
 
 
 
 
 
BAŞLANGIÇ  
 
Türkiye’nin,  köklü ve büyük ilim- irfan kurumu Vefa Lise- 
si’nden yetişenleri bünyesinde toplayan Vefalılar  Derneği 
bugün ulaşmış bulunduğu maddi ve manevi aşama ne ka- 
dar ileri olursa olsun. Türk toplumunun gelişmesine  pare 
lel  olarak, hizmetlerin  yaygınlaşmasını  ve  güçlenmesini   
teminen, kamu  yararına çalışan hükmi şahsiyetler arasın- 
daki yerini almak üzere gereksinimi duyulan VEFA VAKFI’ 
nı kurulma aşamasına getirmiştir. 
 
Aşağıdaki vakıf senedinde isim,soyadı ve ikamet adresleri 
Yazılı bulunan, 
 
Vefa’da okumuş, okutmuş, spor yapmış, sevmiş  Vefalılar, 
Vefa Lisesi’ne Vefa borçlarını ödemek, bu tarihi eğitim ku- 
rumunun  hizmetlerine  yardımcı  olmak,Tür k gençlerinin  
çağdaş  seviyede yetişmesini  sağlayarak, Türk  kültür ve  
eğitimine katkıda bulunmak amacındadır. 
 
Vefa camiasında birlik ve  beraberlik anlayışını benliğinde 
yaşatan  Vefalılar Derneği  Yönetim ve Divan Kurullarının  
27. Ekim. 1988  tarihindeki ortak toplantısında Türk  Me- 
deni Kanunu ve onu değiştiren 903 sayılı kanun çerçeve- 
sinde VEFA VAKFI’ nın  kurulmasına Vefalılar  Derneğinin 
Vakıf  içinde görev alması  koşuluyla, aşağıdaki vakıf  se- 
nedini oybirliğiyle kabul etmişlerdir. 
 
Vakfın kurucuları, vakıfta görev  alacak, onu  yönetecek,  
Yaşatacak, birlik ve beraberlik içinde geliştirip,yüceltecek 
Şahıslara teşekkürlerini sunar. 
      
          Kurucu Meteşebbis Heyet  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

      BÖLÜM I 
VAKFIN ADI ve MERKEZİ, HUKUKİ NİTELİĞİ 
 

MADDE 1.     VAKFIN ADI ve MERKEZİ 
  Vakfın  ünvanı  “VEFA  VAKFI”dır. Bu vakıf sene- 
  dinde kısaca vakıf diye anılacaktır. 
  Vakfın  merkezi  İstanbul`dadır. Vakıf amaçlarını 
  Gerçekleştirebilme doğrultusunda, İstanbul dışın- 
  da gereken  yerlere de şube,  temsilcilik  vb. teş- 
  kilat   kurabilir.  Şubelerin,  temsilciliklerin  veya 
  teşkilatın görev ve yetkileri Vakıf  Yönetim  kuru- 
  lunca belirlenir. 

 
MADDE 2.    VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 Vakıf, Türk Medeni Kanununda öngörülen Teftiş 
 Makamının denetimine tabi ve tüzel kişiliğe sahip 
 bağımsız bir kuruluştur. 
 Vakıf kesinlikle dinsel ve siyasal amaçlara yönlen- 
 dirilemez… 
 Amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için her çeşit ça- 
 lışma ve muamelelere ehildir. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
          BÖLÜM II 
        VAKFIN AMACI  ve YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR 

 
MADDE  3. .VAKFIN           AMACI 

Vakfın  amacı, Vefa Lisesi`nin devamını,gelişme- 
siyle  mezun ve mensupları  arasında sosyal da- 
yanışmayı sağlayarak, Türk toplumunun kültürel, 
bilimsel ve sosyal gelişmesine  hizmet etmek, da- 
ha yükse verimli ve etkin düzayde eğitim hizmet- 
lerinin  yerine  getirilmesine karkıda bulunmaktır. 
Aşağıdaki maddeler bu amacın  kapsamına girer: 
_ Eğitim geliştirici  araştırmalarda  bulunmak ve 
bunların sağlanması için yurdumuzda en ileri eği- 
tim ve  öğretim sistemlerinin yerleşmesini temin 
edici faaliyette bulunmak, 

 
   _Özellikle  gençlerimizin Atatürk ilkeleri doğrul- 

tusunda yetişmesini sağlamak üzere, çağdaş ve 
yüksek seviyede eğitim  olanaklarına kavuşması 
için onların mensubu oldukları kurum ve kuruluş- 
larla yakın işbirliği içine girmek, 

 
_ Yurt içinde ve dışında eğitim kurumlarında oku- 
yan ve okuyacak olan tüm Türk gençlerine burs, 
yurt, ayni ve nakdi yardım vb. öğrenim olanakla- 
rını sağlamak, gerekli her türlü eğitim olanakları- 
nı, araç ve gereçlerini temin etmek, 

 
_ Yüksek  öğrenim öncesi veya  öğrenim sırasın- 
da başarılı öğrencilere barınma, beslenme olanak- 
ları  yaratmak, lisan, bilgisayar  vb.  gibi  çağdaş 
toplumlar için çok gerekli olan eğitimi ileri düzey- 
de sağlamak. 

 
_ Ücretli  veya ücretsiz, okul– öncesi  ilk orta ve 
yükse öğrenim ve öğretim tesisleri kurumları kur- 
mak, kurulmuş olanlardaki eğiti  seviyesin arttı- 
rıcı  çalışmalarda bulunmak, kitap ders araç  ve 
gereçlerinin temininde yardımcı olmak, 

 
_ Amatör sporun gelişmesini  sağlamak, amatör 
sporla  uğraşanların yararına açık ve kapalı spor 
tesisleri  kurmak, eğitim ve spor kurularıyla ilgili 
seminerler, kurslar ve  konuyla ilgili , yararlı ben- 
zeri etkinlikler düzenlemek, bu konularla ilgilenip 
amaç adinen kuruluşlarla  işbirliği yaparak onları 
bir  araya toplayıp, koordinasyon ve bütünleşme 
sağlayarak, yapılan ve yapılacak  olan tüm faali- 
yetlerin toplumdaki  etkinliğini  sağlamak. 
 



_  Vefa Lisesi`nin  kuruluş yıldönümlerinin en iyi 
şekilde ve köklü geçmişine  uygun biçimde kutla- 
nabilmesi  için ilgili dernek ve kuruluşlara her tür- 
lü desteği yapmak, 
 
 
 

    
 
 

_ Bilimsel, sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda 
araştırma, yarışma vb. gib  organizasyonlar ya- 
parak , başarılı olanlar   teşvik ödülleri vermek, 

 
_ Tüm  Vefalıların ve yurt  aydınlarının Türk top- 
lumunun kültürel ve bilimsel gelişmesine karkıda 
bulunmaları için kütüphaneler tesis etmek, 

 
_ Emekli, yaşlı,  dul, yetim,  kimsesiz  ve yardıma  
muhtaç olanlar için huzur evleri ve sağlık tesisleri  
kurarak ,  hasta   olanlar  için   tedav   olanakları 
sağlamak, 

 
_ Yurt içi ve yurt dışı  geziler düzenleyerek men- 
suplarımızın bilgi ve görgülerini arttırmak, 

 
_ Amaçların  gerçekleşmesini  teminen  vakıf di- 
lerse  diğer vakıf, dernek  kamu kuruluşu vb.hiz, 
met kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.  
Ve mensuplarının  yararına her  türlü sosyal hiz- 
Metlerde bulunabilir. 

 
_ Mensupları için dinlenme, eğitim ve sosyal hiz- 
met tesisleri kurulabilir. 

 
_  Vakıf yönetim  kurulunun  uygun  göreceği  di- 
ğer eğitim, öğretim, kültür, spor ve sosyal yardım  
konuları  vakfın çalışma alanı içinde alınır.Yönetim 
Kurulu  günün şartlarına  ve mali olanaklarına gö- 
re yukarıda  yazılı hizmet  ve faaliyet alanlarından 
bazılarına  öncelik tanıyabilir.  Ancak, hizmetlerde  
Vefa mensuplarına öncelik tanınır. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MADDE 4.   VAKFIN AMACINA ULAŞABİLMESİ İÇİN 
  YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR 
  Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere,her türlü  
  Hukuki  muamele  ve tasarruflarda bulunabilir.  
  Bu amaçla, yasalarımız çerçevesinde: 
   
  _ Borç alabilir veya verebilir.Sahip olduğu gay- 
  rimenkul ve menkul mallar ile, emtiayı,menkul 
  kıymetleri ve her türlü hakları satın alabilir, sa- 
  tabilir, rehin ve ipotek edbilir,alabilir.Aynı veya  
  şahsi her türlü hakları  iktisab edebilir. Bunları  
  elden çıkarabilir, her türlü tasarrufta bulunabilir. 
 
  _ Bağış, vasiyet vb. ölüme bağlı tasarruflar yo- 
  luyla  her çeşit mal, malvarlığı ve  hakka sahip 
  olabilir. Sahip  olduklarını  satabilir veya kiraya  
  verebilir. 
   
  _ Vakfın, kuruluş yıldönümleriyle  ilgili  olarak  
  hatıra pulları vb. kıymetleri yaptırabilir,bu ko- 
  nuda girişimlerde bulunabilir.ve umuma arze- 
  debilir. 
 
  _Gayelerini gerçekleştirmek için, intifa, sükna 
  gibi mülkiyetten  gayri aynı hakları kabul ede- 
  bilir ve bu hakları kullanabilir veya kaldırabilir. 
  Menkul  ve  gayrimenkul malları,  rehin dahil - 
  her türlü  teminatları  alabilir. Muteber  banka  
  kefalatlerini kabul edebilir. Gerektiğinde  borç  
  alabilir,  verebilir, vakıf mal  varlığının  bir kıs- 
  mını  rehin  gösterebilir, teminat olarak kulla- 
  nabilir. 
 
  _Vakıf amacına benzer olarak faaliyette bulu- 
  nan  Vakıf veya sair kuruluşlarla işbirliği veya  
  anlamlalar  yapabilir, diğer vakıf  ve  kuruluş- 
  lardan yardım  alabilir, müstakil  olarak  veya   
  işbirliği  yoluna giderek Vakfın malvarlığını te- 
  hlikeye  atmayaca  şekilde  sınırlı sorumlu ol- 
  arak  kuruluşlarda pay sahibi olabilir. Yatırıml- 
  arda   bulunabiliri  Vakfın malvarlığını  artırıcı- 
  çalışmalar  yapar. Amacı  doğrultusunda  har- 
  cayacağı gelirleri artırmak için para mevcutla- 
  rı ile veya Vakfın malvarlığına dahil kıymetler- 
  le, uygun görülecek kuruluşlara katılabilir. Ka- 
  tılabilir.  Katılma  paylarına  tekabül eden kar- 
  paylarını sarfedebilir. 
 
  Sonuç olarak amaçlarından birinin veya tama- 
  Mının  gerçekleşmesi  için faydalı ve lüzumlu -  
  Görülen bütün teşebbüs, tasarruf, temlik veya 
  Temellük sözleşmeleri, işlemleri yapılır. 
   
 



 
 
 
 
 

BÖLÜM III 
VAKFIN MAL VARLIĞI, BAĞIŞÇILARI, GELİRLERİ ve  
VAKIF FONLARININ PLASMANI 
 
MADDE 5.  VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI 

Vakfın  ilk  kuruluş  varlığı, vakfa tahsis edilen  tl.() 
Türk   Lirasıdır. Vakfın,  bu ilk   kuruluş   malvarlığı 
Her türlü mal ve hakları satınalmak, bağış veya ölü- 
me bağlı  tasarruflarla iktisap etmek suretiyle ve ge- 
lirleri  ile  artırabilir. Vakfın malvarlığına  yapılan ila- 
veler  önceki mevcutlarla birlikte  her takvim yılı ba- 
şında teftiş makamına bildirir. 

 
MADDE 6. 

Vakfa yapılacak bağışlar,  yönetim   kurulu kararı ile 
Kabul  edilebilir. “Şartlı”  bağışlar, bağışlayanın arzu- 
suna, “şartsız”  bağışlar ise, bağışlanan  iktisadi  kıy- 
metin mahiyet ve değerinde göre yönetim kurulu ka- 
rarıyla  mal varlığına ilave edilir veya  sarfedilir. Şart- 
lı ve  mükellefiyetli  bağışların kabul  edilebilmesi için 
şart ve mükellefiyetlerin  vakfın  amacına aykırı olma- 
ması gereklidir. 

 
MADDE 7.  VAKFIN GELİRLERİ 

Vakfa  ait  menkul  ve gayrimenkullerden  sağlanan 
gelirlerden, vakfın amacına  uygun olarak yapılacak 
bağış  ve  vasiyetler  ile bunların   gelirleri, kültürel, 
sportif ve sosyal  faaliyetlerinden  sağlanan gelirler, 
huzurevi,  sağlık ve  dinlenme  tesisi,  pul, piyango, 
emtia  alım satımı  gelirleri, vakfın yayın  vb. faaliy- 
etlerinden teşebbüs ve  toplantılarından elde edilen  
her türlü gelirler. 

 
MADDE 8. VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS YERLERİ 

Vakıf  gelirlerinin  tamamı vakfın  amacı  doğrultu 
sunda harcanır. 

 
MADDE 9.  VAKFIN FONLARININ PLASMANI 

Vakfın malvarlığına  ilave edilmek  üzere  bağışla- 
nanvarlık ve  paralar  amaçlarının  gerçekleştirile- 
bilmesini teminen  vakfa  en yüksek ve emin geli- 
ri  sağlayacak  yatırımlara  tahsis  edilerek  değer 
lendirilir.  Değerlendirilebilecek  mevcutlarını  va- 
deli veya  vadesiz  mevduat şeklinde milli banka- 
lara  yatırabilir. Devlet  tahvili  alabilir,   güvenilir 
şirketlerin hisse senedi ve  tahvillerini  satın  ala- 
bilir  veya  sair menkul  değerler  karşılığında de- 
ğerlendirilebilir.  Vakfa  gayrimenkul  mallar   sa- 
tın alabilir  tesisler  kurabilir.  Bu  konuda  taktir  
hakkı vakıf yönetim kurulunundur. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              BÖLÜM IV 
                                     VAKFIN ORGANLARI 
 

              Vakfın organları şunlardır: 
              1)Mütevelliler  Kurulu 
              2)Yönetim Kurulu 
              3)Denetleme Kurulu 

 
MADDE 11.  VAKIF MÜTEVELLİLER KURULU 
              Vakıf   mütevelliler   kurulu, vakfın genel  yönetimi  ile 
    Sorumlu  bulunan “Yönetim Kurulu”   ve “Denetim Ku- 
    rulu”nu seçen, denetleyen, önerilerde  bulunan, gerek- 
    tiğinde  azleden  en yüksek  karar, denetim ve tavsiye  
    organıdır.  
    Vakıf  mütevelliler  kurulu aşağıda belirtilen,  A.)  Vefa’ 
    da okumuş, okutmuş, spor yapmış, sevmiş, Vefa  Lise- 
    si’ ne  Vefa  borçlarını ödemek  üzere  bu  tarihi eğitim  
    kurumuna hizmet etmiş ve edecek Türk gençlerinin ça- 
    ğdaş  seviyede yetişmesini sağlayarak  Türk  kültür  ve  
    eğitimine katkıda bulunacak ekli listede isim soyadı  ve  
    adresleri yazılı bulunan………………………............üye ile, 
    B.) Aşağıda belirtilen kuruluş temsilcileri: 
                         a.Vefa Lisesi Müdürü ………………….………………………1 
      b.Vefa Spor Kulübü Başkanı………….……………………..1 
    c)Vefalılar Derneği Başkanı………………….……………….1  
    d)Vefa Lisesi Koruma Derneği Başkanı…………….…....1 
                             Toplam….…….…4 kişi 
                       Yukarıda  belirtilen   kuruluşları  temsil  eden  müdür ve  
                        başkanların  yokluğu  veya  mazeretleri   halinde  yazılı  
              olarak  görevlendirecekleri  o kuruluşlarda   görevli  bir  
                        diğer  kişi   mütevelliler  kuruluna  katılabilir . Müdürve  
                        başkanlar resmen  görevli bulundukları sürelerde müte- 
                        veliler kuruluna katılırlar. 
 
                        C.)  Vakfa en   az 100 adet Cumhuriyet altını veya tuta- 
                        Randa menkul-gayrimenkul bağışta bulunan ve bağışta 
                        bulunan ve bağışı  yönetim  kurulunca kabul edile   11/ 
                        A  maddesindeki  şartlara   sahip olmas  gerekmektedir. 
                       ( Bu meblağ  gerekli görülürse  mütevelliler  kurulu tara- 
                       fından artırılabilir.) 
 
 
 
 



 
MADDE12.        MÜTEVELLİLER KURULUNDA HALEF 
                                TAYİNİ VE ÜYELİKLERDE YENİLEMELER: 
                        11.maddenin A fıkrasında belirtilmiş olan listede  
                         ismi  yazılı bulunan   Kurul üyeleri,  Mütevelliler          
                         Kuruluna  seçildikleri veya üye oldukları  tarihte  
                         Kendilerinin  ölümleri, iş göremez hale gelmele- 
                         ri , hastalıkları  veya çekilmeleri  gibi görevleri-   
                         nin  ifasına engel olacak  durumlarda kendi yer-  
                         lerine  üyelik yapacak  en az iki  adayın  ismini,    
                         kapalı   bir  zarf  içinde Vakıf  Yönetim   Kurulu   
                         Başkanlığına  verirler. Tevdi edilen zarflar  özel 
                         bir deftere kaydedilir ve muhafaza edilirler. Bu 
                         zarflarda  halef  olarak tayin  edilen  iki  şahsın        
                         Vefa   Lisesi mezunu veya Vefa camiası mensu- 
                         bu olması şarttır.Bu zarflar  verenler tarafından  
                         her zaman değiştirilebilir. 
          
                         Ölüm, işgöremez  hale gelme, hastalık üyelikten 
                         çekilme  gibi  görevin  yapılmasına ve  sürdürül-  
                         mesine engel olan hallerde ilgilinin verdiğ i  zarf 
                         açılır  ve halef olarak  gösterilen iki adaydan  bi-    
                         risi yönetim kurulunun çoğunlukla  ve gizli  oyla 
                         alacağı kararla mütevelliler kuruluna üye  olarak 
                         seçilir. Oylarda  eşitlik  konusu  olduğunda  baş-   
                         kanın  oy verdiği aday  seçilmiş  olur.  Başkanın    
                         oyunu  kime verdiğini açıklama  istemezse veya  
                         bu seçimde hazır değilse seçim  gelecek toplan- 
                         tıya  bırakılır. Bu toplantıda da  ilgili  üyenin  se- 
                         çimi   gerçekleşemezs   üyelik   şartlarına  sahip        
                         iki  aday arasında kura çekilerek   üyelik  belirle-    
                         nir.  Seçilen  üyenin  mütevelliler  kurulu   üyeli- 
                         liğin   kabul etmemesi  durumunda;   gösterilen  
                         diğe   aday seçilmiş olur. Onun da  kabul  etme- 
                         mes  halinde  bu  adayların  gösterecekleri  üye- 
                         lik   şartlarına  sahip  birer kişiye gizli zarf ile yö- 
                         netim  kuruluna  sunması  gerekir. Bu iki aday i- 
                         çinde  yukarıdaki  işlem  aynen  uygulanır.  Baş- 
                         kanın  bulunmadığı   toplantılarda  başkan  veki- 
                         linin oyu  iki  oy  sayılmaz.  Son  iki aday arasın- 
                        dan   seçilecek  üyenin de,  mütevelliler   kurulu 
                        üyeliğini kabul  etmemesi ya  da  adaya  ulaşma 
                        imkanı  olmaması  halinde,  yasal adresine  yazı- 
                        lı  çağrı  tebliği   yapılır. Yine  ulaşılamadığı  tak- 
                        dirde,  ilanen   çağrı  yapılır. Tebligata   rağmen  
                        aday   üye  ye  ulaşılamaması  halinde, yönetim  
                        kurulu  üyeleri tarafından  üyelik  şartlarına   sa- 
                        hip  birer  aday  gösterilir. Bu  adaylar  arasında  
                        aynı  işlem  izlenerek  seçim yapılır . Bu  adaylar 
                        arasında  aynı işlem  izlenerek seçim yapılır . Bu 
                        durumda kur’a yöntemi uygulanmaz. 
           
                       Bu suretle seçilen üyeler de  kendi  halefleri ola- 
                       Rak, istenilen niteliklere  sahip iki  adayın ismini 
                       Kapalı  zarf içinde  yönetim kurulu başkanlığına 
                       Verirler. 
 



 
 
 
 
MADDE 13.             MÜTEVELLİLER KURULUNUN 
                TOPLANTILARI 
   Olağan  toplantı, yönetim kurulunun  çağrısı  üze- 
   rine  her iki yılda bir Şubat ayı içinde mütevelliler 
   kurulu mevcudunun en az % 50 sinin hazır bulun- 
   masıyla  yapılır. İlk toplantıda, bu toplantı 15 gün 
   sonraya  ertelenir. İkinci toplantıda  herhangi  bir  
   toplantı yeter sayıyı aranmaz. Mütevelliler kurulu 
   gerekirse “olağanüstü” de toplanabilir. Olağanüs- 
   tü toplantıya çağırma yetkisi  Vakıf  Yönetim  Ku- 
   rulu   veya  Denetçilerindir.  Mütevelliler   kurulu,  
   üyelerind  en az  20 kişiden  az  olmamak  üzere, 
   mütevelli  heyeti  % 10 unun yazılı talebi üzerine 
   Vakıf Yönetim  Kurulu,Vakıf    Mütevelliler   Kuru- 
   lu’nu  toplantıya  çağırmak   zorundadır. Yönetim 
   Kurulunun bu görevi ihmaletmesi halinde, bu  de- 
   Bu denetçiler yerine getirmekle hükümlüdür.Aksi 
   Hallerde yasa hükümleri uygulanır. 
 
 
   Olağanüstü toplantı  yeter sayıları da,olağan  top- 
   lantı yeter sayıları gibidir. 
 
   Gerek olağan gerekse olağanüstü mütevelliler Ku- 
   rulu toplantıları  Vakıf  Yönetim  Merkezinin  bu- 
   lunduğu  yerde  yapılır. Daha  önceden  bildirmek 
   şartıyla,Vakıf  Merkezinin bulunduğu yerden baş- 
   ka bir yerde de yapabilir. 
 
   Gerek  olağan, gerekse olağanüstü  toplantı  gün,  
   gündem, y ve saatinin en geç 15 gün öncesinden 
   İstanbul’da çıkan bir günlük gazetede ilan edilme- 
   si ve Mütevelliler Kurulu üyelerine yönetim  kuru- 
   lu tarafından bir  taahhütlü mektup  gönderilmesi 
   gerekir. 
 
   Olağan  veya olağanüstü Genel  Kurul Toplantıla- 
   rında, gündemde gösterilmeyen bir konu görüşül- 
   mez ve karara bağlanamaz. 
 
   Mütevelliler  Kurulu’ nu idare etmek  üzere  bir - 
   Başkan,  bir  başkan  yardımcısı  ile yeteri  kadar 
   sekreter seçilir. 
 



 MADDE 14.       VAKIF MÜTEVELLİLER KURULUNUN 
         GÖREV ve YETKİLERİ 

    “ 
          Vakıf Mütevelliler Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. 
 
             a.)  Vakıf yönetim kurulunun üyelerini ve yedeklerini seçmek 
     b.)  Vakıf denetçilerini ve yedeklerini seçmek, 
     c.)  Vakfa gerekli taşınmaz malların satın alınması veya me- 
                       cut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Ku- 
                       ruluna yetki vermek, 

d.) Denetçiler tarafından düzenlenmiş bulunan denetleme 
      Raporlarını incelemek, 
e.) Gerekli görüldüğü hallerde yeni şube veya temsilcilikler 
      kurulması için Yönetim Kuruluna yetki vermek, 
f.) Yönetim kuruluna önerilerde bulunmak vb. her türlü yet- 
      kiyi  vermek, 
g.)  Vakıf resmi senedinde, Mütevelliler Kuruluna bırakılmış 
      olan diğer görevleri yerine getirmek ve gerekli karaları 
      almak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



MADDE 15.       VAKFIN YÖNETİM KURULU 
        Vakıf Yönetim  Kurulu 9 asil, 5 yedek üyeden oluşur. 
        Bunlar, Vakıf Mütevelliler Kurulunca  seçilir. Mütevel- 
        liler   Kurulu her  2 yılda bir  Olağan toplantısında  9  
        asil üye ile birlikte 5 yedek üye seçer. Asli üyelerden 
        birisinin bu sıfatı ortadan kalkarsa, aldıkları oy sayısı- 
        na göre, yedek üyeler asli üye niteliğini kazanırlar ve 
        normal  dönem sonuna   kadar bu  görevlerini sürdü 
        rürler.  
 
       Seçilen  üyelerin  görev  süresi 2 yıldır. Süresi  biten  
       Üyeler tekrar seçilebilirler. 
 
 
MADDE 16.     YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ve 
                             GÖREV BÖLÜMÜ 
                       Vakfın Yönetim  kurulu görev süresinin başında, kendi 
                       içinden  1  başkan, 1 başkan  yardımcısı, 1 sekreter, 1 
      sayman  ve 1  veznedar  seçer. Başkanın  bulunmadığı  
      hallerde başkan yardıncısı, başkanın yetkilerini  kullanır. 
      Sekreter, yönetim kurulu gündemi hazırlar, üyelere teb- 
      liğini sağlar,toplantı tutanaklarını tutar. Alınan karaların 
      uygulatılması  konusunda  başkana  karşı  sorumlu olur. 
                       Veznedar üye vakfın kıymetli evrakının ve nakdinin ko- 
      runmasıyla sorumludur. 
 
                      Başkan vakfı temsil eder. Yönetim kurulunun çalışmasını 
     düzenler ve verilen kararların uygulanmasını sağlar. Baş- 
     kan  yardımcısı, başkanın mazereti  halinde  başkana ve- 
     kalet etmek ve diğer zamanlarda onun vereceği yetkileri 
     kullanmakla görevlidir. 
     Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ile üyelerinin hizmeti fahri- 
     dir. Bu  görevleri ve hizmetleri nedeniyle kendilerine üc- 
     ret ödenmez. Ancak, bu kimselerin görev icabı yapacak- 
     ları  seyahat vb. masraflar vakıfça karşılanır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MADDE 17 . YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 
    Vakıf Yönetim Kurulu vakfın en yetkili yürütme  organı 
    Olarak, vakfı  idare ve temsil eder. Bu amaçla  aşağıda 
    belirtilen işleri yapar. 
 
    a.) Vakfı amacı doğrultusunda yönetmek, vakfa ait bü- 
    tün işlerin uygulamasını denetlemek, 
 
    b.) Vakıf genel  kurulunu olağan ve olağanüstü  toplan- 
    tıılara çağırmak, bu toplantıların gündemini  hazırlamak, 
 
    c.) Vakıf bütçesini  ve  çalışma  programını  hazırlamak, 
    bununla ilgili kararları almak ve uygulamak, 
 
    d.) Vakfın gayesine uygun olan her türlü bağış,  yardım 
    ve  teberruları  kabul veya reddetmek,  kabulü  halinde  
    bağışın, vasiyetin  ve ölüme bağlı diğer tasarrufların ba- 
    ğış  yapan  tarafın  öne  sürülen ve  vakıf amacına  ters  
    düşmeyen şartları ve  mükellefiyetleri  yerine  getirmek, 
    vakfın mal varlığını ve gelirlerini vakfın  gayesine en uy- 
    gun şekilde kullanmak,genişletmek, bu amaçla  yatırım- 
    larda bulunmak, 
 
    e.) Vakıf senedinin 6. maddesinde belirtilen nitelikte ba- 
    ğış  yapan  kişileri  ve  29.  madde gerğince  kendilerine 
    “şeref üyeliği” verilecek kişileri saptamak, 
 
    f.)Vakfın gayesinde uygun kurumları ve tesisleri kurmak, 
    açmak, kiralamak, kiraya vermek, tersis veya  feketmek 
    bunları  işletmek, bu amaçla  binalar yapmak, gerekirse  
    bu  binaları  yıkmak, yeniden inşa  etmek, tamir  etmek, 
    genişletmek, gayrimenkul  kiralamak, bu vakıf senedinin 
    4. maddesinde kendisine verilecek yetki dahilinde gayri- 
    menkulleri  üzerinde Türk kanunlarınca kabul edilen her 
    türlü ayni tasarruflarda bulunmak, 
 
    Vakfın  her  türlü mal varlığını idare etmek, vakıf  adına  
    Sözleşmeler   yapmak,  mütevelliler  kurulundan  alınan  
    Yetki  oranında vakfın malları karşılık  gösrerilmek  sure- 
    tiyle  ödünç para almak, ipotek koymak , koydurmak  ve 
    kaldırmak, uygun  gördüğü  yatırımlara ve  teşebbüslere  
    girmek, 
 
 
 



 
 
    g.)Vakfı ve idare kurumları her türlü idari ve kazai  makam  
    ve merciler önünde temsil ve müdafaa etmek, bu kurumlar  
    adına  gerektiğinde dava açmak veya kabul etmek, bu  hu- 
    susta gerekli vekaletnameleri  vermek,  gümrük,  kambiyo- 
    PTT,  su,  elektrik, gaz, trafik,  tapu, liman, eğitim,  maliye,  
    S.S.K. vb. her türlü makam ve  merciler önünde vakfı ve id 
    are ettiği kurumları  temsiletmek ve  gerekli her türlü mua- 
    melelerde bulunmak, 
 
    h.) Vakfın ve idare ettiği kurumların yönetiminin gerektirdi- 
    ği her türlü işleri yapmak, 
 
    ı.) Gerektiğinde  yönetim kurulu  karalarının  uygulanmasını 
    sağlamak ve  vakfa ait  çeşitli  faaliyetleri  yürütmek  üzere  
    gerekli idari kadroyu kurmak, bu amaçla genel müdür tayin  
    etmek, vakfa ait her türlü idareci ve  personel tayini ile ilgili 
    kararları almak,sözleşmeler yapmak ve feshetmek, 
 
 
    j.) Vakıf yönetim kurulu sürekli veya özel çalışmayı gerekti- 
    ma komiteleri kurabilir. Bu komitelerin görev ve yetkileri ile 
    üyelerine verilicek ücterler vakıf  yönetim kurulunca belirle- 
    nir. Yürütme ve dayanışma komitelerinin bir üyesinin yöne- 
    tim kurulu içinden seçilmiş  olması  zorunludur. Komitelerin  
    başkanlarını yönetim kurulu seçer. Komiteler yönetim kuru- 
    lunca alınan karalar verilen görevler çerçevesinde çalışır ve 
    yönetim kuruluna karşı sorumludur. 
 
    k.)Vakıf işlerinde ve idaresinde uygulanacak prensipleri  be- 
    lirlemek, kanun,  tüzük ve resmi senetle belirtilmiş olan  çe- 
    şitli konuları düzenlemek üzere yönetmelik ve talimatlar  ha- 
    zırlamak ve yürütmek, 
 
    ı.) Herhangi bir nedenle Vakıf Mütevelliler Kurulunda boşal- 
    mış üyeliğe, mütevelliler kurulu üyesini seçmek, 
 
    m.) Her  türlü  ticari girişimde bulunabilmek ve uygulamayı 
    sağlamak, 
 
    n.)Amaca uygun her türlü sosyal ve kültürel faaliyet ve hiz- 
    metlerde bulunmak 
 
 
    o.)Düzenleyeceği sirkülerle vakıf adına imzaya yetkili olan- 
    ları ve bunların yetkilerini tesbit etmek. 
 



MADDE 18.  YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMASI 
   Yönetim Kurulu “toplantı yer sayısı” üye tam  sayısının  
   mutlak  çoğunluğudur.  “ Karar  yeter sayısı”  ise, top- 
   lantıya  katılan üyelerin mutlak çoğunluğudur. Seçimle 
   gelmiş  üyelerden 1 çalışma  içinde özürsüz  olarak  ar- 
   darda 3  toplantıya katılmayan üye, istifa etmiş  sayılır. 
   Ancak,  izinli  veya  mazeretli  üye, yönetim  kurulunca 
   Kabul  edilmiş  izin veya mazeretin  bitimini takiben  ilk 
   Toplantıya  katılmak  zorundadır. İzin  veya  mazeret 6   
   Şar aydan fazla olmaz. Yönetim kurulu, başkan ve baş- 
   Kan yardımcısının  çağrısı üzerine toplanılır. Çağrı mek- 
   tup ya da elden  yapılmış tebligatla yapılabilir.  Bir son- 
   raki  Yönetim  Kurulu  toplantısının   gün, saat,  yer ve 
   gündemi bir önceki  toplantıda de  re’ sen kararlaştırıla- 
   bilir. Bu durumda toplantıda bulunanlara yazılı tebligata  
   gerek  kalmaz.  Yönetim  Kutulunun  ayda en az 1 defa  
   toplanması zorunludur. 
 
MADDE 19.          DENETLEME KURULU 
           Vakıf, teftiş makamının ve 903 sayılı kanun çerçevesinde 
   yapılacak  denetleme dışında, vakfın  denetimi için vakıf  
   mütevelliler kurulunca iki yılda bir, üç denetçi seçilir. Ra- 
   porlarını  ise, her yıl sonunda verirler. Vakıf  Mütevelliler  
   kurulu ayrıca, üç de yedek denetçi seçer. Asil denetçiler- 
   de, herhangi bir nedenle boşalma olursa, oy sırasına gö- 
   re yedek denetçiler görev alırlar. 
 
   Denetçiler, vakfın faaliyet dönemi hesaplarını, vakıf gelir 
   ve giderlerini denetleyerek görüşlerini bir “hesap raporu” 
   ile vakıf mütevelliler kuruluna sunarlar. Hesap raporların- 
   da yönetim kurulunun vakfın amaçlarına uygun olmayan  
   işlemleri  varsa,  bunları tavsiyeleriyle birlikte belirtir. De- 
   netçiler yönetim kurulu toplantılarında müşahit olarak ha- 
   zır bulunabilirler, ancak oy hakları yoktur. 
 
    
   Denetim kurulu üyelerinin hizmetleri fahridir. Bu görev ve 
   Hizmetleri  nedeniyle  kendilerine ücret ödenmez.   Ancak 
   görev  icabı  yapacakları  seyahat  vb. harcamaları vakıfça 
   karşılanıjr. 
 
   Denetçiler en az üç ayda bir olmak üzere denetim görev- 
   lerini  yapmak  zorundadırlar. Raporlarını  lüzum  gördük-   
   lerinde hemen, aksi halde dönem sonunda tüm inceleme- 
   lerini içeren şekilde mütevelliler kurulunu olağanüstü top- 
   lantıya  çağırabilirler. Bunun  için  ekseriyetle  alınacak oy 
   çoğunluğu  gereklidir. Denetçiler  raporlarını  müştereken  
   verirler. 



  BÖLÜM V 
   İDARİ TEŞKİLAT 
 
MADDE 20.          GENEL MÜDÜRLÜK 
   Vakıf yönetim kurulu lüzum gördüğü taktirde aldığı 
   karaların uygulanmasını teminen  faaliyetleri tedvir 
   etmek üzere kendisine karşı sorumlu olacak ücretli 
   ve mukaveleli bir genel müdür tayin edebilir. 
 
 
MADDE 21.   İDARİ TEŞKİLAT KADROSU 
   Yönetim kurulu, vakıf faaliyetlerinin yürütümü  için 
   Gerekli gördüğü idari teşkilat ve kadroyu  oluşturur. 
   Bu amaçla gerekli personel ve araçları tedarik eder, 
   memur  veya  memurların vazife ve yetkilerini tayin  
   ve azillerini yapar. Kadroların  tesbiti ve faaliyetlerin 
   yürütülmesi  sırasında vakfın  özellikleri göz önünde  
   bulundurarak yönetim  kurulunca  hazırlanmış  bulu- 
   nan yönetmelikler ön planda tutulur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    BÖLÜM VI 
      VAKFIN HESAPLARI 
 
MADDE 22.      HESAP DÖNEMİ VE MUHASEBE 
        Vakfın  hesap dönemi  takvim  itibariyledir.Vakfın 
       muhasebesi  1.Ocak-31 Aralık hesap  dönemi  iti- 
       bariyle bütün gelir, harcama, fon ve varlıkları  ay- 
       rı ayrı takibetmeye imkan verecek şekilde tutulur. 
 
MADDE 23.       VAKFIN BÜTÇESİ 
      Her  yıl ekim  ayı  sonuna  kadar  vakfın  müteakip  
      bütçe  dönemi için geçerli olacak gelir ve  harcama  
      tahminlerini  gösteren  bir bütçe taslağı  genel  mü- 
      dürlükçe  hazırlanarak, yönetim kuruluna  tetkik ve 
      tastik için verilir.Yönetim Kurulu bütçeyi  en geç yıl 
      sonuna kadar tetkik eder, gerekli gördüğü   değişik- 
      leri yaptıktan sonra tastik eder. Bütçe  taslağının in- 
      celenmesi  ve  görüşlerinin  alınması için  mevcutsa  
      yürütme  ve danışma  kurulu  da  görevlendirilebilir. 
      Hesap dönemi içindeki harcamalar  bütçede  ayrılan  
      ödenekler dahilinde yapılır.Ancak, mütevelliler kuru- 
      lundan  alınmış olan  yetkiyle fasıllar arasında aktar- 
      ma  yapmak  mümkündür. Harcamalarda amaca uy- 
      gunluk ve tasarruf ilkelerine dikkat edilmelidir. 
 
MADDE 24 .    KESİN HESAP 
      Vakfın  kesin hesabı, ilgili  hesap dönemi içinde elde  
      edilen  gelirlerle yapılan harcamaların ve ayrılan fon- 
      ların  kesin tutarlarını  ihtiva eder. Kesin hesap, ilgili  
      hesap, dönemini takibeden ayın sonuna kadar hazır- 
      lanarak  genel müdürlükçe yönetim kuruluna takdim 
      edilir. Yönetim  kurulu  gerekli  incelemeleri yaparak  
      kesin hesabı  onaylar. Vakfın  kesin  hesap dönemini 
      takibeden altıncı ayın sonunda sicile tastik ettirir. Bi- 
      lançonun bir örneği teftiş makamına gönderilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MADDE 25.VAKFIN DEFTERLERİ 
Tutulması zorunlu olan, asıl ve yardımcı defterler şunlardır: 
 

1. Mütevelliler Kurulu karar Defteri 
2. Yönetim kurulu Karar Defteri  
3. Yevmiye Defteri 
4. Defter-i Kebir 
5. Envanter Defteri 
6. Demirbaş Defteri 
7. Amortisman Defteri 
8. Gayrimenkuller Defteri 
9. Kasa Defteri  
10. Banka Defteri 
11. Kıymetli Evrak Depo Defteri 
12. Makbuz Teslimat Defteri 
13. Gelen-Giden Evrak Defteri 
14. Evrak Zimmet Defteri 
15. Gelir-Gider Defteri 
16. Denetçiler Tutanak Defteri 
17. Yasa gereği diğer esas ve yardımcı defter 
Yukarıda Zikredilen defterlerin sayısı ve niteliği, yeterli de- 
timi  sağlayabilecek, şekilde ihtiyaca göre  mütevelli heyet 
tarafından, ayrıca tesbit edilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     BÖLÜM VII 
                   VAKFIN SONA ERMESİ ve TAFİYESİ 
 
MADDE 26.         VAKFIN FEHİS ve TASFİYESİ 
          Vakfın senedinde belirtilen amaçların   gerçekleşmesine 
          Fiilen  ve hukuken  imkan kalmaması  halinde; Yönetim   
          kurulunun teklifi ile mütevelliler  kurulunun 2/3’nün  ka-  
          bul  oyu  ile  vakfın  feshine  kara  verilir. Bu  durumda,  
          Vakfın mal varlığı  Vefalılar Derneğine, Vefalılar  Derne- 
                          ğinin, hukuki  varlığının  devam  etmiyor  olması  haline, 
                          malvarlığının %75’i Vefa Lisesi Koruma  Derneğine,%25 
         de  Vefa Spor  Klübü Derneğine, Vefa ismi  bulunmayan  
         hükmi şahıs, tasfiye  halinde mal varlığının  taksiminden 
         yararlanamaz. Bu taktirde, mal varlığının  tümü,aynı ve- 
         ya  en yakın amacı güden başka  bir vakfa, böyle bir va- 
                          kıfta yoksa, Milli Eğitim Bakanlığına devreder. 
 
MADDE  27.       TASFİYE KURULU 
         Vakfın tasfiyesinin gerekmesi halinde, ilgili mahkemenin 
         Aksine bir kararı  olmadıkça, o tarihteki yönetim  kurulu 
         Haline dönüşür ve bu sıfatla  tasfiyenin sonuçlanmasına 
         kadar görevine devam eder. 
 
MADDE 28.        TASFİYENİN SONUÇLANMASI 
         Tasfiye kurulu,tasfiyenin  sonuçlandığını ilgili mahkeme- 
         ye  ve teftiş  makamına bildirir. Ayrıca ilan  suretiyle  ka- 
         muoyuna duyurur. Vakfın sona erdiği mahkeme  sicili ile 
         merkezi  sicile  tescil olunur. Tasfiyesi  sona eren  vakfın  
         bütün defter ve belgeleri, tasfiyeye ait belgelerle birlikte 
         saklanmak üzere teftiş makamına teslim edilir. 
 
    BÖLÜM VIII 
    ŞEREF ÜYELİĞİ 
 
MADDE 29.        ŞEREF ÜYELİĞİ 
         Vakfa veya vakfın amaçları doğrultusunda yaptığı yararlı 
         faaliyetler, üstün hizmeti ve katkıları nedeniyle  belirli ki- 
         şilere şeref  üyeliği verilebilir. Şeref  üyeliği, yönetim ku- 
                          rulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun kararı ile alınır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      BÖLÜM IX 
                           DİĞER MADDELER 
 
MADDE 30.      BAŞLANGIÇ MADDESİ 
                        Bu vakıf senedinin “ BAŞLANGIÇ ” başlıklı bölümü, 
       Vakıf senedi metninin ayrılmaz bir bölümüdür. 
 
MADDE 31.      VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
       Vakıf senedinde yapılacak  değişiklik yönetim kuru- 
       lunu  genel kurul nisabı hükümlerine uygun olarak 
       2/3 oyu ile gerçekleşir. 
 
MADDE 32.      HÜKÜM EKSİKLİĞİ 
       VAKIF  Resmi  Senedinde  hüküm bulunmayan du- 
       rumlarda, Medeni  kanun, 903  sayılı  kanun ve Va- 
       kıflar hakkındaki tüzük hükümleri uygulanır. 
 
MADDE 33.       YÜRÜRLÜK 
       Vakıf resmi senedi yetkili Asliye Hukuk mahkemesi- 
       nin tescile ilişkin  kararının tarihinden başlamak üz- 

          ere yürürlüğe girer. Ve vakıf tüzel kişilik kazanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            BÖLÜM X 
   GEÇİCİ HÜKÜMLER 
 
GEÇİCİ          MADDE 1. 
   Vakfın kuruluşunu takiben 1 sene içinde üye olabilme 
   hakkında  sahip olup,  mütevelli  heyete  katılma tale- 
   binde bulunan ve asgari  250.000-TL.  bağışlayan ad- 
   ayların, vakıf yönetim  kurulu  tarafından üyelik talebi  
   kabul  edilmesi  halinde, aday kuruluş anındaki müte- 
   veli üye haklarına sahip olur. 
 
GEÇİCİ  MADDE 2. KURUCULAR 
   VEFA VAKFI’ nın  kurucuları, Vefalılar  Derneği’nin Di- 
   van, Yönetim ve  Denetleme  Kurullarında görev yap- 
   makta olan aşağıda isimleri yazılı üyeleridir. 
 
 
1. Cihat ARBEK            20. i.Hakkı BALİÇ 
2. Toktamış ATEŞ          21. Yalçın BAYCAN 
3. Hilmi Kaya ETEŞ                22. Günel BEDESTENCİ 
4. Ahmet BİLDİRİK                23. Necdet DOĞAN 
5. Özkan ÇAĞLAR                 24. Süleyman ETLİK 
6. Orhan EREN                    25. Ferit FERHANGİL 
7. Şemsettin GÖKBAYRAK              26. Mehmet ÖZDEMİR 
8. SAİM için                27. Sami ÖZEREN  
9. Reşat MANGUT              28. Nurettin ÖZKAN 
10. Nihat ÖZDEMİT               29. Nur TANRIKILICI 
11. Yusuf ÖZTİRYAKİ                30. Hürol TAŞKENT 
12. İsmet SEÇENER              31. Vahit TEZ 
13. Ertuğrul SÖNMEZER                    32. İlyas TOLA  
14. Tolon TAŞAR               33. Kamil TURAN  
15. Adil TEOMAN                    34. İsmail ATA 
16. İskender TOLA                   35. Cevat BERBER 
17. Cengiz TUNCER                      36. Ziya KETAHTE 
18. Mehmet UYSAL                        37. Taner ÖZKAN  
19. Hikmet ÜÇIŞIK                        38. Timur TAŞTEKİN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEÇİCİ MADDE 4. İlk Denetçiler 
 
ASIL ÜYELER    YEDEK ÜYELER 
1.Adil Teoman   4. Mehmet Uysal 
2.Cihat Arbek   5.Ziya Ketahte 
3.Taner Özkan   6.Necdet Doğan 
 
 
GEÇİCİ MADDE 5. 
Kurucu heyetin vakfın kurulmasını teminen mahkemeye 
talep ve dava ikamesine,Vakıflar  Başmüdürlüğü nezdin- 
de talep ve müracaatta  bulunmaya, Bankalar nezdinde  
Vakıf  adına  hesap açtırmaya ve muameleler ifa  etmek 
üzere  bankalardaki  işlemlerde  de av. Tolon  Taşan ve 
Hakkı Baliç  müşterek yetkili kılınmışlardır. 
 


