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DENĠZCĠLĠK VAKFI RESMĠ SENDĠ 

 

 

BÖLÜM–1 

 

KURULUġ:. 

Bu vakıf senedi TÜRKĠYE DENĠZCĠLĠK ĠġLETMELERĠ ANONĠM ġĠRKETĠ çalıĢanlarının öncülüğünde isim ve 

adresleri yazılı Ģahıslar tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuĢtur. 

 
(T.C. Beyoğlu 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet 

Hükmüdür.) 

VAKFIN ADI: 

MADDE 1 -Vakfın adı TÜRKĠYE DENĠZCĠLĠK VAKFI ’dır. 

ĠĢ bu resmi senette sadece vakıf denilecektir. 

 

AMAÇ:  

MADDE 2-Türk Denizcilik sektörünü geliĢtirmek, sektör personelinin eğitim, barınma, evlenme, eğlence, 

dinlenme, spor, sağlık, emeklilik gibi ihtiyaçlarını karĢılamak birbirleri ile yardımlaĢma ve dayanıĢmalarını 

sağlamaktır. 

 

KAPSAM:  

MADDE 3–Vakıf, TDĠ Aġ halef ve selef idareleri, Türkiye Gemi Sanayi Aġ., Deniz Nakliyatı TAġ.,Kıyı Emniyet 

ve Gemi Kurtarma iĢletmeleri Genel Müdürlüğü ve Sektördeki benzeri kuruluĢlarda çalıĢan,emekli olan personeli 

ile sektörünü ve muhatap sendikaları kapsar. 

 

VAKFIN MERKEZĠ: 

MADDE 4–Vakfın merkezi Rıhtım cad. Merkez Han No.4  80120 Karaköy - ĠSTANBUL’ daki  adresinde 

kendisine tahsis edilen özel yerdedir.Merkezin il sınırları içinde  baĢka bir adrese geçiĢi durumunda Vakıf 

Senedinde değiĢiklik yapılması gerekmez. 

 

MADDE 5–Ġlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla 

Vakıf Senedinde yer alan hükümler uyarınca yurt içinde veya dıĢında Ģube ve temsilcilikler açılabilir. 

 

BÖLÜM-II 

 

TARĠFLER  : 

MADDE 6 –Bu vakıf senedinde yazılı; 

1)Vakıf; Türkiye Denizcilik Vakfı tüzel kiĢiliğini, 

2)Vakıf Senedi; Türkiye Denizcilik Vakfı’na ait iĢ bu vakıf senedini, 

3)Mensup; Vakıf senedi hükümlerine göre vakfa üyeliği kabul edilenlerden Vakıf üyeliği devam edenleri, 

4)TDĠ A.ġ.;Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.’ni 

5)KuruluĢlar ;TDĠ A.ġ.halef ve selef idareleri ile;Türkiye Gemi Sanayi A.ġ.,Deniz Nakliyatı T.A.ġ., Kıyı Emniyeti 

ve Gemi Kurtarma iĢletmeleri Genel Müdürlüğü ve sektördeki benzeri kuruluĢları, 

6)Sendikalar; TDĠ  A.ġ. adına ve/veya TDĠ A.ġ. ve kuruluĢlara muhatap toplu iĢ sözleĢmesi yapan sendikaları, 

ifade eder. 

 
(T.C. Beyoğlu 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet 

Hükmüdür.) 

 

 

BÖLÜM-III 

VAKFIN FAALĠYET VE YETKĠLERĠ 

,  

SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER:  
MADDE 7-  
1)Türkiye denizcilik sektöründe kamu veya özel iĢletmelerin, teĢebbüslerin hizmetinde ve iĢletmeciliğinde niteliğin 

ve verimliliğin geliĢtirilmesi için sınai ve ticari iĢletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araĢtırma ve 

etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araĢtırmaları desteklemek, yayınlatmak, bu konularda çalıĢanların örgütleri 

veya baĢkaca kamu ve özel kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak, 
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2)Sektör hizmetinde ve iĢletmeciliğinde, yönetim ile çalıĢanların kuruluĢları ve baĢkaca örgütler arasında 

verimliliği ve niteliği geliĢtirmeye, endüstriyel iliĢkilerin geliĢmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik 

araĢtırma, çalıĢma yapmak, yarıĢmalar düzenlemek,ödül vermek, 

3)Sektörün ortak alanı denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileĢtirmek, tabi halini muhafaza için 

bilimsel disiplinle inceleme, araĢtırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araĢtırmaları desteklemek, 

yayınlatmak,  kamu ve özel kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak, 

4)Sektörel faaliyet gösteren kuruluĢlar arasında yardımlaĢma ve dayanıĢmayı sağlamak, geliĢtirmek,  

 
(T.C. Beyoğlu 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile  ONAYLANMIŞ Resmi Senet 

Hükmüdür.) 

 

SOSYAL FAALĠYETLER:  

MADDE 8-Vakıf mensuplarına bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;  

1)Evlenme ,barınma,eĢ ve çocukları ile kendisinin eğitim masraflarını karĢılamak,bu amaçla her türlü teĢebbüste 

bulunmak,eğitim müesseseleri kurmak ve iĢletmek günün Ģartlarına göre ikraz sağlamak, 

2)Kendilerinin,ailelerinin dinlenebilmesi,sağlıklı hayat sürmesi için dinlenme, tatil ve spor hizmetleri vermek, 

tesisler kurmak, tedavi merkezi,  klinik, hastane, eczane gibi tesisler vücuda getirmek,kurulmuĢ tesisleri iĢletmek, 

bu yöndeki faaliyetleri desteklemek,bu sebeple gayrı menkul satmak, satın almak, kiralamak, inĢaat yapmak 

yaptırmak veya mevcutlarından istifadeyi sağlamak, 

3)Kütüphane ,Müze ,konferans salonu,çocuk yuvası, kreĢ, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim 

ve tesisleri oluĢturmak,iĢletmek, kurulmuĢ olanların iĢletme haklarını almak,  

4)Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, iĢletmek veya kurulmuĢ olanların iĢletme haklarını almak, 

5)Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak 

6)Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak, 

7)Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluĢları ve Ģirketleri ile iĢbirliği 

yapmak. 

 
(T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet 

Hükmüdür.) 

 

 

VAKFIN YETKĠLERĠ : 

MADDE  9- Vakıf; 

1)Tüm özelleĢtirmelerde gerek kendisi, gerekse ortaklıklar ve sair yollarla özelleĢtirilecek tüm değerlerin yönetim 

mülkiyetini edinme, iĢletmesi, kiralanması ve bunun gibi tüm iĢlemleri yapmakla yetkilidir. 

2)Türk Medeni Kanununun 46.maddesinde ifadesini bulan ancak vakfın amaç ve  konularına uygun olmak 

kaydıyla, 

a)Kanuni sınırlamalar dıĢında miktar ve değeri kısıtlanmamıĢ ölçüde taĢınır ve taĢınmaz malları satın almaya, bağıĢ 

veya vasiyet sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, kiralamaya, 

b)Ġrtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayrı ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya, 

c)Olan ve olacak gelirleri ile bağıtlayacağı sözleĢmeler için taĢınır ve taĢınmaz malların rehin iĢleri dahil her türlü 

teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, 

d)Vakıflarla ilgili kanun hükümleri gereğince, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye,    kiralamak 

suretiyle kullandırmaya, gelirlerini almaya, harcamaya, 

e)Vakıf  mallarına giren bir veya birden fazla taĢınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez    yatırımda 

kullanmaya, 

f)Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koĢuluyla yapılacak bağıĢ, vasiyet  satın alma, ve   diğer 

yollarla edindiği taĢınır ve taĢınmaz malları, paraları yönetmeye,tasarruf etmeye, 

g)Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri tahvil, finansman bonosu, mevduat  sertifikası ve diğer   menkul 

değerleri almaya, satmaya, bu değerlerle Ģirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karĢılık temettü 

veya kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına kullanmaya, 

h)Vakfın amaçlarına benzer çalıĢmalarda bulunan yurt içi ve izin alınmak kaydıyla yurt dıĢındaki    vakıflarla 

iĢbirliği yapmaya, 

ı)ödünç almaya, bu sebeple taĢınır ve taĢınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye, 

i)Yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalıĢmalardan gelir elde etmeye, 

j)Olağan iĢletme kaidelerine göre çalıĢacak iktisadi iĢletmeler, Ģirketler, ortaklıklar kurmaya bunları   doğrudan 

veya denetimi altında bir iĢletmeci eliyle çalıĢtırmaya , gerçek ve tüzel kiĢilerle iĢbirliğinde bulunmaya, 

k)Vakfın amaç ve konularından birinin yada tümünün gerçekleĢtirilmesi için yararlı ve gerekli giriĢi,   tasarruf, mal 

edinme, inĢaat ve benzeri sözleĢmeleri yapmaya, 

l)EĢya piyangosu düzenlemeye, 
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m)Her türlü eğitim(lisan üstü,lisans,ön lisans,orta öğretim,ilk öğretim ile her türlü mesleki) kurumu 

tesise,iĢletmeye,kurslar,dershaneler,vb. açmaya,açılmıĢ olan veya faaliyet gösteren bu tip kurum ve 

kuruluĢlara,Ģirketlere ortak olmaya,  

n)Sektörün ortak alanı olan denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumaya,iyileĢtirmeye,tabii halini 

muhafaza için çalıĢmalar yapmaya,  

o)Amaç ve faaliyetleri için gerekli diğer iĢlemleri yapmaya,yetkilidir. 

3)Vakıf, bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ve bunu değiĢtiren 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve 

maksatlarda kullanamaz. 

 
(T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2001/401 no ve 2001/766 nolu kararı ile ONAYLANMIŞ  Resmi Senet Hükmüdür) 

 

BÖLÜM-IV 

ÜYELĠKLE ĠLGĠLĠ HÜKÜMLER 

 

VAKFA KATILMA ġARTLARI:  

MADDE 10: ÇIKARTILDI 

 
(ÇIKARTILAN MADDE 10- 

1)Kuruluşlarda görev yapan personel ile bu görevlerden ayrılanlar, 

2)Sendikaların Genel Merkez ve Şubelerindeki Yöneticileri ile bu Sendikalarda çalışanlar, 

3)Tespit edilecek esaslar dahilinde ödenmesi gereken katılım payını ödeyenler, 

4)Vakıf Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Mütevelli Heyetin Onayı ile Denizcilik Sektörüne ve Vakfa önemli katkısı olduğu bilinen diğer gerçek 

ve tüzel kişiler Mütevelli Heyete katılabilirler.) 

 

(Vakıf Senedimizden çıkartılan madde olup T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO: 2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı 

ilamı ile Vakıf Resmi Senedinden çıkartılması ONAYLANMIŞDIR.) 

 

 

VAKIF ÜYELĠĞĠNĠN DEVAMI VE KAYBI: 

MADDE 11- 

1)Vakıf  mensubunun hizmet akdinin sona ermesi halinde üyelik sıfatı ve hakları devam eder.ölümü halinde üyelik 

hakları son bulur. Ancak ölmeden önce beyanı ile lehdar gösterilmiĢ ise hakları onun adına intikal ettirilir. 

2)Her ne Ģekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa olan hak ve borçları muaccel olur.Bu hak ve borçlar 

yasal ve idari yollardan tasfiye edilir. 

3)Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve yazılı ikaza rağmen 15 gün  içinde defaten 

ödemeyenler üyelik haklarını kaybederler. 

 

(T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2001/401 no ve 2001/766 nolu ONAYLANMIŞ Resmi Senet Hükmüdür.) 

 

ÜYELĠKTEN AYRILMA VE TEKRAR ÜYELĠĞE KABUL:  

MADDE-12 Mensubun, mensubiyetlik hakları hayat süresince baĢkasına devir olunamaz,mensuplar yazılı 

müracaatları ile vakıftan ayrılabilirler 

 
(T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO: 2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet 

Hükmüdür.) 

 

BÖLÜM-V 

 

VAKFIN ORGANLARI: 

MADDE 13 - 

Vakfın Organları Ģunlardır: 

1)Mütevelli Heyet, 

2)Yönetim Kurulu, 

3)Denetim Kurulu, 

 

MÜTEVELLĠ HEYET: 

MADDE 14- Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır. 

1)ĠĢ bu Vakıf senedinin Vakıf Üyeliği baĢlıklı 10.Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen                     vakıf 

üyeleri arasından kuruluĢ için Mütevelli Heyete Katılmak üzere baĢvuran ve;28,000,000-(yirmisekizmilyon) 

TL.vakfedenler ile, 

2)Görevde bulundukları ve sermayelerindeki devlet payı % 50 (Yüzdeelli)’ nin üstünde olduğu sürece;  
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a)TDĠ A.ġ. ve KuruluĢların Yönetim Kurulu üyelerinden,         

b)TDĠ A.ġ. ve KuruluĢların  Genel Müdürlerinden,         

c)TDĠ A.ġ. ve  KuruluĢların Genel Müdür Yardımcılarından  ve 

3)Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez   

Yönetim Kurulu tarafından seçilen;   

1-100 üyesi olan sendikadan                                                 Bir kiĢi, 

101-400 üyesi olan sendikadan                                             Üç kiĢi, 

401-1000 üyesi olan sendikadan                                           Dört kiĢi,     

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan                                     Altı kiĢi,       

olmak üzere oluĢur. 

4)TDĠ Aġ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin BaĢkanıdır. 

 

(T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2001/401 no ve 2001/766 nolu kararı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet Hükmüdür.) 

 

MÜTEVELLĠ HEYETĠN GÖREV VE YETKĠLERĠ:  

MADDE 15- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri Ģunlardır; 

1)Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek, 

2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalıĢma dönemine ait çalıĢma raporu ile denetim     raporlarını 

görüĢmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalıĢma dönemine ait  Yönetim Kurulu 

çalıĢma programı ile  bütçesini ve yatırım planını görüĢüp kısmen veya tamamen onaylamak, 

3)Yönetim kurulunun bu Vakıf senedi gereğince vakfın çalıĢmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve 

değiĢiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,     

4)Vakıf senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) 

ile karar vermek, 

5)Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalıĢma alanları yönünde gereken 

kararları almak, 

6)Vecibelerine uymayan ve vakfa karĢı zararlı faaliyetleri görülenlerin vakıfla iliĢkilerine son vermek. 

7)Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini,verilecekse  

miktarını belirlemek.Ancak Kamu görevlilerine bu görevleri nedeni ile ücret huzur hakkı veya baĢka bir ad altında 

herhangi bir karĢılık verilemez. 

 
(T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile ONAYLANMIŞTIR) 

 

MÜTEVELLĠ HEYETĠN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NĠSABI: 

MADDE 16- Mütevelli heyetin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. 

1)Vakıf Mütevelli heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en 

az yılda bir kere ġubat ayında Yönetim Kurulunun  daveti ve hazırladığı gündem   doğrultusunda 

toplanır.Toplantılar, Mütevelli Heyeti BaĢkanının BaĢkanlığında ve Mütevelli Heyetince seçilen iki BaĢkan 

Yardımcısı ile iki sekreterden oluĢan divanca yönetilir.BaĢkanın yokluğunda toplantı,hazır bulunan en kıdemli üye 

tarafından açılır.Ayrıca toplantı baĢkanı Mütevelli Heyetince seçilir. 

2)Mütevelli Heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte 

birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.Olağan ve 

olağanüstü toplantılarda,ilan olunan gündemde yer almayan konular görüĢülemez,Ancak olağan toplantıda divanın 

teĢkilinden hemen  sonra,hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile,vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük 

ve sorumluluklar yükleyecek,senet değiĢikliği,ödeneklerin arttırılması gibi konular dıĢında gündeme madde ilavesi 

mümkündür.             

       

Toplantı tarihi,yeri,saati ve gündemi,toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaĢacak 

ġekilde taahhütlü mektupla bildirilir.Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci 

toplantının yer gün ve saati de belirtilir.  

Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı,bir 

hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır.Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı,üye tam sayısının üçte birinden 

(1/3) az olamaz.       

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır.Oyların eĢit olması 

halinde,Divan BaĢkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne Ģekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır.Ancak 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılır.   

Her üyenin tek oy hakkı vardır.Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli Heyetinden bir baĢka  üyeyi yazılı beyanı ile 

vekil tayin edebilir.Bir Ģahısta birden fazla vekalet toplanamaz  
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(T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2001/401 no ve 2001/766 nolu kararı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet Hükmüdür.) 

 

YÖNETĠM KURULU: 

MADDE 17- Vakıf  Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe seçilen; 

1)Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan yedi (7) asıl, yedi (7) yedek, 

2)TDĠ A.ġ. Genel Müdürü tarafından (Mütevelli Heyet üyesi olma Ģartı aranmaksızın)gösterilen azami dört (4) 

aday arasında bir (1) asıl,bir (1) yedek,  

3)TDĠ A.ġ. bünyesinde en çok üyeye sahip Toplu iĢ sözleĢmesi yapmaya yetkili sendikanın Genel Merkez Yönetim 

Kurulu Kararı ile (Mütevelli Heyet üyesi olma Ģartı aranmaksızın)gösterilen azami dört (4) aday arasından bir(1) 

asıl,bir (1)yedek üyeden olmak üzere, toplam 9 asıl ve 9 yedek üyeden teĢekkül eder. 

 

Ancak TDĠ A.ġ. sermayesindeki kamu payı %50’nin (Yüzdeelli) altına düĢtüğü takdirde birinci 

paragrafın ikinci ve üçüncü bentleri uygulanmaz.Bu durumda eksik kalan iki üye de Mütevelli 

Heyet  Üyeleri arasından aday olanlardan seçilir. 

     

Genel Müdür ve sendika tarafından Mütevelli Heyet toplantısından en az on beĢ gün önce Yönetim kurulu 

BaĢkanlığına aday bildirimleri yazılı olarak yapılmaz ise bu üyelerde  yedekleriyle birlikte Mütevelli Heyetçe kendi 

arasından aday olanlardan seçilirler. 

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir baĢkan, bir baĢkan yardımcısı, bir sekreter ve bir 

muhasip üye ile amaç ve hizmet konularına göre koordinatörler seçerek görev bölümü yapar Yönetim kurulunun 

görev süresi 2 yıldır.Görev süresini dolduranlar yeniden seçilebilirler.Bir yıl içerisinde,mazeretsiz olarak 4 

toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu görevi yönetim kurulu kararı ile sona erer.Her ne sebeple olursa 

olsun yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği davet edilir. 

Yönetim kurulu gerektiği zamanlarda fakat en az ayda bir defa olağan olarak toplanır.Toplantı yeter sayısı üyelerin 

salt çoğunluğu olup,kararlar en az oy çokluğu ile alınır.Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak 

imzalanır.    

Verilen kararlara muhalif kalan üyeler,bir gün içerisinde geçerli muhalefet Ģerhini tutanağa yazıp imzalar. 

Kararlar muhalefet Ģerhi beklenmeksizin uygulanabilir. 

 
(T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2001/401 no ve 2001/766 no lu kararı ONAYLANMIŞ  Resmi Senet Hükmüdür.) 

 

YÖNETĠM KURULUNUN GÖREVLERĠ: 

MADDE 18- Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine karĢı 

sorumludur. 

1)Mütevelli Heyetçe alınan kararlar ile vakıf senedine göre tespit edilen faaliyetleri ve vakfın hedefleri 

istikametinde mallarını, gelirlerini ve her türlü iĢlerini idare etmek. 

2)Bütçesini, bilanço ve kesin hesabını hazırlamak. Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçeyi uygulamak. 

a)Her faaliyet yılı baĢında yıllık bütçe ve çalıĢma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına arz 

etmek.(Bütçe ve çalıĢma programında o yıla ait gayrimenkul yatırımları, mali yatırımlar ve buna benzer Vakıf 

kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.) 

b)Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço kâr ve zarar hesabını ve faaliyet 

raporu ile Denetim raporlarını her yıl ġubat ayı içinde ibrası için Mütevelli Heyete tevdi etmek. 

3)Vakfın muhasebe iĢlerini takip ve kontrol etmek. Hesap dönemi sonunda Gelir-Gider cetveli ve bilançoların 

düzenlenerek ilgili idarelere gönderilmesini sağlamak. 

4)En az 2 yılda bir Vakfın aktüeryal (güncel) hesabını yaptırmak ve sonucunu ilk Mütevelli Heyet Toplantısına 

sunmak. 

5)Vakfın amaçlarına uygun olarak yürütülecek eğitim, emeklilik, sosyal iĢler sağlık hizmetleri ile bu Vakıf 

Senedinde bahsi geçen diğer yönetmelikler ile lüzumlu görülen diğer konularda ve aidatlar, borçlanmalar ve faizleri 

konusunda yönetmelikler düzenlemek ve bunları usûlüne göre uygulama alanına koymak. 

6)Emeklilik, sağlık ve eğitim harcamalarına ait bütçeleri yapmak. 

7)Emeklilik Tazminatı, sağlık, ölüm, maluliyet yardımları, emekli olanlar için aylık ve benzeri ödemeler ile katılım 

payı tablolarını günün Ģartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak. 

8)Ġstihdam edilecek elemanların planlamasını ve atamasını yapmak, özlük haklarını tespit etmek. Gerektiğinde 

iĢlerine son vermek. 

9)Kanunlar, Tüzükler ve Vakıf Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak. 

10)Vakfın çalıĢma alanlarının gerektirdiği diğer iĢleri yapmak. 

 
(T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet  

Hükmüdür.) 
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YÖNETĠM KURULUNUN YETKĠLERĠ 

MADDE 19- Yönetim Kurulu kendisine verilen yetkiler dahilinde; 

1)Vakfın varlığını ve gelirlerini artırmak amacı ile gayrimenkul  alabilir,inĢa ettirebilir,satabilir.Devlet, ġirket 

tahvilleri veya hisse senetleri alabilir,satabilir Holdingler,Anonim ve Limited,ġirketlere iĢtirak edebilir.Kendi 

bünyesinde iĢletmeler kurabilir.Sigorta acenteliği ve sair acentelikleri ile ithalat,ihracat ve ticari mümessillik 

,komisyonculuk da yaptırabilir. 

2)Vakfın her türlü faaliyetinin idamesi için gerektiğinde istikrazda (borçlanmada) bulunabilir.Sahibi bulunduğu 

gayrimenkullar üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirebilir,Kaldırabilir.Kiraya verebilir,gayrimenkul 

kiralayabilir.Menkul ve gayrimenkullar üzerinde vakıf adına ipotek ve her türlü ayni haklar tesis 

edebilir,kaldırabilir. 

3)Vakıf üyelerinin 2.madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde üyelerince  

kurulacak  yapı  kooperatiflerine  veya  münferiden  üyelerine  mesken  kredisi  verebilir , gerektiğinde üyelerinin 

bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir. 

4)Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları kiĢilerin dinlenme,eğitim,sağlık hizmet ve ihtiyaçlarını temin etmek 

üzere kamp,dinlenme ve huzur evi,hastane,eczane,her türlü eğitim kurumu,öğrenci yurdu,kreĢ çocuk 

yuvası,lokaller,spor tesisleri kiralayabilir,açabilir,iĢletebilir,veya kurulmuĢ olanların iĢletme hakkını alabilir. 

5)Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir. 

6)ĠĢ icap ve zaruretleri karĢısında yetkilerinin bir bölümünü Vakıf Müdürlüğüne devredilebilir. 

7)Her türlü teknik beceri,patent vs. haklar satın almak,satmak,kiraya vermek veya kiralamak. 

8)Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kiĢilerden Ģartlı veya Ģartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkul ve 

gayrimenkul bağıĢ kabul edebilir. 

9)Gayesi doğrultusunda her tür yayın faaliyetleri ile kongre,konferans, seminer,kurs ve sergiler düzenleyebilir. 

10)ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde,yurt içinde ve yurt dıĢında Ģube temsilcilik açılmasına ve  kapatılmasına 

karar vererek bu hususta gereken iĢlemleri yapabilir. 

 

VAKFIN TEMSĠLĠ 

MADDE 20-Vakfı ,Yönetim Kurulu temsil eder.Yönetim kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu BaĢkan ve 

BaĢkan yardımcısına devredebilir.Yönetim kurulu,genel veya belli hal ve konularda,belirteceği esaslar dahilinde 

kendi üyelerinden bir veya birkaçını,yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını,temsilci veya 

temsilcilerini herhangi bir sözleĢmeyi akdetmeye,mukavele,hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim 

ve devretmeye de yetkili kılabilir. 

(T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2001/401 no ve 2001/766 no lu kararı ONAYLANMIŞ   Resmi Senet Hükmüdür.) 

 

DENETLEME KURULU: 

MADDE-21-  Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler. 

1)Vakfın her türlü denetim iĢlemleri beĢ kiĢilik Denetim Kurulu tarafından yürütülür. 

a)Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet arasından aday olacaklar arasından beĢ (5) asıl,beĢ(5) yedek üyeden 

teĢekkül eder. 

b)Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir baĢkan, bir raportör ile bir sözcü seçer. 

2)Denetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır.Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan asıl üyenin yerine süresini 

tamamlamak üzere yedeği göreve çağrılır. 

3)Denetim Kurulu incelemelerini,tüm defter,kayıt ve belgeler üzerinde yapar. 

4)Denetim Kurulu, altı (6) ayda bir denetim sonuçlarını,Yönetim Kurulunda görüĢülmek üzere herhalde hesap 

dönemi itibari ile düzenleyeceği raporu,Mütevelli Heyet toplantısından en az on beĢ (15) gün önce Mütevelli 

Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir. 

 

(T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile 

ONAYLANMIŞ Resmi Senet Hükmüdür.) 

 

 

BÖLÜM-VI 

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ VE FON ĠDARESĠ 

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ: 

MADDE -22 

Vakıf  idari iĢleri,Vakıf Genel Müdürlüğünce yürütülür 

Vakıf Genel Müdürlüğü,Vakıf Yönetim Kurulunca tayin edilen bir müdür ve yeteri kadar personelden teĢekkül 

eder.Vakıf Genel Müdürü yönetime karĢı sorumludur. 

Vakıf Genel Müdürlüğünün çalıĢma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir. 
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(T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet 

Hükmüdür.) 

 

FON ĠDARESĠ: 

MADDE 23-Vakfın faaliyet alanına giren iĢler ile;sağlık,ölüm ve emeklilik,tasarruf,mali yardım ve kredi,sosyal 

hizmetler gibi konularına göre teĢekkül ettirilen ve ayrı bütçe ve hesap planları olan Fon idareleri ile yürütür.Her 

Fon idaresi Vakfın Yönetim kuruluna karĢı sorumlu bir idareci ile yeteri kadar personelden kurulur.Fon idarelerinin 

atama ve çalıĢma düzeni,fon faaliyetlerinin uygulama esas ve Ģartları vakıf Yönetim kurulunca  hazırlanıp 

Mütevelli Heyetince kabul edilen esaslar dahilinde tespit ve tayin edilir.. 

 

BÖLÜM-VII 

MALĠ KONULAR 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 

MADDE24–Vakfın kuruluĢtaki mal varlığı: 24,920,000,000,-TL.  

(YĠRMĠDÖRTMĠLYARDOKUZYÜZYĠRMĠMĠLYONLĠRA’dır). 

 

HESAP DÖNEMĠ: 

MADDE 25- Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta baĢlar ve 31 Aralıkta sona erer.Ancak her yıl Ģubat ayında 

yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısına kadar geçecek süredeki harcamalar bir önceki dönemin aynı süreyi 

kapsayan harcamaları miktarı kadar yapılır. 

 

( T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2001/401 no ve 2001/766 no lu kararı ONAYLANMIŞ  Resmi Senet Hükmüdür.) 

 

VAKFIN KAYNAK VE GELĠRLERĠ : 

MADDE 26- 

1)Vakıf katılım payı; Mütevelli Heyet üyesi olmak istenmesi halinde taahütten doğan miktarlar ile Mütevelli Heyet 

Üyesi olacaklar ve Vakıf üyesi olmak isteyenlerin ödeyecekleri aidatlardır. 

2)Yatırım Gelirleri. 

3)Gerçek ve Tüzel KiĢiler tarafından Vakfa yapılacak bağıĢlar ve vasiyetler, mirasçı   sıfatı ile ölüme bağlı 

tasarruflar. 

4)Vakıf mal varlığının iĢletilmesinden elde edilecek nemalarla, müsamere, balo, gezi, piyango ve müsabakalarda 

elde edilecek gelirler, gerçek ve tüzel kiĢiler tarafından yapılacak bağıĢlar, vasiyetler, lokal dinlenme tesisleri, spor 

tesisleri ile diğer iĢletmelerinden iĢtiraklerinden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile sair gelirler. 

5)Vakıf senedinde yazılı diğer muamele ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler. 

6)Vakfın gelirleri ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özgülemekle) temellük (kendine mal 

etme) edilen mal ve haklar vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı baĢında teftiĢ makamına 

bildirilir. 

Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı baĢındaki mali durumu münasip vasıta ile ilan veya neĢretmeye ve siciline 

tescil ettirmeye mecburdur. 

 

VAKFIN GĠDERLERĠ : 

MADDE 27-Vakfın idaresi için yapılması gereken giderler bütçe dahilinde Yönetim Kurulunca karĢılanır.  

  

ÖLÜM TAZMĠNATI:  

MADDE-28 

1)Ölüm tazminatı, ödenen son Vakıf katılım payının her yılbaĢı itibariyle Mütevelli Heyetin Tespit edeceği katsayı 

ile çarpımı sonucu bulunur. 

2)Ölüm tazminatının menfaattarlara ödenebilmesi için defin ruhsatı ve Resmi Makamlardan Alınacak ölüm 

raporunun veya hükmen ölüm gaiplik kararının vakfa ibrazı gerekir. 

3)Katılım payı,kısmen veya tamamen bir Sigorta ġirketine Grup Sigortası Primi olarak intikali ettirildiği taktirde 

söz konusu ölüm tazminatı yerine Sigorta mukavelesindeki ön görülen ölüm tazminatı ödenir.  

 
(T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet 

Hükmüdür.) 

 

TAZMĠNAT:  

MADDE 29- Emekli olan üyelere, bu vakıf senedi gereğince ödediği her yıla ait aidatlar toplamının Mütevelli 

Heyetinin tespit edeceği tabloya göre bulanacak tutarı kadar emeklilik tazminatı ödenir.TDĠ Aġ ve kuruluĢlardan 
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maluliyet nedeniyle daimi malul kalan üye Vakıf üyeliğinde geçen süresi ile orantılı olarak malullük tazminatı 

almaya hak kazanır. Geçici ve kısmi malullük ile geçici hastalıklar mutlak olarak tam ve daimi malullük kapsamı 

dıĢındadır.Emeklilik ve maluliyet tazminatlarına iliĢkin esaslar çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. Üyelerden 

yapılan kesinti kısmen veya tamamen bir Sigorta ġirketine Grup Sigortası Primi olarak intikal ettirildiği takdirde 

söz konusu emeklilik ve maluliyet tazminatı yerine Sigorta Mukavelesindeki öngörülen emeklilik ve maluliyet 

tazminatları ödenir. 

Vakıf Mütevelli Heyeti yukarıdaki tazminatların dıĢında emekli olanlara aylık vb. gibi muhtelif ödemeleri 

Yönetmelik Esasları çerçevesinde düzenleyebilir. 

 
(T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet 

Hükmüdür.) 

 

BÖLÜM-VIII 

                  ÇEġĠTLĠ HÜKÜMLER 

 

MADDE 30:Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf Personeli görevlerini 

yaparken mensupların  aileleri veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri yetkili merciler 

dıĢında hiçbir kiĢi veya merciye  açıklayamazlar, 

 

(8VIII.Mütevelli Heyet Toplantısı’nda alınan karara bağlı olarak; T.C. Beyoğlu 21.Noterliği’nin 24.03.2004 tarih ve 7775 yevmiye no su ile 

Tadil Edilen ve T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2004/135 no lu dosyasında davası devam etmekte olup, T.C. Beyoğlu 4. 

Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet Hükmüdür.) 

 

MADDE 31-Vakıf Üyeleri, vakıfça talep edilen bilgileri ve istenilen evrakı Vakfa göndermek zorundadırlar. 

 

MADDE 32- Bu Vakıf senedinde yazılı haklar Vakıfça ilgililere usulünce tebliğ edildiği halde tebliğ tarihinden 

baĢlayarak 5 yıl içerisinde hak sahiplerince istenmediği takdirde bu hakları düĢer ve Vakfa bağıĢ kaydedilir. 

 

MADDE 33- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaĢılır ve Mütevelli Heyetince Vakfın amacının ve çalıĢma 

konularının gerçekleĢtirilmesinin imkansız hale geldiği kanaatine varılırsa, Yönetim Kuruluna veya kendi içinden 

seçeceği bir kurula yetkili mahkemeye baĢvurarak durumun tescilini isteme görevi verilir. Mahkeme isteği kabul 

ederek durumun tesciline ve Vakfın sona erdiğine veya tasfiyesine karar verdiği takdirde o tarihteki Yönetim 

Kurulu ve/veya kurul ‘‘Tasfiye Kurulu’’ adı ile tasfiyenin sonuna kadar görev yapar. Mahkeme tasfiye kararında 

Yönetim Kurulunun görev yapmasını mahsurlu görürse Tasfiye Kurulu Mahkeme tarafından tayin edilir.  

Mütevelli Heyet tarafından Vakfın feshine karar verilmesi halinde, alacak ve borçların tasfiyesinden sonra Vakfın 

mameleki, aynı veya benzer gaye ile kurulmuĢ bir Vakfa devredilebilir.  

 

MADDE 34-  ĠĢ bu vakıf senedi gerekli tasdik ve tescil iĢlemleri tamamlandıktan sonra, yürürlüğe girer. 

 

MADDE 35:Vakıf senedinden çıkartılmıĢtır. 
(çıkartılan madde 35-Kuruluşlar personelinin yardımlaşma ve dayanışmaları için kurulmuş bulunan Dernek, Sandık, Kooperatif ve benzeri 

Sosyal Hizmet Kuruluşlarının mal varlıklarını Vakfa devretmek ve Vakıf ile yapacakları Protokolde şartları tespit edilmek kaydıyla Vakfa 

katılma talepleri Mütevelli Heyet Kararı ile kabul edilebilir. 

 

        (T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile Vakıf Resmi Senedinden bu 

maddenin çıkartılması ONAYLANMIŞTIR.( Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre çıkarılmıştır. )) 

 

MADDE 36: Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar hakkında 

mevzuat Hükümleri uygulanır. 

 
(T.C. Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin ESAS NO:2004/135 ve KARAR NO:2007/124 sayılı ilamı ile ONAYLANMIŞ Resmi Senet 

Hükmüdür.) 

 

EK GEÇĠCĠ MADDELER 

 

MADDE 1- Yönetim Kurulu Vakıf Senedinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Vakfın TeĢkilatı ve 

çalıĢma usulleri, Vakfın sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, maluliyet, emeklilik ve ölüm tazminatı ile ölüm  

yardım fonuna lüzum görülen diğer hususlara iliĢkin Yönetmelikleri ve bunlara ait bütçe usullerini hazırlayarak 

Mütevelli Heyetin onayına sunar. 
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MADDE 2- Bu Vakıf Senedinin tescili tarihinden itibaren, Saim OĞUZÜLGEN, ġekip MEHAN, Rahmi ġEN, 

Merih TANSĠ, Burhan KÜLÜNK, Mustafa KIRMACI, Lütfü TURGAY, Ġmran SERHAN ve Melih Hüsnü 

YILMAZ, olmak üzere bu 9 kiĢi, ilk Mütevelli Heyet toplantısına kadar Yönetim Kurulu olarak görev yaparlar. 

 

MADDE 3- Bu Vakıf Senedinin tescili tarihinden itibaren, Erdal ÇAKMAKÇI, Muzaffer SEBAH, Tevfik 

KÜÇÜK, Arif KÖROĞLU ve Bülent ÖZÇELĠKMAN olmak üzere bu 5 kiĢi, ilk Mütevelli Heyet toplantısına 

kadar Denetim Kurulu olarak görev yaparlar. 

 

MADDE 4- Bu Vakfın tescili iĢlemleri ve gerekebilecek diğer iĢlemler için ġekip MEHAN, Rahmi ġEN ve Melih 

Hüsnü YILMAZ müĢtereken veya ayrı ayrı  hareket etmek üzere yetkili kılınmıĢtır. 

( -----------------------) diye sözlerini bitirdiler.Yazılan bu tutanak ilgililer tarafından okundu.Yazılanların gerçek 

istekleri olduğunu bildirmeleri üzerine tutanağın altı ilgililer ile tarafımdan imza edilerek mühürlendi.Yedi 

Temmuz Bindokuzyüzdoksansekiz Salı 07.07.1998 BEYOĞLU 6. NOTERLĠĞĠ 

                                                                     resmi mühür- imza 

iĢ bu suret dairemiz dosyasında saklı aynı tarih ve sayılı aslının aynı olduğunu onaylarım. 

 

                                                                          BEYOĞLU 6. NOTERĠ 

                                                                            HAKKI ÇORUH Vekili 

                                                                                     BaĢkatip  

 

                                                                              SERVET YALÇIN 

 

 

KURUCULAR:  

1) MUZAFFER AKAYA    2) HĠKMET TURHAN UZUN 

    imza                          imza 

    3) RAĠF KILIÇ     4) AZĠZ HACISALĠHOĞLU 

imza             imza 

  5) ġEKĠP MEHAN                        6) RAHMĠ ġEN 

   imza                                   imza 

7) MELĠH HÜSNÜ YILMAZ  

                         Ġmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


