlarını, tutum ve davranışlarını,
görüşlerini, yaklaşım ve eğilimlerini, mevcut ve gelecekteki
sorunlarını araştırır.
Bu sorunlara ilgili taraflar yönünden uygulanabilir nitelikte kısa,
orta ve uzun vadeli çözüm önerileri geliştirir.
Bu çalışmaların, başta üniversiteler olmak üzere ilgili kurum ve
kuruluşlar nezdinde yapılmasına önayak ve destek olur.
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Bunlardan çıkan sonuçları, çeşitli ortamlarda yayınlayacağı gibi,
konu ile ilgili Türk ve diğer, kamu ve özel kişi ve kurumların
yararına uygun ve gerekli ölçü ve biçimlerde sunar.
4.2.

Amacın gerçekleşmesinde etkili olacak Türk ve diğer kamu veya
başka nitelikte kurumlar ve gönüllü örgütler arasında iletişim ve
ilişki kurar.
Bunlara, münferiden veya birlikte uygulanmak üzere amaca
uygun faaliyet planları önerir.

4.3.

Yurt dışı gönüllü katkı kaynaklarını muhtelif kampanyalarla
harekete geçirerek, Türkiye’ de okul yapımı, okul onarımı, halk
eğitimi, halk sağlığı, çevre koruma, bölgesel kalkınma gibi
alanlarda pilot projeler geliştirir.
Bunları kısmen veya tamamen, resen veya birlikte uygular.
Böylece yurt dışı Türk toplumu ve çevrelerinin Türkiye’ de toplum
hizmetlerine aktif katılımına yardımcı olur.

4.4.

Çeşitli imkanları değerlendirerek ve harekete geçirerek, amaç
yönünde faaliyet gösteren veya gösterecek Türk ve diğer, kamu
veya özel, gerçek veya tüzel kişi ve kurumlara danışmanlık,
işgücü, mekan, doküman, belge, mali destek, kredi, burs, ödül
vb. imkanlar sunmaya gayret gösterir.

4.5.

Çeşitli fırsat ve araçlarla, yurt dışında Türk ve Türkiye imajına
doğru ve haklı bir zeminden kaymasını veya kaydırılmasını
engellemeye çalışır.
Bu doğrultuda, resen veya ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak
araştırma, yayın, tanıtım ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

4.6.

Başta Avrupa’ da olmak üzere, yurt dışında yetişmiş nitelikli Türk
insan gücünün bilgi, deneyim, teknoloji, sanat ve yaratıcılık
niteliklerinin ve ekonomik güçlerinin Türkiye’ de veya yurt dışında
Vakıf amaçları doğrultusunda aktif ve etkili kılınmasına çalışır.

4.7.

Resen, birlikte veya diğer kurumlar tarafından amaç
doğrultusunda yapılacak işlere kaynak sağlamak için, gerekli
izinleri alarak gönüllü katılım ve bağış kampanyaları, piyangolar,
kermesler, satış, açık arttırma vb. fon yaratma çalışmalarında
bulunur.
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Bu amaçla, Vakıf Senedi’ nde yazılı her türlü iktisadi faaliyetleri
yapar.
4.8.

Çalışmalarına fon yaratmak için keza, ulusal ve uluslararası
yardım ve destek kuruluşlarının fonlarından, araştırma ve
uygulama bütçelerinden, kredilerinden, burslarından ve diğer
nakdi, ayni ve kurumsal desteklerinden yararlanmaya çalışır.

4.9.

Çeşitli kamu veya özel kurumların reklam, tanıtım ve halkla
ilişkiler bütçelerinin hem kendi kurumsal amaçları yanında Vakıf
faaliyetleri
doğrultusunda
sosyal
amaçlı
biçimde
de
kullanılmasına yön gösterir. Böylece Vakıf faaliyetlerine ek
olanaklar yaratmaya çalışır. Bunun için sözü edilen kurum ve
kuruluşlara projeler önerir. Bu projelerin kendilerince veya birlikte
gerçekleştirilmesini sağlar.

4.10. Yurt içinde veya yurt dışında amaç ve faaliyet birliği veya
benzerliği taşıyan yeni örgütlerin kurulmasına ve gelişmesine
önayak olur. Bunların kurulması için maddi katkı sağlar.
Mevcut veya kurulacak bu tür kuruluşların uygun görülen
organlarına bizzat veya temsilen katılacağı gibi, onların da vakıf
organlarına bizzat veya temsilen katılmasına gayret gösterir.
4.11. Yurt içinde veya yurt dışında seminer, kongre, konferans, panel,
süreli veya süresiz sergi, fuar, yaz okulu, kültürel ve mesleki
geziler, barış ve dostluk ödülleri, bilgi yarışmaları vb. faaliyetler,
kısa veya uzun süreli kurslar, çeşitli konu ve düzeylerde örgün
veya uzaktan eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenler. Gerekli
izinleri alarak bunları resen veya yurt içi ya da yurt dışı kurum ve
kuruluşlarla işbirliği halinde yurt içinde veya yurt dışında uygular.
4.12. Her türlü süreli ve süresiz, basılı, sesli veya görsel yayın,
bilgisayar programı vb. araçlarını resen veya çeşitli kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yaparak üretir. Bunları yurt içinde veya yurt
dışında ilgili ihtiyaç sahiplerinin bedelli ya da bedelsiz olarak
yararına sunar.
VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
Madde 5.

Amacına ulaşmak için vakıf, kanuni sınırlamalar dışında, miktar ve
değeri sınırsız olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden
müteşekkil her çeşit mal ve mülke bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı
tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya,
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kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini
veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden
fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bri veya birçok defa yatırımda
kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya
tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet, veya çeşitli
ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları
ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli veya yabancı bir veya
birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını
veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak
veya alacak ifade eden evrakını ve bil cümle hisse senetlerini ve bütün
bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Türk
Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe
uygun olarak Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı
vakıf veya diğer tür kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, bunlardan
yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye,
amacına harcıyacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya
vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma
paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa;
Gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule,
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 amacı ile gereğinde ödünç almaya,
taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iraesine;
Amacına uygun şartlı bağışları kabule;
Velhasıl, vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi
için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve
sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanun’ un 46’ ncı maddesinde
belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Ancak; Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan
maksatlarda kullanamaz.
VAKFIN KURULUŞ MAL VARLIĞI
Madde 6.

Vakfın kuruluş mal varlığı, 41’ nci maddede isimleri geçen kişiler
tarafından hizalarında belirtilen miktarlarda sunulan toplam 130.000
(Yüzotuzbin) Alman Markı nakittir.
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Vakıf, bu ilk kuruluş mal varlığına ilave olarak gerek yurt içinden
gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının
tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük
edebilir, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklarına sahip olabilir
veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.
VAKFIN ORGANLARI
Madde 7.

Vakfın organları şunlardır:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Vakıf Kurultayı
Vakıf Başkanı
Denetim Kurulu
Danışma Konseyi

Vakıf çalışmalarının ve faaliyetlerinin gelişmesine göre çalışma alanları,
görev ve yetkileri, üyeliğin başlama ve sona erme biçimi, toplantı ve
karar alma usülleri, denetim yöntemleri Vakıf Başkanı’ nca hazırlanacak
iç yönetmeliklerle düzenlenmek üzere Çalışma Komisyonları, Meslek
Komiteleri, Proje Grupları gibi organlar, Vakıf Senedi’ nde değişikliğe
gerek kalmaksızın kurulabilir.
VAKIF KURULTAYININ NİTELİĞİ
Madde 8.

Vakıf Kurultayı, Vakıf çalışmalarına özellikle ve öncelikle kaynak
sağlayan, kaynakları geliştirmeye gayret gösteren ve kaynakların amaç
doğrultusunda kullanılmasını temin edecek ve denetleyecek organları
seçen ve değiştiren kuruldur.

VAKIF KURULTAYI ÜYELİĞİ
Madde 9.

Vakıf Kurultayı, bu Vakıf Senedi’ nde kurucu olarak adı geçenlerle,
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Semih BÜKER, Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail
BİRCAN, Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail
ÖZASLAN, Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU, İstanbul Üniversitesi
öğretim üyesi Prof. Dr. İzzettin ÖNDER’ den ve Vakıf Senedi
hükümlerine göre bu sıfatı sonradan edineceklerden oluşur.

Madde 10.

Vakıf Kurultayı Üyeliği süresizdir. Bu sıfat ancak,
10.1. Gerçek kişilerde ölüm, tüzel kişilerde tüzel kişiliğin sona ermesi
ile,
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10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

Medeni hakları kullanma ehliyetinin sona ermesi ile,
Üst üste üç toplantıya asaleten veya vekaleten katılmamakla,
Kendiliğinden çekilmekle,
T.C. Yasalarına göre kamu görevi yapmayı engelleyen bir suçtan
hüküm giymekle

sona erer.
Madde 11.

Vakıf Kurultayı Üyeleri, noterde düzenleyecekleri bir belge ile
kendilerinden sonra oy hakları ile birlikte bu sıfatı taşıyacak kişiyi
belirleyebilirler.
Aynı belgede, bu kişinin, Vakıf Kuruluş Senedi hükümlerini kabul
ettiğine ve Vakıf amaçlarını benimseyip buna uygun bir tutum ve
davranış içinde çalışacağına dair taahhüden de bulunması şarttır.

Madde 12.

Vakıf malvarlığına önemli ölçüde katkıda bulunmak isteyen gerçek ve
tüzel kişiler, bu taahhütlerini belirleyerek Vakıf Kurultayı Üyesi sıfatını
almak üzere Vakıf Başkanı’ na başvurabilirler.
Vakıf Başkanı başvuruyu, Kurucular Kurulu Üyeleri arasından
oluşturacağı bir komisyona inceletir. Komisyonca uygun görülen
başvurular, taahhütlü yazışma ile üyelerin oylarına sunulur.
Oylamada, mektubun üyelere gönderim tarihinden itibaren 30 gün
içinde gelen red oylarına bakılır. Toplam oy hakkının onda biri oranında
red oyu alan aday Vakıf Kurultayı Üyesi olamaz.

VAKIF KURULTAYINDA OY HAKKI
Madde 13.

Vakıf Kurultayı Üyeleri, Vakfa yaptıkları mal varlığı katkısı oranında oy
sahibidirler.
Yapılan katkının 1000 (Bin) Alman Markı veya katkının kabul tarihinde
Alman Markı’ nın T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru karşılığında
Türk Lirası katkı, söz konusu üyeye bir oy hakkı sağlar.
Ayni katkıların değeri için mahkemece kabul edilecek nitelikte ekspertiz
raporları geçerlidir.
Vakıf Kurultayı Üyeliği yönünden anlam taşıyabilecek diğer tür katkıların
itibari oy ağırlığı ise, Vakıf Başkanı’ nın önerisi ve Kurulun kararı ile
belirlenir.
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Üyelerin, bu sıfatı elde ettikten sonra yapacakları toplu katkılarla oy
sayısını arttırması mümkündür.
Ancak Geçici 1. maddede belirtilen kuruluş dönemi haricinde, tek bir
üyenin oy hakkı, toplam oyların yüzde yirmibeşini aşamaz.
Vakıf Kurucularından Prof. Dr. Tahir Özgü’ nün bu madde hükümlerine
göre 70.000 (Yetmişbin) Alman Markı tahsisi dolayısıyla uhdesinde
bulundurduğu yetmiş oy hakkının altmışı, kuruluş dönemi sonunda 9’
ncu maddede adı geçen altı öğretim üyesine onar adet dağıtılacaktır.
Madde 14.

Herhangi bir nedenle sahipsiz kalan oy hakları, oy limitine bakılmaksızın
Vakıf Başkanı tarafından kullanılır.

VAKIF KURULTAYININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 15.

Vakıf Kurultayı’ nın görev ve yetkileri şunlardır:
15.1. Vakıf kaynaklarını ve Vakıf Kurultayı üyelerinin sayısını arttırmak.
15.2. Vakıf amaçları doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli
faaliyetlerin genel hatlarını tesbit etmek.
15.3. Vakıf kuruluş döneminden sonra Kurul Üyeliği başvuruları için
kabul veya red kararı vermek.
15.4. Vakıf Başkanı’ nı seçmek ve değiştirmek.
15.5. Denetim Kurulu üyelerini seçmek ve değiştirmek.
15.6. Bu Vakıf Senedi’ nde belirtilen diğer işleri yapmak.

VAKIF KURULTAYININ TOPLANTILARI
Madde 16.

Vakıf Kurultayı,
16.1. Vakıf Başkanı’ nın çağrısı ile yılda bir kez olağan,
16.2. Vakıf Başkanı’ nın çağrısı ile gerekli durumlarda olağanüstü,
16.3. Vakıf Kurultayı oy sayısının en az dörtte birinin yazılı başvurusu
ile olağanüstü,

7

16.4. Denetim Kurulu üyelerinin üçte iki çoğunluk kararı ile olağanüstü,
toplanır.
Madde 17.

Toplantıların yeri, tarihi, saati, gündemi üyelere toplantı tarihinden en az
15 gün önce taahhütlü yazı ile bildirilir.
Toplantılarda önce bir başkan, bir oy saymanı ve bir de sekreterden
oluşan başkanlık divanı seçilir.

Madde 18.

Toplantıların yapılması için oy çokluğu aranmaz. Kararlar asaleten veya
vekaleten toplantıda temsil edilen oyların basit çoğunluğu ile alınır.
Eşitlik halinde oturum başkanının oy verdiği görüş kararlaştırılır.
Bazı kararlarla ilgili olarak bu senette belirtilen nitelikte oy çokluğu
gereği saklıdır.

Madde 19.

Vakıf Kurultayı toplantılarında üyelerin ancak bir başka üye tarafından
temsili mümkündür. Bir kişi birden fazla üyeyi temsil edebilir.

Madde 20.

Vakıf Kurultayı üyesi tüzel kişiler, Vakıf Kurultayı’ nda söz konusu
kurumu üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisine sahip gerçek bir kişiyle
temsil edilir.
Bu niteliğe sahip olmayan bir gerçek kişiyle temsil edilmeleri, Vakıf
Başkanı’ nın onayına bağlıdır.

VAKIF BAŞKANI
Madde 21.

Vakıf Başkanı Vakfın en üst düzeyde icra yetki ve sorumluluğunu taşır.
Vakıf Başkanı, Vakıf Kurultayı oylarıyla, bu kurul üyeleri arasından veya
dışından, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın seçilir.
Vakıf Başkanı’ nın görevi:
21.1. Vakıf Kurultayı üyeleri toplam oy sayısının dörtte birinin önerisi
üzerine aynı sayının beşte üç çoğunluk kararı ile,
21.2. Denetim Kurulu’ nun üçte iki çoğunluğunun görevden alınmayı
gerektirecek mali usulsüzlük nedeniyle yapacağı öneri ve Vakıf
Kurultayı’ nın 21.1.’ de belirtilen çoğunluk kararı ile,
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21.3. Kendiliğinden ayrılma, medeni hakları kullanma ehliyetinin yok
olması ölüm, T.C. yasalarına göre kamu görevi yapmayı
engelleyen bir suçtan hüküm giymekle,
sona erer.
Bu Vakıf Senedi ile ilk Vakıf Başkanlığı görevi Prof. Dr. Tahir ÖZGÜ’ ye
verilmiştir.
VAKIF BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 22.

Vakıf Başkanı’ nın görev ve yetkileri şunlardır:
22.1. Vakıf amacının gerçekleşmesi için yararlı olan her türlü önlemleri
almak,
22.2. Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme
usüllerini tesbit etmek,
22.3. Her türlü taşınır taşınmaz mallar ile paraları, nakdi değeri olan
hakları, hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı,
intifa, sükna veya mülkiyet ve gayri ayni hakları, bir mal varlığının
tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya ölüme bağlı diğer
tasarruflar yolu ile, yahut satın alma veya kiralama sureti ile
temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle edinilen şeylerin vakıf
mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair
her türlü özel veya resmi işleri yapmak,
22.4. Vakıf amacının gerçekleşmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve
ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu
nedenle vakfın mallarını tasarruf etmek sureti ile ilgili mevzuat
çerçevesinde taşınır ve taşınmaz malları satmaya, kiralamaya,
gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve taşınmazlar için
tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,
22.5. Vakıf işlerinde çalıştırılacak ve ihtiyaç duyulacak personelin tayini
ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek
ücretleri tesbit etmek ve gerekli görülen hallerde bunların vakıf ile
ilişkisini kesmek,
22.6. Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet
raporlarını hazırlamak,
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22.7. Karar, muhasebe, demirbaş, taşınmaz eşya kayıtlarını usulüne
göre tutmak,
22.8. Vakfın kuracağı tesisler için gerekli yönergeleri hazırlamak ve
yürürlüğe koymak,
22.9. Bu Vakıf Senedi’ nde belirtilen diğer işleri yapmak.
VAKIF BAŞKANININ VEKİL TAYİNİ
Madde 23.

Vakıf Başkanı iş yoğunluğunun gereğine göre Vakfa ait bir veya birden
fazla işin görülmesi ve vakfa yapılacak şartlı veya şartsız bağışların
kabulü için bir veya birden fazla temsilci, yardımcı veya vekil tayin
edebilir.

İMZA YETKİSİ
Madde 24.

Vakıf, bankalar da dahil olmak üzere üçüncü şahıslara karşı Vakıf
Başkanı’ nın imzası ile temsil edilir.
Vakıf Başkanı gerektiğinde nihai sorumluluk kendisine ait olmak üzere
temsil yetkisini kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir.

VAKIF BAŞKANLIĞININ BOŞ KALMASI DURUMU
Madde 25.

Vakıfta herhangi bir nedenle Vakıf Başkanlığı’ nın boş kalması halinde
Vakıf Kurultayı üyelerinden veya bunların, kendilerinden sonra 11’ nci
maddede belirtilen biçimde bu sıfatı taşıyacak olanlarından biri, Vakıf
Kurultayı’ nı 15 gün içinde toplantıya davet eder.
Bir toplantıda tüm Vakıf Kurultayı oylarının dörtte üçü çoğunluğu ile yeni
bir Vakıf Başkanı seçilir.
Bu toplantıda gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 15 gün
sonra yapılacak ikinci toplantıda oy çoğunluğu aranılmaksızın tayin
yapılır.

DENETİM KURULU
Madde 26.

Denetim Kurulu, Vakıf Kurultayı tarafından bir yıl için seçilen üç asil, iki
yedek üyeden oluşur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi
mümkündür.
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Madde 27.

Denetim Kurulu üyelerinin seçiminde, üyelerden birinin basın mensubu,
diğerinin yeminli murakıp veya eş değerli bir öğrenim ve deneyime
sahip olmasına özen gösterilir.

Madde 28.

Denetim Kurulu, seçildikten 30 gün içinde Vakıf Başkanı’ nın çağrısı ile
ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda Kurul kendi arasında Başkan,
Başkan Yardımcısı ve Kurul Sekreteri olmak üzere görev bölümünü
gerçekleştirir.

DENETİM KURULUNUN NİTELİĞİ VE GÖREVİ
Madde 30.

Denetim Kurulu, Vakıf kaynaklarının usulüne uygun harcandığını, mali
kayıtların usulüne uygun tutulduğunu Vakıf Kurultayı adına denetleyen
organdır.

Madde 31.

Denetim Kurulu, hesap dönemi itibariyle hazırlayacağı denetim
raporunu tüm Vakıf Kurultayı Üyelerinin adreslerine yıllık Vakıf Kurultayı
toplantılarından en az 15 gün önce ulaşacak şekilde taahhütlü olarak
gönderir.
Ancak, Vakıf Kurultayı’ nın Denetim Kurulu’ nu seçmemesi veya
Denetim Kurulu’ nun denetim raporu vermemesi, Vakıf çalışmalarının
sürekliliğini bağlamaz.

DANIŞMA KONSEYİNİN NİTELİĞİ
Madde 32.

Danışma Konseyi, Vakıf amaçlarının gerçekleşmesinde çalışma ve
düşünce katkısı olacak, yakın amaç ve faaliyet içinde bulunan
kurumlarla iletişim ve işbirliği sağlayacak, Türk veya diğer, kamu veya
özel, gerçek veya tüzel kişi ve kurumlardan oluşan bir uzmanlık
organıdır.
Danışma Konseyi’ nin kurulamaması veya faaliyette bulunamaması,
Vakıf çalışmalarının sürekliliğini bağlamaz.

DANIŞMA KONSEYİ ÜYELİĞİ
Madde 33.

Danışma Konseyi üyeleri, üyelik süresi birer yıl olmak üzere Vakıf
Başkanı tarafından seçilir. Süresi uzatılmayan üyelik kendiliğinden sona
erer.
Tüzel kişiler Danışma Konseyinde kendilerince önerilecek ve Başkan
tarafından kabul edilecek gerçek kişiler tarafından temsil edilir.
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DANIŞMA KONSEYİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 34.

Danışma Konseyi;
34.1. Vakfın ilişki ve işbirliği çerçevesinin gelişmesine çalışır.
34.2. Başkan’ ın veya kendisinin gerek duyduğu konularda çeşitli özel
araştırma ve görüş raporları hazırlar.
34.3. Vakıf Başkanlığı’ nca göçerilen yetki çerçevesinde kitaplık,
dokümantasyon merkezi, araştırma, yayın, bilimsel toplantı,
eğitim ve kültür faaliyetleri ve benzeri etkinlikler yapar.

DANIŞMA KONSEYİ TOPLANTILARI
Madde 35.

Danışma Konseyi yılda en az bir defa olağan, Vakıf Başkanı’ nın veya
vekilinin daveti üzerine her zaman olağanüstü toplanır.
Her yılın ilk toplantısında Vakıf Başkanı, Danışma Konseyi üyeleri
arasından bir vekil seçer. Toplantılar bundan sonra Vekil’ in
başkanlığında yapılır.
Danışma Konseyi’ nin toplantı çağrı usulü, düzeni, sıklığı, karar ve
oylama biçimleri gibi kurallar, bu vakıf senedi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Konseyin kendisince kararlaştırılır.

VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER
Madde 36.

Vakıf yönetimince; yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin yüzde yirmisi
idame masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını arttıracak
yatırımlara, kalan yüzde sekseni ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve
harcanacaktır.
Vakıfça kurulacak Eğitim tesislerinde en az yüzde on kapasite,
yetenekli, ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık
tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin % 10’ u maddi imkanı
olmayan hastalara tahsis edilecektir.

VAKFA VERİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI
Madde 37.

Vakıf Başkanı’ na, vekil veya yardımcılarına, Denetim Kurulu
üyelerinden birine veya tamamına, Danışma Konseyi üyelerin birine
veya birden fazlasına ücret, prim vb. maddi karşılıklar verilebilir. Vakıf
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Başkanı’ na ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek karşılıklar Vakıf
Kurultayı tarafından, diğerleri Vakıf Başkanı tarafından kararlaştırılır.
Ancak maddi karşılık verilmediği takdirde de bu görevlilerin Vakıf işlerini
sürdürmek için yapacağı yolculuk temsil giderleri vb. masraflar Vakıfça
karşılanır.
Gerek ücret veya prim gibi maddi karşılıklarını, gerek görev
masraflarının belirlenmesinde, özel sektörde uygulanan emsaller göz
önünde tutulur.
HESAP DÖNEMİ
Madde 38.

Vakfın hesap dönemi bir takvim yılıdır.

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Madde 39.

Vakıf Senedi’ nde, Vakıf Kurultayı üyelerinin mahfuz hakları dışında
kalan değişiklikleri yapmaya Vakıf Başkanı yetkilidir.
Bunun dışındaki değişiklikler tüm Vakıf Kurultayı toplam oy sayısının
beşte dört çoğunluğu ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ
Madde 40.

Vakfın feshine, tüm Vakıf Kurultayı Üyeleri toplam oy sayısının beşte
dört çoğunluğu ile karar verilir.
Bu veya başka nedenle Vakıf tasfiye olduğu takdirde vakfın borçları
karşılandıktan sonra kalan tüm varlıkları, aynı amaçla kullanılmak
şartıyla T.C. Anadolu Üniversitesi’ ne, adı geçen üniversite bu şartı
kabul etmediği takdirde şartsız olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ na
devredilir.

VAKFIN KURUCULARI
Madde 41.

Vakfın kurucuları, adresleri ve kuruluş için tahsis ettikleri taşınır veya
taşınmaz değerler aşağıda belirtilmiştir.
70.000 DM (Yetmişbin Alman Markı), Tahir ÖZGÜ, Prof. Dr., Anadolu
Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi / Eskişehir.
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20.000 DM (Yirmibin Alman Markı), Ahmet Suat ERTEM, Baltalimanı
Cad. No.27, Rumelihisarı / İstanbul.
40.000 DM (Kırkbin Alman Markı), Ali Haydar ÜSTAY, Abidei Hürriyet
Cad. No.268, Şişli / İstanbul.
GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1.

Bu Vakıf Senedi ile ilk Başkan olan Prof. Dr. Tahir ÖZGÜ, bir yıl
içinde Vakıf çalışma düzenini kurmakla ve Denetim Kurul
üyelerinin seçilmesi amacıyla Vakıf Kurultayı’ nı toplantıya davet
etmekle görevlendirilmiştir.

Geçici Madde 2.

Bir yıllık geçiş dönemi içinde Vakıf Başkanı, Vakıf Kurultayı’ na
üye kabul etme yetkisine sahiptir.

14

