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İbraz ettiği Darende nüfus idaresinden verilme nüfus cüzdanına nazaran nüfusça 
Malatya  vilayeti, Darende kazası, Merkez nahiyesi, Beybağı mahallesi veya köyü, 32 
hane , 7 cilt ve 19 sahifede nüfusa kayıtlı Yusuf oğlu Hayriyed’den olma 1939 doğumlu 
Abdullah YAZICI ile ibraz ettiği Sarıkamış nüfus idaresinden zayiinden verilme nufüs 
cüzdanına nazaran nüfusça Kars vilayeti Sarıkamış kazası ,Merkez nahiyesi, Çarşı 
mahallesi, 14/4 hane,1 cilt ve 9 sahifede nüfusa kayıtlı Nazmi oğlu Salime’den olma 
Sarıkamış 1932 doğumlu Ekrem YILMAZ, ile ibraz ettiği İzmir nüfus idaresinden 20 
Kanunisani 1936 tarihinde doğumdan verilme nüfus cüzdanına nazaran nüfusça İstanbul 
Vilayeti Bakırköy kazası M.Bey nahiyesi, Mahmut  B.mahallesi veya köyü, 100 hane , 9 
cilt ve 40 sahifede nüfusa kayıtlı Yahya oğlu Fatma’dan olma İzmir 1932 doğumlu 
Yılmaz TAĞTEKİN, ile ibraz ettiği nüfus cüzdanına nazaran nüfusça Balıkesir vilayeti, 
Manyas kazası,  Arıca nahiyesi, Hacıosman mahallesi, 7 hane 2 cilt ve 45sahifede nüfusa 
kayıtlı Hüsnü oğlu Naciye’den olma Hacıosman 1940 doğumlu Aykut ORAL, ile ibraz 
ettiği 15.11.1935 Gümüşhane nüfus idaresinden doğumdan verilme nüfus cüzdanına 
nazaran nüfusça Gümüşhane vilayeti Merkez kazası, Merkez nahiyesi, Özcan mahallesi, 2 
hane,2 cilt ve 1 sahifede nüfusa kayıtlı Mithat oğlu Nedime’den olma 1935 doğumlu 
Aydın MÜTİAĞAOĞ-LU . 

İlgililerin gerçek arzuları hakkında  beyanları : 
İlgililer okur ve yazar olarak birlikte veya ayrı ayrı söz alarak dediler ki : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE  
SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI 

 
BÖLÜM I 

GENEL HÜKÜMLER 
KURULUŞ 
Madde 1-Aşağıda adları yazılı, TRT Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, 

Türk Medeni Kanunu’nun 73. Ve müteakip maddeleri hükümleri gereğince 26.05.1973 
tarihinde yapılan olağan TRT Yardımlaşma Derneği Genel Kurulu’nun verdiği yetkiye 
dayanarak, tüzel kişiliği haiz bir vakıf kurmuşlardır. 

 
  Abdullah YAZICI, 
  Yılmaz TAĞTEKİN, 
  Aykut ORAL, 
  Ekrem YILMAZ, 
  Aydın MUTİAĞAOĞLU 
 
SÜRE 
Madde 2- Vakıf süresiz olarak kurulmuştur. 
ADI VE MERKEZİ 
Madde 3- Vakfın adı “ TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL 

YARDIMLAŞMA VAKFI” dır.Kısaltılmış adı “RATELVAK”, Vakfın Merkezi 
“Ankara” dır.Bölgelerde bölge temsilcilikleri kurulur ve Bölge Temsilcileri 200 kişiyi 1 
kişi temsil etmek üzere Vakıf üyeleri tarafından seçilir.Bölge temsilcilerinin görevleri 
Yönetim Kurulu tayin ve tesbit eder. (5) 

Bu Vakıf Senedi’nde ;   
a) “ Vakıf” sözcüğü TRT Kurumu Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tüzel 

Kişiliğini, 
b) “ Dernek” sözcüğü TRT Yardımlaşma Derneğini, 
c) “ Üye” sözcüğü Vakıf Senedi hükümlerine göre Vakfa kabul edilenlerden Vakıf 

üyeliği devam edenleri ifade eder. (8) 

VAKFIN ADRESİ: Turan Güneş Bulvarı 674.Sokak  Nergiz Apartmanı 8/10 Çankaya-
ANKARA 
 
AMAÇLAR 
Madde 4 –Vakfın amaçları şunlardır. 
a) Üyelerin ve aile bireylerinin sağlıklarını korumak amacı ile, muayene ve bakımlarını 
sağlamak ve bu uğurda gereken tesisleri kurmak ve faaliyetlerin yapmak. (4) 
b) Üyelerinin ve aile bireylerinin sosyal ihtiyaçlarını temin için lokal, misafirhane, kreş, 
kamp, ve benzeri tesisleri kurmak, kiralamak veya mevcut tesislerle anlaşma yapmak, 
işletmek veya işlettirmek. 
c)Üyelerinin mesleki gelişimlerini temin gayesiyle, çalışmalarda bulunmak radyo ve 
televizyonunun yurda yayılmasında görev alan TRT Personelinin sosyal güvenlik 
tedbirlerine kavuşmalarını sağlayacak teşebbüslerde bulunmak ve daha üstün bir moralle 
çalışmalarını sağlamak. 
d)Üyelerinin kültürel gelişimlerini sağlamak amacı ile faaliyetlerde bulunmak ve 
çocuklarının eğitim ve öğretimlerine yardım etmek. (4) 
e)Ölen üyelerinin ölüm beyannamelerinde belirtilen menfaattarlarına beyanname 
düzenlenmemiş ise kanuni mirasçılarına yardımlarda bulunmak. (4) 
f) Vakıf Senedinde yazılı esaslara uygun olarak üyelerinin mesken ihtiyaçlarını 
karşılamak amacı ile krediler vermek veya mesken yaptırmak. (4) 
g)Üyelerinden emekli olanlara ve çalışırken daimi malul olanlara yardımlarda 
bulunmak. 
h)Üyelerine krediler açmak. 
i)Vakıf Üyeleri’nin ve aile bireylerinin tüketim malları ihtiyacını karşılamak üzere 
kantin ve benzeri işletmeler kurmak ve Vakıf mevcutlarının nemalandırılması 
maksadıyla Vakıf Senedi’nde bulunan diğer faaliyetlerde bulunmak. 
j)Vakfa gelir sağlamak için ortalıklara katılmak veya yeni ortalıklar kurmak, her türlü 
işletmek kurmak ve işletmek. (2) 
k)Vakıf üyelerini, yaptıkları görev gereği olarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına 



karşı sigorta ettirmek veya yaptıracakları bu tür sigortalara katkıda bulunmak, üyelerinin 
ve aile bireylerinin sağlık sigortalarını yaptırmak veya kendilerinin  yaptıracakları bu tür 
sigortaya katkıda bulunmak ,  sigorta acenteliği veya sigorta prodüktörlüğü yapmak. (1) 
l)Radyo, televizyon programları ve sinematografik eserler alanında yapım üretimini 
teşvik etmek.TRT kurumunun yayınlarında yararlanabileceği program ve drama 
yapımlarını gerçekleştirmek,bu amaçla ortaklıklar kurmak veya mevcut ortaklıklara 
katılmak. (4) 
m)Türk kültür tarih ve varlığının en önemli unsurları arasında bulunan Türk Sanat 
Müziği, Çok Sesli Türk Müziği ve çocuk şarkıları ile ilgili eserlerin ulusal ve 
uluslararası alanda tanıtım sağlayacak tedbirleri araştırmak öngörülen tedbirleri ilgili 
kurum ve kuruluşlara teklif etmek ve bu alanda plak, CD ( compact disc), ses bandı, 
görüntü malzemesi, kitap ve nota arşivi kurmak;  çoğaltmak ve pazarlamak, bu amaçla 
ortaklıklar kurmak veya mevcut ortalıklara katılmak. (4) 
n)Türkiye’nin milli tarihi ve toplumsal kültür ve sanat değerlerinin tanıtılması için, 
gerek TRT Kurumuna ve gerekse ilgili diğer kurum ve kuruluşlara yaptıkları 
çalışmalarda destek sağlamak. (4) 
o)Türk düşünce, sanat ve kültür alanında hizmet veren eser sahipleri ve sanatçıların her 
türlü sorunlarını tespit etmek, çözüm yolları araştırmak ilgili düşünce ve sanat 
adamlarına faaliyetleri için gerekli yardım yollarını tespit etmek, bu kişilerin ürettiği 
sanat pazarlanması amacıyla ortaklıklar kurmak işletmek. (4) 
p)Haber, aktüalite, öğretim ve araştırmalara ilişkin her türlü kitapları dergileri ve diğer 
yayınları bastırmak ve satmak. (4) 
r)TRT Kurumunun radyo televizyon yayınları ile ilgili olarak her türlü teknoloji ve 
malzeme üretimi çalışmalarında destek sağlamak, bu üretimin pazarlaması amacıyla 
ortaklık kurmak veya mevcut ortaklıklara katılmak. (4) 
s)Vakıf Yönetim Kurulu, bu maddelerde yer alan amaçların uygulama şeklini ve 
zamanını tayin ve tesbit eder.(4) 
 

BÖLÜM III 
ÜYELİK 

ÜYE OLMA ŞARTLARI 
Madde 5- 18 yaşını doldurmak kaydıyla ; (8) 
a)Görevinde sürekli ve geçici  kadrolarda çalışanlar, 
b)Vakfın büro ve kuruluşlarında çalışanlar, 
Vakfa üye olabilirler.Yaş tesbitinde üyenin Vakfa müracaat ettiği tarih esas alınır. (8) 
ÜYE OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER 
Madde 6- Üyelik için başvuranlardan; (8) 
a)Vakfa üye olma isteklerini bir dilekçe ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına 
bildirmeleri, 
b)Vakıf üye taahhütnamesi imzalayıp vermeleri, 
c)Kendisinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin nüfus hüviyet cüzdanı    
örneklerini vermeleri şarttır.(8) 
ÜYE OLMA ŞEKLİ 
Madde 7- Vakfa üye olacakların 6. maddede belirtilen belgeleri Vakıf Yönetim Kurulu 
Başkanlığına vermeleri şarttır. Vakıf Yönetim Kurulunun en geç bir ay içinde vereceği 
karardan sonra, kararı takip eden ilk ay başından itibaren Genel Kurulca belirlenen 
üyelik ve giriş aidatını yatırması ile üyelik fiilen ve hukuken başlar.Vakıf üyesi olup, her 
ne şekilde olursa olsun ( Onur Kurulu kararı ile Vakıftan ihraç edilenler ve idari veya 
cezai kovuşturma sonucunda görevine son verilenler hariç) Vakıf üyeliğinden ayrılmış 
bulunanlar, yeniden üyeliğe müracaat ettikleri takdirde kendilerine bu madde hükmü 
uygulanır.Bu durumdakiler, eski üyelikleri ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde 
bulunamazlar.(8) 
   Askerlik hizmeti nedeniyle Vakıf üyeliğinden ayrılanlar, terhis tarihinden itibaren 3 ay 
içinde (görev yerlerinde veya Vakıf ünitelerinde çalışmaları kaydıyla) Vakfa müracaat 
ile eski hakları saklı kalmak üzere üyeliğe kabul edilirler. (8) 
  Bu halde 14.Madde hükümlerine göre işlem yapılır. (8) 
  ÜYELİĞE KABUL EDİLMEYENLERİN İTİRAZ HAKLARI 
Madde 8- Vakıf Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul edilmeyenlerin kabul edilmeme 
nedenlerini bir yazı ile üye adayına bildirmek zorundadır. 
  Vakıf Üyesi olmak  için usulüne uygun olarak müracaat ettikleri halde Vakıf Yönetim 
Kurulu’nca kabul edilmeyenler, Onur Kurulu nezdinde bu karara itiraz edebilirler.Onur 
Kurulu Kararına karşı itiraz ise ilk Genel Kurul nezdinde yapılır.Genel Kurul ‘un kararı 
kesindir.(4) 
 



  ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 
Madde 9- Aşağıdaki şekillerde Vakıf üyeliği sona erer; 
a) Görevine veya Vakıf ünitelerinde çalışmaya devam ettiği halde üyenin bir dilekçe ile 
istifası.(7) 
b)Onur Kurulu kararıyla Vakıf üyeliğinden çıkarılması. 
c)Bir takvim yılı içerisinde 3 ay üyelik aidatlarının ödenmemesi. (4) 
d)İdari ve cezai kovuşturma sonucunda görevine son verilenler.(Bu durumdakiler 
haklarındaki karara karşı yargı organlarına müracaatlarını belgelediklerinde üyelik yargı 
kararının kesinleşmesine kadar dondurulur.) (7) 
e) Vakıf üyeliğinden emekli olan üyeler, vakfa emekli olduktan sonra tekrar üye 
olabilirler ama vakfa yeni kayıt olan üyelerin haklarından yararlanabilirler.(9) 
  İSTİFA EDEN ÜYELERİN DURUMU 
Madde 10- Görevine veya Vakıf ünitelerinde çalışmaya devam ettiği halde, Vakıf 
üyeliği’nden istifa eden üyelerden; (7) 
a)Üyelik süreleri bir yılı tamamlamamış olanlara hiçbir ödeme yapılmaz. 
b)Üyelik süreleri bir yıl ve daha uzun olanlara, birikmiş emeklilik fon aidatı faizsiz 
olarak ödenir. 
   GÖREVİNDEN VEYA VAKIF ÜNİTELERİNDE ÇALIŞIRKEN AYRILAN 
ÜYELERİN DURUMLARI 
Madde 11- Her ne sebeple olursa olsun, görevinden veya Vakıf ünitelerinde çalışırken 
ayrılan üye, ayrıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde müracaat ile yollardan herhangi birini 
tercih edebilir.(7) 
a)Birikmiş emeklilik fon aidatlarını 10’ncu maddeye göre alabilir. Bu durumda şahsın 
Vakıfla ilişkisi kesilmiş olur. 
b)Üyeliğini devam ettirmek istediği takdirde, Genel Kurulca belirlenen aylık üyelik 
aidatlarını aynen öder. Bu halde üye sadece Emeklilik, Malulen Emeklilik ve Ölüm 
Yardımı ile Sosyal Yardımlardan yararlanabilir.(4) 
 
Herhangi bir Vakıf üyesinin bu durumda Emeklilik yardımından istifade edebilmesi için 
emekliliğe  tabi bir müesseden emekli olması veya Altmış (60) yaşını doldurmuş olması 
şarttır.[ Bu kısım vakıf senedinden çıkarılmıştır.(5)] 
 Üye bu tercihini yazılı olarak bildirmek zorundadır.Yukarıda belirtilen süre içinde 
tercihini, her ne sebeple olursa olsun, bildirmeyen üyeye (a) fıkrası hükmü uygulanır.(4) 
  ONUR KURULU KARARI İLE ÇIKARILAN ÜYELERİN DURUMLARI 
Madde 12- Onur Kurulu’nun kesinleşmiş kararı ile Vakıf Üyeliği’nden çıkarılanlar, 
tekrar Vakfa üye olamazlar ve bu gibilere aidatları hiçbir şekilde geri ödenmez. 
 AİDATLARINI ÖDEMEYEN ÜYELERİN DURUMLARI 
Madde 13- Aidatlarını zamanında ödemeyen üye, bu aidatlarını yıllık vadeli mevduata 
uygulanan en yüksek faiz oranıyla birlikte defaten ödemek zorundadır. (9. Maddenin “c” 
fıkrası ile 10.madde hükümleri saklıdır.(4) 
 ASKERE GİDEN ÜYELERİN DURUMLARI 
Madde 14-Askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek üye, Vakfa yazılı müracaatı ile; 
a)Askerlik süresince tahakkuk edecek aidatlarını peşin olarak veya askerlik süresince 
düzenli ödeyerek üyeliğini devam ettirebilir. Bu durumdaki üyenin, tüm üyelik hak ve 
yükümlülükleri devam eder.(4) 
b)Kurumdan ayrıldığı tarih itibariyle üyeliğini dondurabilir. Bu durumdaki üye, terhis 
tarihinden itibaren 3 ay içinde görevine veya Vakıf ünitelerinde çalışmak koşuluyla 
Vakfa yazılı müracaatı ile üyeliğinin devamını isteyebilir, ancak; üye askerlik süresince 
ödemediği aidatlarını bu süre içerisinde Vakfın ikrazlara (Borç Para Kredisine) tahakkuk 
ettirdiği faiz ile birlikte 6 eşit taksitle ödemek zorundadır.(7) 
 Üyeliğini donduranların askerlik sırasında ölüm halinde menfaattarlarına sadece Ölüm 
Yardımları yapılır.(4) 
 ÜYELİK HAK VE MENFAATLERİNİN DEVRİ 
Madde 15- Üyeler üyelikten mütevellit iktisap ettikleri veya edecekleri hak ve 
menfaatleri herhangi bir suretle başkasına devir, temlik veya başkası lehine takyit 
edemezler. Bu husustaki her türlü akit ve taahhütler hükümsüzdür. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ÜYELİĞİ SONA ERENLERİN BORÇLARI 
Madde 16- Her ne şekilde olursa olsun, Vakıftaki üyeliği sona erenlerin Vakfa olan 
borçları muacceliyet kesbeder. Borç miktarı Vakıftaki alacaklarından mahsup 
edilir.Bakiye Borç kaldığı takdirde herhangi bir ihbara ve hüküm istihsaline hacet 
kalmaksızın kanuni ve idari yollarla kendisinden, kefillerinden veya kanuni 
varislerinden tahsil edilir.(3) 

 
BÖLÜM III 

VAKFIN ORGANLARI 
VAKFIN ORGANLARI 
Madde 17- Vakfın organları şunlardır : 
a)Genel Kurul, 
b)Yönetim Kurlu, 
c)Denetleme Kurulu, 
d)Onur Kurulu, 
 GENEL KURUL 
Madde 18- Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, bu senette yazılı hükümlere göre 
Vakıf üyeleri tarafından seçilen delegelerle, tabii delegelerin toplanmasından teşekkül 
eder. 
 DELEGE SEÇİMİ 
Madde 19- Görev başındaki Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri, Vakıf denetleme Kurulu 
üyeleri ve Vakıf Onur Kurulu üyeleri de tabii delegedirler.(3) 
  Vakfın bütün üyeleri delege seçme yetkisini haiz ve seçilme hakkına sahiptirler. 
Üyelerin görev yaptığı her yer bir seçim bölgesidir. Ancak; Bu yerde bulunan üye sayısı 
25 ‘in altına düştüğü takdirde o yerin üyeleri coğrafi bakımdan en yakın bulundukları 
seçim bölgesinin üyeleri ile birlikte mütalaa edilerek delege seçimin yaparlar.(7) 
  Her 50 üye için 1 delege seçilir. Herhangi bir seçim bölgesinde artık üye adedi 25 veya 
25 ‘i geçtiği takdirde 1 delege daha ilave edilir.(3) 
  Delegeler 4 yıl için seçilir.(9) 
  Her Olağan Genel Kurul Toplantısı için yeniden delege seçimi yapılır. Delegelerin 
seçildikleri seçim bölgesinden diğer bir seçim bölgesine tayinleri istifa ve mazeretleri 
olduğu takdirde, Genel Kurul’a yedekleri katılır. Delegeler başkalarına hiçbir suretle, 
delegelik haklarına mütedair vekalet veremezler. 
  Genel Kurula katılan delegelerin yol masrafları ile birlikte kongre süresince her gün 
için birinci derecedeki devlet memuruna ödenen en yüksek yevmiyeyi geçmemek 
kaydıyla, yevmiyeleri Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilecek esaslar dahilin’de 
ödenir. 
Üyelerin görev yaptığı yerlerde delege seçimleri en yaşlı üyenin başkanlığında teşkil 

olunacak 3 kişiden müteşekkil bir seçim komisyonu huzurunda gizli oyla yapılır. Bu 
komisyon, üyelerin vermiş oldukları oyları bir tutanakla teşvik eder. Durumu 
merkezdeki Merkez Seçim Kurulu’na bildirir. Ayrıca seçim neticelerini görev 
mahallinin en uygun yerinde 15 gün müddetle ilan eder. Merkez Seçim Kurulu 
tarafından her seçim bölgesi için , seçim sonuçlarına göre tesbit olunan asıl ve yedek 
delege isimleri bir tutanakla teşvik olunur. Seçim sonuçları Vakıf üyelerine duyurulmak 
üzere Vakıf Yönetim Kurulu’na bir hafta içerisinde bildirilir.(7) 
Vakıf Yönetim Kurulunca da bütün seçim bölgelerine duyuru yapılır. Ayrıca ; seçilen 
delegelere Vakıf Yönetim Kurulunca ismen de tebligat yapılır. 

 Her seçim bölgesinde asıl delege sayısı kadar yedek delege seçilir. 
 Vakfın Onur Kurulu ,  Merkez Seçim Kurulu olarak görev yapar. 

 Her Olağan Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce bütün seçim 
bölgelerinde delege seçimleri yapılır.(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 GENEL KURUL TOPLANTILARI 
Madde 20- Genel Kurul her 4 yılda bir defa , Mayıs ayından Temmuz ayının sonuna 
kadar belirlenen bir tarihte olağan olarak Ankara’ da toplanır.(9) Ayrıca ; 
a) Vakıf Yönetim Kurulunun kararı, 
b) Vakıf Denetleme Kurulu üyelerinin müştereken imzaladıkları yazılı talepleri, 
c) Genel Kurul Delegelerinin 2/3’ünün yazılı talebi, 
d) Vakıf üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağanüstü olarak toplanır. 

(b),(c),(d) fıkralarındaki talebin yerine getirilmesi için, toplantıyı gerekli kılan sebeplerin 
ve gündeme konulacak hususların talep dilekçesinde belirtilmesi şarttır. 
 
ÇAĞRI USULÜ 
Madde 21- Vakıf Yönetim Kurulu : 
a) Olağan Genel Kurul için hazırlayacağı çalışma raporu ve bilançoyu, 
b) Olağanüstü Genel Kurul için toplantı gerekçesini, 
c) Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gününü, saatini,yerini ve 
gündemini, toplantıdan en az 10 gün önce Vakıf üyelerine duyurur. 
Genel Kurul toplantılarının gündemi, tarihi, yeri, saati, toplantı tarihinden  en az 10 gün 
önce vakfın internet sitesinde veya elektronik ortamda veya adreslere tebliğ yapılarak 
duyurulur(9). 

 
TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 
Madde 22- Genel Kurul toplantılarının yapılabilmesi için, delegelerden yarıdan bir 
fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk olmadığı takdirde ikinci 
toplantı en geç bir hafta içinde yapılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar 
toplantıda hazır bulunan delegelerin oy çoğunluğu ile alınır. Ancak ;  Vakıfın gayesine 
uygun olmak şartı ile Vakıf Senedinin tadili veya Vakıfın feshi ile tasfiyesine karar 
verilebilmesi için seçilen delegelerin 3/4'ünün Genel Kurulda hazır bulunması ve 
toplantıya katılanların ¾ ünün karar vermiş olması şarttır. 
Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Bir delege diğerinin yerine vekaleten de olsa oy 
kullanamaz. Genel Kurul’da ancak, gündemdeki maddeler görüşülür. Mevcut 
delegelerin 1/10’unun teklif ettiği hususların, gündeme madde ilavesiyle Genel Kurulun 
kararına bağlıdır. 

 TOPLANTININ AÇILIŞ VE YÖNETİMİ 
Madde 23- Delegeler tespit edilen gün, saat ve yerde toplanarak, Genel Kurulu teşkil 
ederler. Toplantı açılmadan önce, Genel Kurul’a katılacak delegeler, Yönetim 
Kurulunca düzenlenmiş olan listedeki adları hizasına imza ettikten sonra toplantı yerine 
geçerler. Toplantıya katılanların adedi bu liste üzerinde tespit edilerek, keyfiyet bir 
tutanağa bağlanır ve yeter sayının mevcut olduğu anlaşıldığı takdirde toplantı Yönetim 
Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. 

 Açılıştan sonra, toplantıyı yürütmek üzere, bir başkan vekili ve iki katip seçilir. 
Genel Kurul kararı ile divan seçimi gizle oyla da yapılabilir. Toplantı tutanak ve 
kararları Bakanlık Divanı tarafından imzalandıktan sonra, Yönetim Kuruluna verilir. 

 GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ 
 Madde 24- Genel Kurulun görev ye yetkileri şunlardır : 

a) Vakıf hesapları ve bilançosunu, Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını 
incelemek ve kurulların ibrası hakkında karar vermek, 

b) Vakıf organlarını gizli oyla seçmek, 

 c) Vakıf senedinde değişiklik yapmak, 
 d) Vakfın fesih, tasfiye veya diğer bir vakıfla birleşmesine karar vermek, 
 e) Yönetim Kurulunun üyeliğe kabul edilmeme kararlarına yapılan itiraz- 

ları incelemek ve karara bağlamak, (8) 
 f) Onur Kurulunun Vakıf üyeliğinden çıkarma kararlarına karşı yapılacak 

itirazları incelemek ve karara bağlamak, 
 g) Vakıflar Birliği ve benzeri gibi ülke çapında kurulacak bir üst kuruluşa 

iştirak kararı almak, 
 h) Mevzuatın ve bu Vakıf Senedinin Genel Kurula verdiği diğer görevleri 

yapmak, 
i) Vakıf Senedinin 37 ve 38’inci maddelerine göre üyelerin ödeyecekleri ai- 
datları tespit etmek. Genel Kurul bu yetkisini bir sonraki Olağan Genel toplantısına 
kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna da devredebilir. (5) 
 
 



 
 
 YÖNETİM KURULU 
 Madde 25- Vakfın her türlü işlemleri 9 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından  
yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri, 4 yıl için Genel Kurulunca, Vakıf üyeleri arasında  
gizli oyla seçilir. Asıl ve yedek üye seçimleri ayrı yapılmaz. En çok oy alan 18 kişiden 
 ilk 9’ u asıl üye ,ikinci 9’u yedek üye olurlar. Oylarda eşitlik halinde kur’ a çekilir ve  
kur’a sonucu bir tutanakla tevsik olunur. Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin, Ankara  
Belediyesi hudutları içinde sabit bir ikametgah göstermeleri şarttır. (9) 
 Yönetim Kurulu üyelerinin Vakıf işlerindeki sorumluluğu, Anonim Şirketler  
Yönetim Kurulu üyelerinin sorumluluğu hakkındaki kanun hükümlerine tabidir. Vakıf  
Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri karşılığı hakkı-ı huzur veya diğer bir nam altında  
herhangi bir ücret verilmez. 

 
             YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI 
 Madde 26 – Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan, bir genel 

 sekreter ve bir genel muhasip seçer. Başkanın bulunmadığı toplantılarda, Yönetim 
Kuruluna  
genel sekreter başkanlık eder. Yönetim Kurulu ; Başkanın veya Kurul üyelerinden 
üçünün 
yazılı isteği ile toplanır. Kararlar Yönetim Kurulu üye tam sayının çoğunluğu ile verilir.  
Toplantının geçerli olabilmesi için çoğunluğun hazır bulunması şarttır. Toplantılar ayda 
iki  
defadan az olamaz. Üyeler karara çekimser kalamazlar. Yönetim Kurulu üyeliğinden 
boşalma 
halinde yedek üyeler davet olunur. Bu durumda da Yönetim Kurulu sayısı 7’den aşağı 
düştüğü  
taktirde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılarak, eski Yönetim Kurulunun süresini 
tamamlamak üzere ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yeni bir Yönetim Kurulu 
seçilir. Bir yıl içinde sebepsiz ve mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan 
görev süresi esnasında belediye hudutları dışında bir yere devamlı görevle tayin olunan 
Yönetim Kurulu üyelerinin bu görevi sona erer. Yerine yedeği göreve devam olunur.  

Toplantı tutanakları toplantıya katılanlar tarafından imzalanarak noterlikçe 
onaylanmış karar defterine yapıştırılır. Kenarları mühürlenir. Verilen karara muhalif 
kalan üyeler muhalefet şerhini gerekçeli olarak bir gün içinde tutanağa yazarak altına 
imza ederler. 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
Madde 27 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a)Yönetim Kurulu Vakfın mallarını, menkul ve gayrimenkul kıymetlerini nemalandırır, 
gelirlerini tahsil eder ve buna mütedair her türlü işler yönetir. Bu konuda gereken her 
türlü harcamaları yapar. 
b)Vakıf işlerinin yürütülmesi amacı ile kendi sorumluluğu altında olmak üzere, Vakfın 
personel kadrosunu tayin eder, her türlü atamayı yapar, göreve son verir ve personelin 
görev yerine değiştirir. 

c)Vakfı yargı organları ile idari makamlarda , gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. 
d) Yönetim Kurulunun son aldığı karara dayanarak Vakfı yüküm altına sokan her türlü  
sözleşmeler, Başkan ve Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üyeler tarafından 
müştereken imzalanır. 
Bunların dışında kalan işlerin yürütülmesi için Vakıf namına yetkili olacaklar da 
Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur. 
e)Her faaliyet yılı sonunda , Vakfın yıllık bilanço ve Yönetim Kurulu çalışmalarını 
açıklayan raporu tanzim eder. 
f) Vakıf bürosunun veya Vakfa bağlı kuruluşların yöneticilerine gerekli ihtiyaçları 
gözönüne alarak , satınalma ve sarf yetkisi verilir. 
g)Vakıf amaçlarını kapsayan ve lüzum görülen konularda Yönetmelikler düzenler, 
bunları usulüne göre uygular. 
h)Üyelerinin dinlenme ihtiyaçlarını temin etmek üzere, kamp , dinlenme evi, 
misafirhane, lokal ve pansiyon ettirebilir, satın alabilir, kiralayabilir veya mevcut bir 
tesisle anlaşma yapabilir işletir veya işlettirebilir. 
i) Vakıf Senedinin 37 ve 38’inci maddelerine göre üyelerin ödeyecekleri aidatları tespit 
etmek. Genel Kurul bu yetkisini bir sonraki Olağan Genel toplan- 
tısına kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kuruluna da devredebilir. (5) 



 
k)  Vakfın hesap ve defterlerinin mevzuata uygun şekilde tutulmasının sağlarlar, radyo 
ve televizyon kuruluşlarının bulunduğu yerde vakıf hizmetlerimi yürütecek personelin 
veya temsilcinin tesbitini yapar, göreve atar, değiştirir. Görevine son verir. Bu hususta 
gerekli ödenek ve yetkiyi ilgililere verebilir. 
I) Bütçedeki fonlar ve tahsisatlar arasında aktarmalar yapabilir. Ancak, yapılan bu 
aktarmaların ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında gerekçeleri ile birlikte tasdik 
edilmek üzere sunulması şarttır. 
m)  Yardımları iş bu Vakıf Senedindeki ana esaslara aykırı olmamak üzere hazırlayacağı 
Yönetmelik hükümleri içerisinde yerine getirir. Yapılacak yardımların miktarını Genel 
Kurulun kendisine verdiği yetkiye dayanarak, bir sonraki Olağan Genel Kurul 
toplantısına kadar geçerli olacak şekilde tesbit eder. (5) 
n)Geçici görevle başka yerlere gönderilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Vakıf 
personeline, delegelere verilecek yolluk miktarını tespit ederler.( Yolluklar hiç bir 
suretler en yüksek dereceli   devlet memurlarına, cari mevzuata göre ödenen miktarı 
geçemez. ) 
o) Savaş, salgın hastalık, tabii afetler gibi sebeplerle fazla sayıda ölüm meydana gelmesi, 
Vakfın mali durumuna ciddi suretler tesir edecek ve ilerdeki  ödemeleri tehlikeye 
düşürecek miktarda  emeklilik yardım istekleri ile karşılaşılması veya mevzuatta yapılan 
değişikliğin ve idari kararların bu sonucu doğuracağı ihtimalin görülmesi gibi 
durumlarda Yönetim Kurulu ile Genel Kurul Toplantısına kadar, yardımları durdurmak 
ve hak sahiplerine uygun göreceği miktarda avans vermek yetkisine haizdir. 
Yardımların kesin miktarını Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak, Yönetim Kurulu 
tayin ve tespit eder.(5) 
p) Vakfın her türlü faaliyetlerin idamesi için gerektiğinde istikrazda bulunabilir. 
r) Gayrimenkuller alabilir, sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü 
ayni haklar tesis ettirebilir, kiraya verebilir, menkul veya gayrimenkuller üzerinde vakıf 
lehine rehin ve her türlü ayni haklar tesis edebilir. (3) 
s) İhtiyaç duyuldukça veya en az beş yılda bir, Vakfın aktüaryal hesabını yaptırır ve 
sonucunu ilk Genel Kurul Toplantısına sunar, 
ş) Vakfa gelir sağlamak için mevcut ortaklıklara katılır veya yeni ortaklıklara kurar, her 
türlü işletme kurar ve işletir. (3) 

 
 DENETLEME KURULU 

Madde 28 – Genel Kurulca Vakıf üyeleri arasında 4 yıl süre ile 3 asıl ve 3 yedek üye 
seçilerek Denetleme Kurulu teşkil edilir. (9) 
 

 DENETLEME KURULUNUN TOPLNTILARI 
Madde 29-Denetleme Kurulu, Genel Üyeleri, bu Vakıf Senedi ile ilgili kanunlar ile 
Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere ait denetçilere verdiği görevleri yapmakla 
yükümlü ve aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlere göre sorumludurlar. 

 Denetçiler 4 ayda bir defa Yönetim Kuruluna ara raporu verirler. 
Her yıl Vakfın işlemleri mali durumu vesair hususları hakkında bilanço çıkarıldıktan 
sonra bir rapor düzenlemekle yükümlüdürler. Ayrıca denetçiler, son iki yıllık faaliyet 
sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporu da Genel Kurula tevdi edilmek için Genel 
Kurul tarihinden en az 10 gün önce Yönetim Kuruluna verir. Herhangi bir nedenle, 
Yönetim Kurulunca yeniden seçime gidilmesi halinde, Denetleme Kurulunun da görevi 
sona erer. Bunlar için de Yönetim Kurulu ile birlikte seçim yapılır. 
Görev süresi esnasında belediye hudutları dışındaki bir yere devamlı görevle tayin 
olunan Denetleme Kurulu üyesinin görevi sona erer, yerine sürensi doldurmak üzere 
yedeği göreve çağırılır. 
Denetçiler bu görevinden dolayı ücret alamazlar. Denetleme Kurulu incelemeleri 
sırasında Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya çağrılmasının gerekli olduğu kanısına 
varırsa 20. Maddenin ilgili hükümlerini uygular. 
 

 ONUR KURULU 
Madde 31- Genel Kurulca Vakıf üyeleri arasından 4 yıl süre ile 3 asıl ve 3 yedek üye 
seçilerek Onur Kurulu teşkil edilir.(9) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 
 Madde 32- Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri şunlardır: 

a) Üyelerden Vakıf Senedi hükümlerini yerine getirmeyenlerle, Vakfa karşı görevlerini 
yapmayanlar, Vakfın sahip olduğu mallara ve tesislere zarar verenler, Vakfı maddi 
zarara uğratanlara hakkında karar vermek. 
b) Yönetim Kurulunca kendisine yazılı olarak duyurulan konuları 3 ay içinde karar 
bağlamak ve gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek. 
c) Vakıf Senedi Ve Genel Kurulca verilen Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurullarının 
görevleri içine girmeyen konularda diğer görevleri yapmak. 
 

 ONUR KURULUNCA VERİLECEK CEZALAR 
Madde 33- Onur Kurulu  tarafından Vakfın kuruluşunu müteakip ilk 6 ay içinde  
hazırlanacak Yönetmelikle belirtilen fiillerden dolayı aşağıdaki cezalar verilebilir; 

 a) Uyarma, 
 b) Kınama, 

c) Süreli veya süresiz kurduğu ve kuracağı tesislerden sağlık limitlerinden yararlanmayı 
önleme, 

 d) Vakıf’ tan çıkarılma. 
  
           ONUR KURULU KARARLARINA ÜYELERİN İTİRAZ HAKLARI 
 Madde 34- Onur Kurulu, kararlarını Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. 

Yönetim Kurulu da bu kararları en geç 15 gün içinde uygular. 33. Maddenin ( c ) ve ( d ) 
fıkralarındaki cezalar için hakkında karar alınan üye, ilk yapılacak olan Olağan Genel 
Kurul toplantısında bu karara itiraz edebilir. Genel Kurulun kararı kesindir. ( Üyenin 
Genel Kurulda itiraz hakkını kullanmak için tebligatı müteakip bir ay içinde Yönetim 
Kuruluna müracaatı şarttır.) 
Her ne suretle olursa olsun, belirtilen itiraz müddetleri içinde itirazlarını yapmayan 
üyeler hakkında karar kesinlik kazanır. 

  
BÖLÜM IV 

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ 
 
 VAKFIN VARLIĞI 

Madde 35- Vakfın halihazır varlığı, derneğin Genel Kurul Kararı ile vereceği ( 50.000.-
) lira ile bilahare derneğin bilcümle hak ve vecibeleri ile devredeceği mamelekinden 
ibarettir. 

 VAKFIN KAYNAKLARI 
Madde 36- Vakfın kaynakları giriş aidatları ile üyelerin ödeyecekleri aylık aidatlardır 
.( 8 ) 

 GİRİŞ AİDATLARI 
Madde 37- Vakfa ilk giren üyelerden üye olduğu ayı takibeden aybaşından itibaren bir 
defaya mahsus olmak üzere ve sekiz taksitle ödenmek üzere giriş aidatı alınır. Bu aidatın 
miktarı Genel Kurulca tespit edilir.( 4 )  

 AYLIK AİDATLAR 
Madde 38- Ödenecek emeklilik fonu aidatı, ölüm yardım fonu aidatı ve sosyal 
yardımlar fonu aidatı karşılığı günün koşullarına uygun olarak, Genel Kurul’ca tespit 
edilir.( 4 ) 

 VAKFIN GELİRLERİ 
 Madde 39- Vakfın gelirleri şunlardır: 
 a) Vakıf sermayesinin nemalandırılmasından elde olunacak gelirlerdir. 
 b) Vakfa yapılan bağışlar ve yardımlar. 

c) Vakfın amaçlarına uygun faaliyetlerden elde olunacak gelirler.( Müsamere, Balo, 
Konser, Piyango, Müsabaka v.s.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BÖLÜM V 

VAKIFÇA YAPILACAK YARDIMLAR 
 VAKIFÇA YAPILACAK YARDIMLAR 
 Madde 40- Üyelere Vakıfça yapılacak yardımlar şunlardır: ( 4 ) 
 a) Ölüm yardımı, 
 b) emeklilik yardımı; 
 c) Malulen emeklilik yardımı, 
 d)Doğal afet yardımı, 
 e)Defin yardımı, 
 f) Diğer sosyal yardımlar, 
 Madde 41- 40. Maddede belirtilen yardımlara hak kazanma, yardımın miktarı, ödeme 
 süresi ve şekli hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.( 4 ) 
 Madde 42-Üyelere Vakıfça verilecek krediler şunlardır: ( 4 ) 
 a) Doğal afet kredileri,  
 b) Konut kredisi, 
 c) Borç para kredisi( ikraz) 
 d) Tüketim kredisi, 
 e) Diğer krediler. 

Madde 43- 42. Maddede belirtilen kredilerin miktarları, yararlandırma usul ve esasları 
hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. ( 4 ) 

 Madde 44- Bu madde Vakıf senedinden çıkartılıştır.( 4 ) 
 
 
 
 

BÖLÜM VI 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

 AİDAT FONLARI 
Madde 45- Üyelerin ödeyecekleri aidatlardan, emeklilik, malulen emeklilik ve ölüm 
yardımları fonu olarak verecekleri aidat üyenin ilgili fona ait teminatı olarak, işbu Vakıf 
Senedinde yazılı esaslar içerisinde değerlendirilir.( 4 ) 

 FAHRİ ÜYELER 
 Madde 46- Bu Madde  Vakıf Senedinden çıkartılmıştır. ( 7 ) 
 VAKIFTAN EMEKLİ OLANLARIN DURUMLARI 

Madde 47- Vakıftan emekli olanlar, Vakıfça kendilerine verilen emeklilik kimlik kartını 
ibraz etmek koşuluyla; ( 3 ) 

 a) Vakfın sağlık tesislerinden, 
 b)Vakfın sağlıkla ilgili olarak anlaşma yaptığı kişi ve müesseselerden, 
 c) Vakfın sosyal tesislerinden, 

d) Vakfın satış işletmelerinden Vakıf üyelerinin şartları ile faydalanırlar ancak bu 
gibiler, sağlık koruma limiti de dahil olmak üzere hiçbir nakdi ve ayni yardımından 
istifade edemezler. 

 ÜYELER HAKKINDAKİ BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ 
Madde 48- Vakıftaki Yönetici ve Deneticiler, Vakıf Personeli, görevlerini yaparken, 
üyelerin aileleri ve mirasçılarının ve bizzat üyelerin özel durumları hakkında 
öğrendikleri bilgileri yetkili merciler dışında sıkı bir titizlikle saklamak zorundadırlar. 

 BELGE VE BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU 
Madde 49- Vakıf üyeleri hak ve menfaatleri yönünden, kişisel durumlarının tespiti ve 
Vakıfça haklarında yapılacak herhangi bir işlemin açıklık kazanması için ( Kendilerini 
herhangi bir suretler hak zayiine ve yükümlülüğe soktuğu taktirde itiraz ve dava hakları 
baki kalmak kaydıyla,) Vakıfça talep olunan bilgileri ve evrak’ ı müsbiteyi Vakfa 
vermek zorundadır. 

 HAKLARIN DÜŞMESİ 
Madde 50- Bu Vakıf Senedinin yazılı haklar, Vakıfça ilgililere usulüne uygun olarak 
tebliğ edildiği halde, tebliğ tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde hak sahiplerince talip 
olunmadığı veya herhangi bir müracaatta bulunulmadığı takdirde bu haklar düşer ve 
Vakfa kalır. 

 VAKFIN FESHİ 
Madde 51- Genel Kurul tarafından Vakfın feshine karar verildiği takdirde Vakfın 
borçları çıkarıldıktan sonra kalan kısım; ödedikleri aidatlar ve yerine getirdikleri 
vecibeler ile orantılı olarak üyelere taksim edilir. Ödeme ve tasfiye şartları feshe karar 
veren Genel Kurulca tespit edilir. 
 



 
 SENEDİN EKLERİ 

Madde 52- İş bu Vakıf Senedinin sonuna eklenen bilcümle tablo ve çizelgeler Vakıf 
Senedinin ekini teşkil ederler. 

 YÖNETMELİKLER 
 Madde 53- Vakıf Yönetim Kurulu, Vakfın amacına uygun faaliyetlerin yapılış tazını, 
Vakfın yürütülmesi ile ilgili hususlardaki yetki ve sorumlulukları faaliyetlerin şekli ve 
özelliklerini, kapsamını, yönetmeliklerle esasa bağla. Vakfın kuruluş tarihinden itibaren 
en çok 2 ay içerisinde bu yönetmeliklerden aşağıda adları yazılı olanların hazırlanması 
sorunludur. 
a) Sağlık ve sosyal Hizmetler Yönetmeliği, 
b) Krediler Yönetmeliği, 
c) Emeklilik, Malulen Emeklilik ve Ölüm Yardımları Yönetmeliği, 
d) Vakıf Personeli Yönetmeliği 

Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelik tasarıları dışında, diğer faaliyetlerin de 
gerekli görüldüğü takdirde, yönetmelik tasarıları hazırlar. 
Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmelik tasarıları Olağan Genel Kurul’ un veya 
konunun önemine göre, Vakıf Senedinin 20 inci maddesinin ( a ) fıkrası uyarınca 
Yönetim Kurulu’ nun yapacağı davet üzerine toplanacak Olağanüstü Genel Kurul’ un 
kabulünden sonra yürürlüğe girer. 
Uygulanmakta olan Yönetmeliklerde yapılacak değişiklikler veya yönetmeliklerin 
yürürlükten kaldırılmasında da aynı işlemler uygulanır.  
Genel Kurul yönetmelik tasarılarını, yönetmelik tadillerini aynen veya değiştirerek 
kabul veya reddeder. Red halinde,  tasarı Genel Kurulca hazırlanabileceği gibi, yeniden 
hazırlanmak üzere Yönetim Kuruluna iade de edilebilir. 

 ÖDENMESİ FONDAKİ TAHSİSATA BAĞLI OLMAYAN YARDIMLAR 
Madde 54- Ölüm, emeklilik ve malulen emeklilik yardımlarının ödenmesi ve kanuni bir 
zorunluluktan doğan diğer ödemeler, bütçede gösterilen ilgili fonunda ödenek veya 
tahsisat bulunması kaydına tabi değildir. 

 VARLIK VE KAYNAKLARIN VAKFA AİT OLMASI 
Madde 55-  Üyelerin Vakfa ödedikleri aidat ve Vakfın diğer varlıklar, Vakıf Tüzel 
Kişiliğinin malı olup bu senetle yazılı hükümler dışında üyeler ve üçüncü şahıslar lehine 
bir hak doğurmaz.  

 
           MER’ İYET 

Madde 56-  Bu Vakıf Senedinde yazılı hükümler tasdik ve tescil işleminin 
tamamlanmasından sonra yürürlüğe girer.  Aidat tahsiline ve yardımların ödenmesine 
başlanacak tarihi Yönetim Kurulu tespit eder. 
 

BÖLÜM VII 
GEÇİCİ MADDELER 

 GERİYE DOĞRU BORÇLANMA 
 Madde 1- Bu Madde Vakıf Senedinden çıkartılmıştır. ( 9 ) 
 
 İLK OLAĞAN GENEL KURUL 

Madde 2- Vakfın kuruluş ve devir işlemlerinin tamamlanmasından sonraki iki ay içinde 
Olağan Genel Kurul toplantısı yapılarak organların seçimi tamamlanır. 

 İLK YÖNETMELİK TASARILARI HAZIRLAMA MÜDDETİ 
 Madde 3-Vakıf Senedinin 52 üncü maddesinde belirtilen ve Vakıf Yönetim Kurulunca 

hazırlanması öngörülen yönetmelikler, Kurucu Yönetim Kurulunca Vakfın kuruluş 
tarihinden itibaren iki ay içinde hazırlanır ve bu müddet bitiminden geçici 2 inci madde 
hükmüne istinaden yapılacak Genel Kurul’ a sunulur. 

 DERNEĞİN VAKFA DEVRİ 
 Madde 4- TRT Yardımlaşma Derneği Genel Kurulunca, bu Derneğin  mamelikinin, 

menkul ve gayrimenkul kıymetlerinin, borç ve alacaklarının, TRT Kurumu Personeli 
Sağlık  ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na devredilmesine karar verildiği taktirde 
aşağıdaki esaslara göre hareket olunur. 

 a) Vakfın yetkili organlarınca seçimler yapılıncaya kadar geçecek süre içinde, derneğin 
son Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu, Denetleme ve Onur Kurulları 
üyeleri Vakfın Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları üyelerini geçici olarak ifa ederler. 
Bu görevlerde meydana gelecek boşluklar, dernek için seçilmiş yedeklerden tamamlanır. 

 
 



 
 
 
 
 b) Dernek varlıklarının Vakfa devrinde, Derneğin bir önceki yıl bilançosundaki 

kıymetler esas alınır. Yıl içinde dernek tarafından başlanmış işlere vakıf tarafından 
devam olunur. 

 c)Derneğin yetkili organlarınca alınmış ve Vakıf Senedine aykırı bulunmayan kararlar, 
Vakıf organlarınca yeni kararlar alıncaya kadar yürürlükte kalırlar. 

 d) Derneğin üyelerde, Kurumda, bankalarda ve diğer özel ve tüzel kişilerde bulunan mal 
ve alacakları, Vakfın mülkiyetine intikal eder. 

 e)Dernekçe, girişilmiş taahhütler Vakıf tarafından yerine getirilir. 
 f)Derneğin borçları Vakıf tarafından ödenir. 
      Abdullah YAZICI     Yılmaz TAĞTEKİN 
  TRT Genel Müdürlüğü   TRT Genel Müdürlüğü 
          Araştırma ve İnceleme Müd.   Haber Müdürlüğü Muh. 
   (İmza)      (İmza) 
 
          Aykut ORAL           Ekrem YILMAZ 
   TRT Genel Müdürlüğü    TRT Genel Müdürlüğü 
 Muhasebe Müdür Muavini      Döviz Tahsis Şb. Şefi 
   (İmza)       (İmza) 
           Aydın MUTİAĞAOĞLU 
             TRT Genel Müdürlüğü 
         Televizyon Dairesi Başkanlığı 
     Personel Müdürü 
               (İmza) 
   1.Şahit       2.Şahit 
          Numan PELİT                Ali  Namlı 
  TRT Genel Müdürlüğü   TRT Genel Müdürlüğü 
  S. ve S. Yardımlaşma    S. ve S. Yardımlaşma 
           D. Müdürü              D. Memuru 
   (İmza)      (İmza) 
 Kişilik ve kimliklerini yukarıda tespit ettiğim şahitlerin beyan ve tarifinden anladığım 
ilgililere ait beyanlarını okumaları için kendilerine verdim okudular ve beyan kendi gerçek 
beyanları olduğunu ifade ettiler beyanları altına imzalarını aldım. Onaylarım. 
 Bindokuzyüzyetmişüç senesi Haziran ayının onbirinci günü. 11.6.1973 
 Bu suretin, dairede saklı ve 11 Haziran 1973 tarih( 16759) numarada kayıtlı aslını 
aynısıdır. 
         
         11. Haziran 1973  
            Ankara Onbirinci Noteri Vekili 
        M. Şakir ÖZKAYA 
                 (Resmi Mühür ve İmza) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ YÜKSEK MAKAMINA 
        ANKARA 

DAVACI : Abdullah Yazıcı( TRT Yardımlaşma Derneği’ ni temsilen 
Yönetim  Kurulu Başkanı) Ziya Gökalp Cad. Onar Han. No.23 

DAVA KONUSU : TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ 
na ait  Vakıf Senedinin tescili Hk. 

HADİSE  :TRT Yardımlaşma Derneği 26.5.1973. tarihinde yaptığı Olağan 
Genel Kurul toplantısının 2.6.1973 tarihimdeki 3. Ve son 
oturumunda Dernek bünyesinde bir Vakıf kurulmasına karar 
almış Vakıf Senedi  taslağının madde madde tetkik ve 
tümünü kabul etmiş ve Vakfın  kurulması için seçilen Yönetim 
Kurul kararına uygun olarak Vakıf Senedi Ankara Onbirinci 
Noteriningörevibd6.1973 tarih ve  16759 numaralı yevmiyesi 
ile re’ sen tanzim edilmiştir. Noterlikçe re’ sen tanzim olunan 
bu Vakıf Senedinin tescili icabetmesi karşısında bu davayı 
açmış bulunmaktayım 

HUKUKİ SEBEP : Türk  Medeni Kanununun 903 sayılı kanunla muadel 73 ve 
müteakip  maddeleri ile bilcümle kanuni ve kazai ahkam.  

DELİLLER :Ekli, olarak sunulan, Ankara Onbirinci Noterliğinin Re’ sen 
tanzim  ettiği Vakıf Senedi, 26.5.1973 ve 2.6.1973 
tarihlerindeki Genel Kurultoplantılarına ait zabıtların ve TRT   
Yardımlaşma Derneğinin tüzüğünün noterlikçe tasdikli 
suretleri, Yönetim Kurulu üyelerinin  imzasirküleri, 
Abdullah Yazıcı’ ya verilen yetki kararı sureti.  

NETİCE VE TALEP : TRT Yardımlaşma Derneği Genel Kurulunun verdiği yetkiye 
dayanarak, Ankara Onbirinci Noterliğince re’ sen tanzim edilen 
TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına 
ait Vakıf Senedinin tesciline karar verilmesini arz ve dava 
ederim. 

 
 
 
 
 
      TRT YARDIMLAŞMA DERNEĞİ ve 
           Vakıf Kurucu Yönetim Kurulu 
                  Başkanı 
         Abdullah YAZICI 
                   (İmza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
        T.C. 
 ANKARA 
14.Asliye Hukuk Mahkemesi 
 
Esas No :973/ 488 
Karar No :973/ 50 
 
KARAR 
HAKİM : Turgut Kaya Ülkü, 12645 
KATİP  : Mustafa ÇİFTÇİ 
DAVACI : Abdullah Yazıcı, TRT Yardımlaşma Derneğini temsilen Yönetim Kurulu 
    Başkanı 
DAVALI : Hasımsız Vakfın tescili 
 Davacı TRT Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılan Vakfın 
tescili davasının dosya üzerinde yapılan tetkikat sonucunda; 
 
 DELİLLER VE GEREKÇE 
 Davacı Mahkememize verdiği 11.6.1973 tarihli dilekçesinde TRT Yardımlaşma 
Derneğinin 26.5.1973 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısının 2.6.1973 tarihindeki 3 üncü 
ve son oturumunda Dernek bünyesinde bir Vakıf kurulmasına karar alınmış, Vakıf Senedi 
Ankara 11. Noterliğinin 11.6.1973 tarih ve 16759 yevmiye numarası ile re’ sen senet tanzim 
edilmiş olduğunu beyanla M. K’ nun 903 sayılı kanunla muaddel 73 ve müteakip maddeler 
gereğince Ankara 11. Noterliğince re’ sen tanzim edilen TRT Kurumu Personeli Sağlık ve 
Sosyal Yardımlaşma Vakfına ait senedin tescilini karar verilmesini talep etmiştir. Dava dilekçesi 
ile tescili istenilen Vakıf Senedinin bir sureti Vakıflar Genel Müdürlüğü Baş Hukuk 
Müşavirliğinin 13.6.1973 gün ve 3/ 987 sayılı yazılarında tescili istenilen TRT Kurumu 
Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ‘nın hükmen tescilinde kanunlara göre bir 
sakınca olmadığı bildirilmiş olduğundan davanın kabulüne karar verilmesi uygun görülmüştür. 
 
 HÜKÜM 
 Ankara 11. Noterliğinin 11.6.1973 tarih ve 16759 yevmiye numaralı senedi ile tasdik 
edilen ve hala yürürlükte bulunan TRT Kurumu Personeli Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı 
Senedinin M.K. hükümleri gereğince mahkeme siciline kaydının yapılmasına, karar gereğince 
mahkeme siciline kaydının yapılmasına, karar gereğinin yerine getirilmek üzere bir örneğinin 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ ne gönderilmesine, 13.6.1973 tarihinde dosya üzerinde karar verildi. 
             13.6.1973 
          Hakim , 
12645               (Resmi 
Mühür ve İmza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BÖLÜM VIII 

EK GEÇİCİ MADDELER 

 EK GEÇİCİ MADDE 1- Vakıf Yönetim Kurulu’ nun tespit edeceği tarihten itibaren iki 
ay içinde müracaatları halinde 45 ve daha yukarı yaştaki Kurum mensupları da Vakfa üye 
olabilirler.Ancak, daha önce Vakıf’ dan emekli olanlar bu haktan yararlanamazlar.(2) 

 EK GEÇİCİ MADDE 2- Vakıf Senedi değişikliğinin kesinleşme tarihinden itibaren altı 
ay içerisinde müracaatları halinde Vakıf Senedinin 5 nci maddesine bağlı kalınmak kaydı ile 
3517 sayılı yasa ile PTT Kurumuna devredilen TRT Kökenli Vericiler Personeli bir defaya 
mahsus olmak üzere Vakfa üye olabilirler.(3) 

 EK GEÇİCİ MADDE 3- Vakıf Yönetim Kurulu’ nun tespit edeceği tarihten itibaren 4 
ay içerisinde yazılı müracaatları hainde 45 ve daha yukarı yaştaki TRT kökenli olup 3517 sayılı 
yasa ile PTT Kurumuna devredilen ve 1999 yılında çıkan yasayla yeniden TRT kurumuna iade 
edilen Vericiler Personeli de bir defaya mahsus olmak üzere Vakfa üye olabilirler.(6) 

VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİKLERİ 

GENEL KURUL TARİHİ VE MAHKEME KARARLARI 

(1) Bu fıkralar, 24 Mayıs 1986 Yılında yapılan 7. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 
karara  istinaden Ankara 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 24.02.1987 tarih ve 1987/ 64 
sayılı karar ile  Tescil edilmiştir. 

(2) Bu fıkralar, 26 Mayıs 1990 Yılında yapılan 9. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 
karara istinaden, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.09.1990 tarih ve 1990/ 
530 sayılı kararı ile Tescil edilmiştir. 

(3) Bu fıkralar, 16 Mayıs 1992 Yılında yapılan 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında 
alınan  karara  istinaden, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15.10.1992 tarih ve 
1992/ 845 sayılı kararı ile Tescil edilmiştir. 

(4) Bu fıkralar, 14 Mayıs 1994 Yılında yapılan 11. Olağan Genel Kurul Toplantısında 
alınan  karara  istinaden, Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.09.1994 tarih ve 
1994/ 1096 sayılı kararı  ile Tescil edilmiştir. 

(5) Bu fıkralar, 25 Mayıs 1996 Yılında yapılan 12. Olağan Genel Kurul Toplantısında 
alınan  karara  istinaden, Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1209.1996 tarih ve 
1996/ 362 sayılı kararı ile Tescil edilmiştir. 

(6) Bu fıkralar, 06 Mayıs 2000  Yılında yapılan 14. Olağan Genel Kurul Toplantısında 
alınan  karara istinaden, Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05.03.2003 tarih ve 
2003/ 119sayılı  kararı  ile Tescil edilmiştir. 

(7) Bu fıkralar, 09 Mayıs 2006 Yılında yapılan 17. Olağan Genel Kurul Toplantısında 
alınan  karara istinaden, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.11.2006 tarih ve 
2006/ 420  sayılı  kararı  ile Tescil edilmiştir. 

(8) Bu fıkralar, 20 Eylül 2008 Yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 
 karara istinaden, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13.11.2008 tarih ve 2008/ 369 
 sayılı  kararı ile Tescil edilmiştir. 

(9) Bu fıkralar,08.08.2020 Yılında  yapılan 24. Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan 
karara istinaden, Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinin 08/06/2021 tarih ,2020/419 
Esas ve 2021/188 sayılı karar no  ile Tecil edilmiştir. 

 

 


