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MALİYE HESAP UZMANLARI VAKFI

1993 ORİJİNAL RESMİ SENET:
[Ankara Asliye 22. Hukuk Mahkemesi’nin 12.2.1993 Gün,
E:1993/120, K: 1993/92 Sayılı Kararı ile Tescil Edilmiş ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 13.4.1993 Tarihli Resmi
Gazete’de İlan Olunmuştur.]
1997 DEĞİŞİKLİKLERİ :
[HUV Mütevelli Heyetinin 30.05.1996 Tarihli Olağan Genel
Kurul Toplantısında Kabul Edilen ve Ankara Asliye 29.
Hukuk Mahkemesinin 12.06.1997 Tarihli ve E:1996/694;
K:1997/380 sayılı Kararı ile Tescil Edilen Değişiklikler]
2001 DEĞİŞİKLİKLERİ:
HUV Mütevelli Heyetinin 30 Mayıs 2000 Tarihli Olağan
Genel Toplantısında Kabul Edilen ve Ankara Asliye 9. Hukuk
Mahkemesinin 18.10.2001 Tarihli ve E. 2001/123 ve K. 2001/
512 Sayılı Kararı ile Tescil Edilen Değişiklikler

ANKARA
Aralık 2002
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SUNUŞ
BİZLER, MALİYE HESAP UZMANLARI OLARAK,
VAKFIN
KURUCU
ÜYELERİ
SIFATIYLA;
KURULUMUZUN, ÜLKEMİZDE EKONOMİ, MALİYE,
İŞLETME, VERGİ HUKUKU, MUHASEBE, DENETİM VE
YÖNETİM
ALANLARINDA
BAŞARILI
HİZMETLER
VERDİĞİNE,
BÜYÜK
VERGİ
REFORMUNU
GERÇEKLEŞTİRDİĞİNE, YURTDAŞ İLE KAMU İDARESİ
ARASINDA KARŞILIKLI GÜVEN VE SAYGIYA DAYALI
İLİŞKİLER KURULMASINDA DEĞERLİ GÖREVLER
YAPTIĞINA İNANIYOR; EL VE GÖNÜL BİRLİĞİYLE,
YILLAR BOYU SÜRDÜRÜLEN ÖZVERİLERLE, ÇIKARSIZ
VE YANSIZ ÜSTÜN BİR MESLEK
AHLAKINA
ULAŞILDIĞINI KABUL EDİYORUZ.
BUNDAN BÖYLE DE, TÜM BİRİKİMLERİMİZİ VAKIF
ÇATISI ALTINDA TOPLAYARAK, SOSYAL VE SİYASAL
GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCE AYKIRILIKLARININ ÜSTÜNDE
MESLEĞİMİZİN SAYGINLIĞINI EGEMEN KILARAK;
TOPLUMA ÇAĞDAŞ BİLİM VE TEKNİĞE DAYALI HİZMET
SUNABİLMEK, MESLEK ALANINDA DA ARAŞTIRMA,
GELİŞTİRME,
DAYANIŞMA
VE
YARDIMLAŞMAYI
GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA; YASALARA UYGUN
OLARAK, YURDUMUZA VE MESLEĞİMİZE YARARLI VE
UĞURLU OLMASI DİLEĞİYLE İŞBU VAKIF SENEDİYLE,
MALİYE HESAP UZMANLARI VAKFI’NI KURUYORUZ.
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BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER
VAKFIN ADI:
MADDE 1 - Bu vakıf senedi ile “Maliye Hesap Uzmanları
Vakfı” unvanlı vakıf kurulmuştur. Vakfın kısa adı “HUV”dur.
Vakıf, tüm işlemlerinde kısaltılmış adını kullanabilir.
TANIMLAR:
MADDE 2 - Bu senette geçen;
(2001’de değişen sekli) “KURUL”, Maliye Bakanlığı Hesap
Uzmanları Kurulu’nu1 ,
(2001’de değişen sekli) “HESAP UZMANI”, 4709 Sayılı
Kanuna göre Hesap Uzmanı sıfatını kazanan kişiler ile Maliye
Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Yardımcısı
olarak görev yapanları2,
“HUD”, Maliye Hesap Uzmanları Derneği’ni,
“VAKIF”, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı’nı,
“VAKIF SENEDİ”, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Resmi
Senedini,
“VAKIF MENSUBU”, Maliye Hesap Uzmanları ile bunlardan
vefat edenlerin eş ve çocuklarını,

1

(2001 değişikliği öncesi fıkra metni) “KURUL”, Maliye ve Gümrük
Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nu,

2

(2001 değişikliği öncesi fıkra metni) “HESAP UZMANI”, 4709 Sayılı
Kanuna göre Hesap Uzmanı sıfatını kazanan kişilerle, Maliye ve Gümrük
Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak
görev yapanları,
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ifade eder.
VAKFIN MERKEZİ:
MADDE
ANKARA’dır.3

3 - (2001’de değişen sekli) Vakfın merkezi

Vakıf, gerektiğinde Mütevelli Heyet kararı ve yetkili
makamların izniyle yurtiçinde ve yurtdışında şube, temsilcilik, irtibat
bürosu veya benzeri birimler açabilir.
VAKFIN TEMSİLİ:
MADDE 4 - Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim
Kurulu; bu konuda üyelerinin hepsine veya en az ikisine müştereken
temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

VAKFIN AMAÇLARI VE FAALİYETLERİ
VAKFIN AMAÇLARI:
MADDE 5 - Vakfın amaçları şunlardır:
a) Türkiye’de ekonomi, maliye, işletme, muhasebe, vergi
hukuku, yönetim ve denetim alanlarında çalışmalar yapmak ve
çalışmaları desteklemek, bu konularda kuramsal ve uygulamaya
yönelik bilimsel araştırmaları özendirmek ve yayın faaliyetlerinde
bulunmak,
b) Yukarıda belirtilen alanlarda eğitim yapan yüksek öğrenim
kurumları ile bu alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası
mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak,
3

(2001 değişikliği öncesi fıkra metni) Vakfın idare merkezi “İzmir Cad. No.
47/13 KIZILAY / ANKARA” adresidir.
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c) Hesap Uzmanlarının ülke düzeyindeki mesleki etkinliklerini
artırıcı ve verilen hizmetin seviyesini yükseltici her türlü çalışma ve
faaliyetlerde bulunmak ve bunları desteklemek,
d) Mensuplarının ve ailelerinin ekonomik, sağlık ve sosyal,
eğitsel ve kültürel gereksinimlerinin karşılanması için çaba
göstermek, bu doğrultuda yapılan ve yapılacak olan faaliyetlere
katılmak ve yardımcı olmak.
VAKFIN FAALİYETLERİ:
MADDE 6 - Vakıf;
a) Ekonomik, maliye, işletme, muhasebe ve vergi hukuk ile
yönetim ve denetim alanlarında inceleme ve araştırmalar yapar; bu
konularda çeşitli programlar hazırlayarak uygulamaya koyar ve
yapılan çalışmaları teşvik eder, bilimsel toplantılar ve yarışmalar
düzenler, amaçlarına uygun uluslararası toplantılara katılır; vergi
bilincinin yerleşmesi için kurslar, konferanslar ve paneller düzenler;
eğitim ve araştırma birimleri kurabilir ve bunların kurulmasını
destekler, benzer kuruluşların bu nitelikteki faaliyetlerine katılır; ortak
çalışmalar yapar, muhasebe ve denetim standartlarının geliştirilmesine
katkıda bulunur.
b) Yüksek öğrenim kurumları ile, ilgili konularda işbirliği
yapar; Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin gelişmesi için her türlü
çalışmaya etkin olarak katılır, bu konudaki faaliyetlere yardımcı olur.
c) Hesap Uzmanlarının görev alanına giren konularda inceleme,
araştırma ve tanıtma faaliyetlerine katkıda bulunur, mesleki kurslar
düzenleyebilir; basım, yayım ve dağıtım faaliyetlerinde bulunabilir.
d) Hesap Uzmanlarının mesleki dayanışmalarını daha da
güçlendirmek ve başarılı hizmetlerini ödüllendirmek amacıyla, ödül
ve anma törenleri gibi etkinliklerde bulunur.
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e) Hesap Uzmanlarının ve ailelerinin ekonomik, sağlık ve
sosyal, eğitim ve öğrenim, konut, çocuk yuvası, tatil ve buna benzer
gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalar yapar ve bu
konulardaki çabaları destekler, tesisler kurar; evlilik, hastalık,
sakatlık, emeklilik, doğal afetler ve ölüm gibi olaylara bağlı olarak
sosyal ve insani yardımlarda bulunur, bu yardımların yapılabilmesini
temin için fon oluşturabilir.
f) Yukarıda belirtilen faaliyetleri etkin bir şekilde
gerçekleştirmek, mevcutlarını değerlendirmek ve Vakıf için gerekli
geliri düzenli ve yeterli bir şekilde sağlamak maksadıyla; çeşitli
faaliyetlerde bulunur, işletme ve kuruluşlar kurar veya ortak olabilir.
g) (2001 yılında ilave edilen bent) Vakıf, Hesap Uzmanlarının
ve ailelerinin yaşlandıklarında ikamet edeceği huzur evleri tesis
edebilir, huzur evi yapılmak üzere her türlü taşınmaz mal iktisap
edebilir veya mamelekinde bulunan taşınmazların amaca uygun
olanlarını Yönetim Kurulu kararı ile huzur evi olarak kullanılmak
üzere tahsis edebilir. Vakıf, gereğinde huzur evinde kalanlar için
gerekli her türlü harcamaları yapabilir. Gerekli gördüğü takdirde
huzur evi işletilmesini başka bir müesseseye devir edebilir.
Vakıf, tüm faaliyetlerini gerekli yasal usul ve esaslar
çerçevesinde gerçekleştirir.
YASAK FAALİYETLER:
MADDE 7 - Vakıf veya yönetimi altında bulundurduğu
işletme ve kuruluşlar; yasalara aykırı işler ve işlemler
yapamayacakları gibi, mensuplarının gerek kamu, gerekse özel
kesimdeki işlevlerine ve sosyal statülerine uygun olmayan,
kamuoyundaki
saygınlıklarını
rencide
edici
faaliyetlerde
bulunamazlar.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER
VAKFA TAHSİS EDİLEN DEĞERLER:
MADDE 8 - Vakfa, mensupları tarafından 804.000.000.- TL.
tahsis edilmiştir.
VAKFIN GELİRLERİ:
MADDE 9 - Vakfın gelirleri şunlardır:
a) Vakfa ait menkul kıymet ile menkul ve gayrimenkul
malların gelirleri,
b) Vakfın yönetimde bulundurduğu veya ortak olduğu işletme
ve kuruluşların gelirleri,
c) Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler ile bunlardan elde
edilecek gelirler,
d) Vakfın faaliyetlerinden sağlanan gelirler,
e) Diğer gelirler.
(2001’de değişen şekli) VAKFIN BAĞIŞ KABULÜ;
MENKUL VE GAYRİMENKUL İKTİSABI İLE
BUNLAR ÜZERİNDEKİ TASARRUFU 4 :
MADDE 10 - Vakıf; mensupları, HUD, her türlü kamu
kuruluşları ve bunların dışındaki hakiki ve hükmü şahıslardan,
4

(2001 değişikliği öncesi madde metni) VAKFA YAPILACAK
BAĞIŞLAR:
MADDE 10 - Vakfa; mensupları, HUD ve her türlü Kamu kuruluşları
tarafından yapılacak para, kıymetli maden, hisse senedi, tahvil, alacak,
menkul ve gayri menkul mal gibi her çeşit bağış kabul edilebilir.
Ancak, Yönetim
reddedebilir.

Kurulu

bu

bağışlardan
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uygun

görmediklerini

kuruluştaki mal varlığına ilave edilmek veya doğrudan doğruya
gayesine sarf edilmek ve şartlı veya şartsız olmak üzere, Türkiye
Cumhuriyeti Kanunlarının tanzim ettiği her şekilde bağış, vasiyet,
ölünceye kadar bakma akdi, yardım, hibe, çıplak mülkiyet hibesi gibi
yollarla; her türlü gayrimenkul, nakit, menkul, mücevherat, kıymetli
maden ve taş, sikke, altın, kıymetli evrak, hisse senedi, irat senedi,
tahvil, alacak hakkı, rehin ve ipotek hakları, ihtira beratı, telif hakkı
olan her türlü hak ve mal ile gayrimenkul hükmündeki sair hakları
iktisap ve temellük edebilir. Vakıf, amacına uygun şartlı bağış kabul
edebilir ve amacını gerçekleştirmek veya doğrudan doğruya irat temin
etmek üzere her türlü gayrimenkul satın alabilir.
Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen bağışlardan uygun
görmediklerini reddebilir.
Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile,
sahip olduğu gayri menkullerden harap ve yıkık olanları ve ekonomik
sebeplerden dolayı satılmasında fayda görülenleri satabilir, trampa
edebilir, yıkıp yeniden inşa edebilir, müteahhitlerle kat karşılığı inşaat
sözleşmeleri yapabilir, ipotek edebilir, gayrimenkullerini karşılık
göstermek sureti ile her türlü istikrazda bulunabilir.
Vakıf, gerektiğinde ölünceye kadar bakma akdi sureti ile
edinilen gayrimenkulleri, bakılan kişiye teminat olarak ipotek
edebilir. Vakıf, mal varlığına dahil veya mal varlığına eklenmek
amacı ile edindiği gayrimenkulleri, yerine yenilerini satın almak, inşa
etmek veya trampa etmek şartı ile, Yönetim Kurulu kararı ve
Mütevelli Heyet onayı ile mamelekinden çıkarabilir.
Vakıf, mal varlığına dahil veya ilave etmek maksadıyla
temellük ettiği gayrimenkullerin satılması halinde, yerine yeni
gayrimenkul ikame edilinceye kadar satış bedelini nemalandırmak ve
sadece gelirlerini Vakfın amacına tahsis etmek zorundadır.”
VAKFIN BORÇLANMASI
MADDE 11 - Vakıf ve yönetimi altında bulundurduğu işletme
ve kuruluşlar; bankalar ve diğer finans kurumları ile Kamu
9

kuruluşları, HUD ve Hesap Uzmanları dışında kalan gerçek ve tüzel
kişilere borçlanamazlar.
Şu kadar ki; ekonomik, ticari teamül ve icaplara uygun
borçlanmalar ve ödeme kolaylıkları bu hükmün dışındadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VAKFIN ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİ
VAKFIN ORGANLARI:
MADDE 12 - Vakfın Organları şunlardır:
a) Mütevelli Heyet,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Onur Kurulu.
MÜTEVELLİ HEYET:
MADDE 13 - Mütevelli Heyet, 4709 sayılı Kanuna göre
Hesap Uzmanı sıfatını kazanan aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Hesap Uzmanları Kurulu Başkanı,
b) Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı yapmış olanlar,
c) Bakan ve T.B.M.M. Üyeliği görevinde bulunan veya
bulunmuş olanlar,
d) Yüksek Yargı Organları Başkanlığı ile Vali, Büyükelçi ve
Müsteşarlık görevlerinde bulunan veya bulunmuş olanlar,
e) Profesör unvanını almış olanlar,
f) Kamuda Genel Müdür ve daha üst düzey idari görevde
olanlar ile yüksek yargı organlarının üyeleri,
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g) Görevde olan
illerin Defterdarları,

Büyükşehir Belediye Başkanları ile bu

h) Kamuda görevli olan Genel Müdür Yardımcıları ile Daire
Başkanlarının kendi aralarından seçecekleri birer kişi,
i) ı) Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Barolar, Ticaret ve
Sanayi Odaları Başkanları ile bunların Birlik Başkanları,
j) Kurul Başkanınca Fahri Hesap Uzmanları arasından
belirlenecek 3 kişi,
k) HUD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinden 1 kişi,
l) HUK Grup Başkanları ile Grupların en kıdemlisi olan birer
Baş Hesap Uzmanı,
m) (1997’de değişen şekli) Kurulda görevli Hesap Uzmanları
tarafından kendileri arasından seçilecek; Ankara için (üçü Baş Hesap
Uzmanı olmak üzere) 8, İstanbul için (altısı Baş Hesap Uzmanı olmak
üzere) 11 ve İzmir için (biri Baş Hesap Uzmanı olmak üzere) 3,
toplam 22 Hesap Uzmanı,5
n) (1997’de değişen şekli) Özel Kesimde çalışan Hesap
Uzmanları tarafından kendileri arasından seçilecek; Ankara bölgesi
için 6, İstanbul Bölgesi için 17, İzmir Bölgesi için 4 olmak üzere
toplam 27 Hesap Uzmanı.6
Mütevelli Heyetin seçimle gelecek üyeleri için yukarıdaki
dağılım ve sayılar nispetinde bir kat da yedek üye seçilir.
5

l) (1997 değişikliği öncesi bent metni) Kurulda görevli Hesap Uzmanları
tarafından kendileri arasından seçilecek; Ankara için (ikisi Baş Hesap
Uzmanı olmak üzere) 5, İstanbul için (dördü Baş Hesap Uzmanı olmak
üzere) 7 ve İzmir için (biri Baş Hesap Uzmanı olmak üzere) 2, toplam 14
Hesap Uzmanı,

6

m) (1997 değişikliği öncesi bent metni) Özel kesimde çalışan Hesap
Uzmanları tarafından kendileri arasından seçilecek; Ankara bölgesi için 4,
İstanbul bölgesi için 11, İzmir bölgesi için 3 olmak üzere toplam 18 Hesap
Uzmanı.
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MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 14 - Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu’nun asıl ve yedek üyelerini seçmek,
b) Denetim ve Onur Kurullarının asıl ve yedek üyelerini
seçmek,
c) Denetim Kurulu ve Hesap Uzmanlarının vakıf yönetimi
konusundaki başvurularını değerlendirmek ve önerileri karara
bağlamak,
d) Vakıf Senedinde yapılacak değişiklik önerilerini karara
bağlamak (Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerekli görülen değişiklik
talepleri Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.),
e) Yönetim Kurulu kararlarına karşı ilgililerce yapılacak
itirazları karara bağlamak,
f) Giderilemeyecek dağılma
durmalarda dağılma kararı vermek,

nedenlerinin

ortaya

çıktığı

g) Onur Kurulu’nca haklarında karar verilenler tarafından,
Mütevelli Heyete yapılacak itirazları karara bağlamak (Karar, üye tam
sayısının en az 2/3 çoğunluğuyla alınır. Bunun sağlanamaması
halinde Onur Kurulu kararına göre işlem yapılır.)
h) Vakıf bütçesi ile hesapları ve bilançosunu, Yönetim ve
Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve bu kurulların aklanmasına
karar vermek,
i) ı) Vakfa ait işletme ve kuruluşların tesisine ilişkin önerileri
karara bağlamak, gerektiğinde Yönetim Kuruluna yetki vermek,
j) Mevzuatın ve bu Vakıf Senedinin Mütevelli Heyet’e verdiği
diğer görevleri yapmak.
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YÖNETİM KURULU:
MADDE 15 - (2001’de değişen şekli) Vakıf Yönetim Kurulu
11 Üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerinin 5’i Kurul fiili
kadrosundan (2 Ankara, 2 İstanbul ve 1 İzmir) olmak üzere 6’sı kamu
kesiminde görevli, 5’i ise özel kesimde çalışan Hesap Uzmanları
arasından seçilir. Seçilenlerin yukarıda belirtilen niteliklerinde
sonradan meydana gelen değişiklikler, yasal engel olmadıkça,
Yönetim Kurulu Üyeliğini sona erdirmez. 7, 8
Bu seçimlerde yukarıdaki dağılım ve sayılar sabit kalmak en
çok oy alan 11 kişi asıl, sonra gelen 11 kişi de yedek üye olur.
Asıl üyelerden herhangi birinin Yönetim Kurulu üyeliğinin
sona ermesi halinde, yerine yukarıdaki dağılım ve sayılar sabit
kalmak şartıyla, en fazla oy alan yedek üye geçer. Yedek üyeliklerde
bu oranı koruyamayacak boşalmaların ortaya çıkması durumunda
anılan üyelikler seçim yoluyla tamamlanır.
(2001 yılında kaldırılan fıkra) 9
Yönetim Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ile bir
başkanvekili seçerler ve gerekli görecekleri iş bölümünü yaparlar.

7

(1997 değişikliği öncesi fıkra metni) Vakıf Yönetim Kurulu 11 Üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu Üyelerinin, 5’i Kurul fiili kadrosundan olmak
üzere 6’sı Kamu kesiminde görevli 5’i ise Özel kesimde çalışan Hesap
Uzmanları arasından seçilir.

8

(2001 değişikliği öncesi fıkra metni) Vakıf Yönetim Kurulu 11 Üyeden
oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin 5’i Kurul fiili kadrosundan (2 Ankara,
2 İstanbul ve 1 İzmir) olmak üzere 6’sı Kamu kesiminde görevli, 5’i ise
özel kesimde çalışan Hesap Uzmanları arasından seçilir.

9

(2001 yılında kaldırılan fıkra metni) Kurulda veya Kamuda görevli
Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin bu görevlerinden ayrılmaları
halinde, Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer.
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Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, Vakıf
Senedinin ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, katılan üyelerin salt
çoğunluğuyla alınır.
Geçerli bir neden olmadan arka arkaya üç veya yılda en az dört
toplantıya katılmayan üye, üyelikten çekilmiş sayılır.
Kurulda veya Kamuda görevli Yönetim Kurulu üyelerinden
herhangi birinin bu görevlerinden ayrılmaları halinde, Yönetim
Kurulu Üyeliği sona erer.
Yönetim Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ile bir
başkanvekili seçerler ve gerekli görecekleri iş bölümünü yaparlar.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, Vakıf
Senedinin ilgili hükümleri saklı kalmak şartıyla, katılan üyelerin salt
çoğunluğuyla alınır.
Geçerli bir neden olmadan arka arkaya üç veya yılda en az dört
toplantıya katılmayan üye, üyelikten çekilmiş sayılır.
Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Ayrıca en az üç
üyenin yazılı isteği üzerine veya başkanın gerekli görmesi halinde
toplantıya çağrılabilir. Toplantı tarihleri en az 3 gün önceden Başkan
tarafından üyelere bildirilir.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE
16 - Yönetim Kurulu, vakıf amaçlarının
gerçekleşmesi ve vakfın gelişmesi için her türlü faaliyeti, bu Vakıf
Senedi ve ilgili mevzuata göre yürütmekle görevli, yetkili ve
sorumludur.
Yönetim kurulu ayrıca aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri
kullanır:
a) Her çeşit hukuki uyuşmazlıkta Vakfı üçüncü kişilere, yargı
organlarına ve kamu kuruluşlarına karşı temsil etmek, Vakfı temsile
ve Vakıf adına imzaya yetkili kişi veya kişileri ve yetki derecelerini
belirlemek,
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b) Her takvim yılı için bir çalışma programı ve ilkelerini
saptamak, bütçeyi hazırlamak ve kesin hesap sonuçlarını çıkarmak,
c) Vakıf senedinin 14’üncü maddesinde belirtilen görevlerin
yerine getirilmesine ilişkin Mütevelli Heyet kararlarını işleme
koymak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; gerekli hallerde
Mütevelli Heyetin toplanması hususunda Mütevelli Heyet Başkanına
başvuruda bulunmak,
d) Gereken durumlarda Mütevelli Heyetçe açılmasına karar
verilen şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzeri birimlerin görev
ve yetkilerini saptamak,
e) Vakfa ait işletme ve kuruluşların tesisine ilişkin önerileri
Mütevelli Heyete sunmak ve bu konudaki kararları uygulamak,
f) Vakıf senedinin 10’uncu maddesinde belirtilen esaslara
uygun olarak vakfa yapılacak her çeşit bağış kabulünün ilkelerini
saptamak ve uygun görmediği bağışları reddetmek,
g) Vakıf mallarında değişiklik yapılması ve gayrimenkul alımı,
inşası, satışı, ipoteği veya kiralanması konularında kararlar almak ve
bu karaları işleme koymak,
h) Vakıf Senedinde değişiklik yapılması önerilerini 21’nci
madde uyarınca işleme koymak,
ı) Vakıf veya yönetimi altında bulundurduğu işletme ve
kuruluşlarda çalışacak personelin işe alınması, işten çıkarılması ile
ilgili koşulları ve personelin statüsünü ve yetkilerini belirlemek,
i) Vakıf senedi hükümleri uyarınca girişilecek işlerin öncelik ve
ilkeleri ile Vakıf işlerinde uygulanacak yöntemleri tespit etmek,
yönetmelikler hazırlamak ve gereğinde bunları değiştirmek,
j) Vakfın mali durumunu, Vakıflar Genel Müdürlüğündeki
siciline tescil ettirmek,
k) Her takvim yılı itibariyle hazırlayacağı faaliyet raporunu
mensuplarına duyurmak.
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DENETİM KURULU:
MADDE 17 – (2001’de değişen şekli) Denetim Kurulu, en az
ikisi Kurul fiili kadrosundan olmak üzere, 3 Üyeden oluşur. Kurul
kontenjanından seçilenlerin Kuruldan ayrılmaları Denetim Kurulu
Üyeliğini sona erdirmez. 10
Bu seçimde yukarıdaki dağılım ve sayılar sabit kalmak şartıyla,
en çok oy alan 3 kişi asıl, sonra gelen 3 kişi de yedek üye olur.
Asıl üyelerden herhangi birinin üyeliğinin sona ermesi halinde,
yerine yukarıdaki dağılım ve sayılar sabit kalmak şartıyla, en fazla oy
alan yedek üye geçer. Yedek üyeliklerde bu oranı koruyamayacak
boşalmaların ortaya çıkması durumda anılan üyelikler seçim yoluyla
tamamlanır.
(2001’de değişen şekli) Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu
Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeliğine seçilemezler. 11
En kıdemli üye Denetim Kurulu’nun başkanlığını yapar.
Denetim Kurulu, yılda en az iki defa olmak üzere gerektikçe
başkanın çağrısıyla toplanır; çalışma yöntemini, yetki ve görev
dağılımını kendi arasında kararlaştırır. Denetim Kurulu üyeleri
Yönetim Kurulu’nun toplantılarına katılabilirler; ancak, bu
toplantılarda oy kullanamazlar.
Denetim Kurulu’nu toplantı ve karar yeter sayısı salt
çoğunluktur.
Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun oluşum ve faaliyetlerini
ilgili Yasalara, Vakıf Senedine ve Mütevelli Heyetin bağlayıcı

10

(2001 değişikliği öncesi fıkra metni) Denetim Kurulu 3 Üyeden oluşur.
Denetim Kurulu Üyelerinin 2’si Kurulda görevli, 1’i özel kesimde çalışan
Hesap Uzmanları arasından seçilir.

11

(2001 değişikliği öncesi fıkra metni) Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu
ve Onur Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu üyeliğine seçilemezler
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kararlarına uygunluk açısından denetler, uyarılarda bulunur ve
gerektiğinde keyfiyeti Mütevelli Heyete bildirir.
İlgili yasalar gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğünün Vakıf
üzerindeki denetim yetkisi saklıdır.
ONUR KURULU:
MADDE 18 – (2001’de değişmeden önceki şekli) Onur Kurulu
5 üyeden oluşur. Onur Kurulu Üyelerinin; 2’si Kurul fiili
kadrosundan olmak üzere, 3’ü kamu kesiminde görevli, 2’si ise özel
kesimden çalışan veya emekli Hesap Uzmanları arasından seçilir.
Kurul ve kamu kontenjanından seçilenlerin Kuruldan veya kamudan
ayrılmaları Onur Kurulu Üyeliğini sona erdirmez. 12
Bu seçimle yukarıdaki dağılım ve sayılar sabit kalmak şartıyla
en çok oy alan 5 kişi asıl, sonra gelen 5 kişi de yedek üye olur.
Asil üyelerden herhangi birinin üyeliğinin sona ermesi halinde yerine,
yukarıdaki dağılım ve sayılar sabit kalmak şartıyla, en fazla oy alan
üye geçer. Yedek üyeliklerde bu oranı koruyamayacak boşalmaların
ortaya çıkması durumunda anılan üyelikler seçim yoluyla tamamlanır.
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Onur Kurulu Üyeliğine
seçilemezler.
En kıdemli üye Onur Kurulu’nun başkanlığını yapar. Onur
Kurulu, üye tam sayısıyla toplanır ve oybirliğiyle karar alır.
Onur Kurulu, Kurulun ve Hesap Uzmanlarının Devlet yönetimi
ve kamuoyundaki saygınlıklarını çeşitli davranışlarıyla zedeleyen ve
bu nedenle vakıfla ilişkilerinde sakınca görülen kişileri belirleyerek
Yönetim Kurulu’na bildirir.

12

(2001 değişikliği öncesi fıkra metni) Onur Kurulu 5 üyeden oluşur. Onur
Kurulu üyelerinin; 2’si Kurul fiili kadrosundan olmak üzere 3’ü kamu
kesiminde görevli, 2’si ise özel kesimden çalışan Hesap Uzmanları
arasından seçilir.
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Onur Kurulu kararıyla Vakıfla ilişkilerinde sakınca görülen
kişiler, Vakıf senedinde belirtilen hizmetlerden ve yardımlardan
yararlandırılmayacağı gibi, kendilerinden vakfa bağış ve herhangi bir
yardım da kabul edilemez.
Haklarında karar alınan kişilerin adları gizli tutulur. İlgili kişiye
kendisi hakkındaki karar, ancak Vakıfla ilişki isteminde bulunması
durumunda sözlü olarak bildirilir. İlgili kişi bu karara karşı Onur
Kurulu, bu sonuç vermezse Mütevelli Heyet nezdinde itirazda
bulunabilir. Mütevelli Heyet’in bu konudaki kararları kesin ve
bağlayıcıdır.
VAKIF ORGANLARI ÜYELİKLERİNE YAPILACAK
SEÇİMLERE VE ÜYE DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN
HÜKÜMLER:
MADDE 19 - Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur
Kurulu asıl ve yedek üyeleri, tek sayılı yılların Mart ayında olmak
üzere, 2 yılda bir yenilenir. Mütevelli Heyet, üye tam sayısının en az
2/3 çoğunluğunun kararıyla, anılan üyelerden gerekli gördüklerini
süresinden önce değiştirebilir. Bu konulardaki seçim gizli oyla yapılır.
Vakıf organları için seçilecek yedek üye sayısı, asıl üye sayısının bir
katıdır. Mütevelli Heyet Üyeleri, Yönetim Kurulu için de aday
olabilirler.
Mütevelli Heyet Üyelerinin Yönetim Kurulunda görev almaları
halinde, bu görevleri süresince Mütevelli Heyet Üyelikleri sona erer.
Bu durumda senedin 13’ncü maddesi gereğince işlem yapılır.
VAKIF ORGANLARI ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:
MADDE 20 - Vakfın organlarında görev alan üyelere huzur
hakkı ödenmesi hususunda Mütevelli Heyet yetkilidir.
Ayrıca, Vakfa ilişkin görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili
olarak yapılan her türlü giderler vakıfça karşılanır; yolculuklarda yol
ve konaklama gibi zaruri giderler ödenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK
VE VAKFIN DAĞILMASI
VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK:
MADDE 21 - Vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesine
ilişkin öneriler, Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az 2/3
çoğunluğuyla karara bağlanır.
Değişiklik önerileri, Vakıf organları veya en az 70 Hesap
Uzmanı tarafından yazılı olarak Yönetim Kurulu’na yapılır.
Yönetim Kurulu, değişiklik önerilerini en geç bir ay içinde
bütün Hesap Uzmanlarına duyurur. Görüşlerin bildirimi için bir ay
bekler. Gelen görüşleri, kendi görüşü ve esas değişiklik önerisi ile
birlikte bir ay içinde Mütevelli Heyete gönderir.
VAKFIN DAĞILMASI:
MADDE 22 - Vakfın, mal varlığının, Vakıf amaçlarının
gerçekleştirilmesine olanak vermeyecek ölçüde yetersiz kalması veya
Vakfın amaçlarının gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi
durumlarında Mütevelli Heyet’çe dağılma kararı alınır.
Yönetim Kurulu, yukarıdaki dağılma nedenlerinin ortaya çıktığı
durumlarda, bunu önlemek için gerekli her çabayı gösterir. Ancak,
dağılma nedenlerinin ortadan kaldırılması olanaksız duruma gelirse,
Mütevelli Heyet’e önerileriyle birlikte başvurur. Bu başvurunun
yapılabilmesi için Yönetim Kurulu’nun, 2/3 çoğunlukla karar alması
zorunludur.
Dağılma kararı, Mütevelli Heyet tarafından üye tam sayısının
en az 2/3 çoğunluğuyla verilir. Bu kararda tasfiye yöntemi ve vakıf
mal varlığının hangi vakıf, dernek veya kuruluşa aktarılacağı da
belirtilir.
Bu husustaki gerekli işlemler, dağılma kararında özel bir
hüküm bulunmazsa, Yönetim Kurulu tarafından tamamlanır.
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ALTINCI BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 23 - Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin %20’si
idame masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf malvarlığını artıracak
yatırımlara, kalan %80’i ise Vakıf amaçlarına ayrılır ve harcanır.
MADDE 24 - Vakıf tarafından kurulacak eğitim kurumlarında
kapasitenin en az %10’unun yetenekli, ancak maddi imkanlardan
yoksun öğrencilere; sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak
kapasitesinin yine en az %10’unun maddi imkanı olmayan hastalara
tahsisi zorunludur.
MADDE 25 - Bu Vakıf Senedini yorumlama yetkisi Mütevelli
Heyete aittir. Vakıf Senedinde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş
konularda ilgili Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler ile genel hukuk
kuralları uygulanır.
MADDE 26 - Bu Vakıf Senedi, Türk Medeni Kanunu’nun 74
üncü maddesi uyarınca Vakfın tüzel kişilik kazanmasıyla yürürlüğe
girer.
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GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER
MADDE 27 - Vakfın Kurucu Mütevelli Heyeti’nin adları ve
soyadları aşağıda gösterilmiştir.
1.

Hasan Basri AKTAN

23. M. İrfan ERMİN

2.

A. Muhtar GÜREDİN

24. M. Cemal TÜRKOĞLU

3.

İ. Muzaffer EGESOY

25. Erdoğan KARAKOYUNLU

4.

İlyas SEÇKİN

26. M. Emin ALANYALI

5.

A. Nusret KESLER

27. Üner BİRKAN

6.

O. Nuri TORUN

28. Ülkü KİŞMİR

7.

Sadık BAKLACIOĞLU

29. Celal ERDENİR

8.

M. Adnan BARLAS

30. Ali ŞANAL

9.

Cevat Kani ÜNER

31. A. Aykon DOĞAN

10. Prof. Dr. M. Ali CANOĞLU

32. Mustafa ÖZYÜREK

11. I. Necati ORÇUN

33. Ahmet ESEN

12. Erhan BENER

34. Dr. Burhan ÖZFATURA

13. Ahmet BAYRAK

35. Z. Fehmi ÖZALP

14. Vural ARIKAN

36. Ahmet Senvar DOĞU

15. Dr. Öztin AKGÜÇ

37. Ahmet EREN

16. Doç. Dr. Hüsnü KIZILYALLI 38. N. Altan TUFAN
17. I. Hakkı AYDINOĞLU

39. Ertan CİRELİ

18. Nevzat KESAN

40. Metin ÖZŞAHİN

19. Yılmaz ÖZBALCI

41. İ. Aydın GÜNTER

20. Özerden DİBEL

42. Mustafa GÜÇLÜ

21. Şükrü AKGÜNGÖR

43. Hüsamettin BİÇER

22. H. Fehmi KORKMAZ

44. Mustafa DAĞÜSTÜ
45. Soner GEDİK
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Mütevelli Heyet, vakfın tüzel kişilik kazanmasını izleyen iki ay
içinde ilk toplantısını yaparak Vakfın organlarını oluşturur.
İlk Mütevelli Heyet toplantısı yapılıp, Vakfın organları teşekkül
edinceye kadar; Vakıf Resmi Senedi’nde öngörülen temas ve
işlemlerle Vakfın kuruluş muameleleri, gerekli başvurular, mahkeme
tescil gibi bilumum işlemleri münferiden veya müştereken yapmaya,
takip ve sonuçlandırmaya, Kurucu Mütevelli Heyet veya
görevlendireceği üyeler veya kişiler yetkilidir.
GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Vakıf Senedi’nin 13 üncü
maddesinin (m) bendine göre seçilecek Mütevelli Heyet üyelerinin,
seçimine ilişkin usul ve esaslar, aynı maddede yer alan Yönetmelik
yürürlüğe girinceye kadar Mütevelli Heyet Başkanı tarafından tespit
olunur.
GEÇİCİ MADDE 2 - İlk Mütevelli Heyet toplanıp, Vakıf
organlarını teşekkül ettirinceye kadar görev yapmak üzere; Geçici
Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur:
YÖNETİM KURULU

DENETİM KURULU

1. Erdoğan KARAKOYUNLU
2. Haluk Meral GÖKMEN
3. Ahmet ŞAHİN
4. Kadri ÖZEN
5. Mehmet F. ÖKTEN
6. Dr. Mehmet ŞAFAK
7. Doç.Dr.Nevzat SAYGILIOĞLU
8. M. Saim UYSAL
9. Sedat TEMELTAŞ
10. A. Feridun GÜNGÖR
11. H. Ümit AKSOY

1. Kurtbay ÖNCÜ
2. İlhan KIRIKTAŞ
3. Şinasi AYDEMİR

ONUR KURULU
1. Muzaffer EGESOY
2. Adnan BARLAS
3. Şükrü AKGÜNGÖR
4. İrfan ERMİN
5. Özdemir SORAN

GEÇİCİ MADDE
3 Vakfın kuruluş işlemlerini
mahkemelerde, resmi makamlarda ve diğer mercilerde izlemek ve
tamamlamak, Vakıf adına bankalara para yatırmak ve çekmek üzere,
Av. Hasan Fehmi KORMAZ yetkili kılınmıştır.
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