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Madde 1  
VAKFIN ADI 

Vakf n ad  “ALP EN VAKFI”d r. Bu senette k saca “Vak f” olarak adland lacakt r. 

Madde 2 
VAKFIN MERKEZ  

Vakf n merkezi stanbul’dad r. Adresi stinye Mahallesi, Darü afaka Caddesi Seba Center No:45 Kat:4 
34460 Sar yer stanbul’dur. Yönetim Kurulu yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi kayd  ile, yurt içinde ve 

nda ubeler, temsilcilikler kurulmas  konusunda yetkilidir.   

Madde 3 
VAKFIN AMACI 

itimin her safhas nda “Zeki”, “Çal kan”, “Dürüst”, “Vatan na ve milletine faydal  olmak için u ra an”, 
“Üretken”, “Çal ma hayat na ilgi duyan”,  “Okuma al kanl  kazanan veya bu al kanl a meyyal olan” 
çocuklar n ve gençlerin e itimde kar la klar  zorluklar  a malar  için maddi yard mda bulunmak 

Engelli çocuklar n ve gençlerin hayat  kolayla rmak için gereken araç ve gereçlerin teminini sa lamak 

Yard mlar; yap lacak yönetmelik ile belirlenecek olan ö renim burslar  ile çocuklara yap lacak sa k 
yard mlar r. 

Madde 4  
VAKFIN FAAL YETLER  

Vak f gelirlerini art rmak için gereken çal malar  gönüllülük anlay  ile sa lamay , yapaca  yard mlar n 
vak f ilke ve yönetmeliklerine uygun olarak gerçekle mesini ve tarafs zl k içerisinde hareket ederek 
Yard  hak edenlerin tespitini yapacakt r 

Vak f: özellikle yurt d nda mukim e itim ve sa k konusunda kurulmu  olan yard m kurulu larla i birli i 
yaparak yard m alacak ve yard m yapacakt r. 

Vak f: Yurt içinde hay rsever insanlarla i birli i yaparak onlar n yard m için bir bütçe ay rmalar nda 
yard mc  olmaya çal acakt r. 

Vak f: Sosyal faaliyet alan nda yer alacak Sa n, E itimin, sanat ve kültürün önemli noktalar nda 
bulunacakt r. 

Vak f: Sanat eserlerinin sergilenmesi, müzayedesi ile ilgili toplant  ve konferanslar düzenleyerek gelir elde 
etme yönünde faaliyetler düzenleyecektir. 

Vak f: Daha önce sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ki i ve kurulu lar  vak f bünyesine katmak 
suretiyle vizyonunu geni letme çabas nda olacakt r. 

 



1. Burslar; lk,orta ö renim ve yüksek ö renim yapan ve yönetmelikte belirlenecek artlar  ta yan 
rencilere veya re it olmayanlar n ailesine yap lacak maddi yard mlard r. 

2. renim yard mlar  maddi ve ayni olarak yap lacakt r. 
3. renim burslar ; Hiç bir ayr m yap lmadan sadece yukar da belirtilen yönetmelikteki kriterler 

esas al nmak suretiyle ve yönetim kurulu karar yla yap lacakt r. 
4. Sa k sorunlar  olan ancak ailesinin imkânlar yla halledilemeyen maddi s nt  içinde olan 

çocuklar n tedavileri ve sa klar na kavu malar  için gereken maddi yard m yap lmakla birlikte 
bunlardan yurt d nda tedavi görmesi gerekenlerin tedavileri yurt d nda yap lmas  için 
faaliyette bulunacakt r. 

5. Yurt içinde ve yurt d ndaki e itim ve Sa k kurulu lar  ve yard m fonlar  ile yak n ili kiler yard m 
ve ba  al nacak veya ba ta bulunulacakt r. 

6. Engelli gençlerin sportif faaliyetlerinde sponsorluk için gereken yard mlar n vak n arac  ile 
sa lanmas  için yurt d nda ayn  gaye için kurulmu  olan kurulu larla i birli i yap larak yard m 
al nacak ve yard m yap lacakt r. Engellilerin engellerini a malar  için her türlü yard m yapmak için 

ra  verilecektir. 
7. Vakf z çevreye duyarl  olacakt r. Kurulacak orman alanlar nda yer almak için a açland rma 

faaliyetlerine önem verece iz. 

Madde 5 
VAKFIN GAYES  GERÇEKLE RMEK N YAPAB LECE  VE LEMLER 

Vak f gayesine ula mak için ta r ve ta nmaz mallara ba , vasiyet, sat n alma ve kiralama suretiyle 
sahip olmaya ve kullanmaya, vak flara ili kin yasa hükümleri uyar nca sahip olduklar  satmaya, devir ve 
fera  etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vak f malvarl na giren bir ya da birden çok ta nmaz mal 
veya  gelirlerini  bir  ya  da  bir  çok  kez  yat mda  kullanmaya,  vak f  amaç  ve  hizmet  konular na  ayk  
olmamak ko ulu ile yap lacak ba  ve vasiyet, sat n alma ve di er yollarla mal etti i ta r ve ta nmaz 
mallar  ve paralar  yönetim ve tasarrufa, menkul de erleri almaya ve vakf n amac  do rultusunda bunlar  
de erlendirip satmaya, vakf n amaçlar na benzer çal malarda bulunan yurtiçi ve yurt d ndaki vak flar, 
gerçek ve tüzel ki iler ile i birli i yapmaya, kamu kurum ve kurulu lar  d ndakilerden yard m almaya, bu 
yard  sa lamak için anla malar yapmaya, ta nmaz mallar n irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi 
mülkiyetten gayri ayni haklar  kabule, bu haklar  kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuraca  
sözle meler için ta r ve ta nmaz mallar n rehin ve ipote i dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli 
banka kefaletlerini kabule, vakf n amaç ve hizmet konular  gerçekle tirmek için gerekti inde ödünç 
almaya, kefalet, rehin, ipotek ve di er güvenceleri vermeye, vakf n amaç ve hizmet konular na uygun 
olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çal malardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir 
sa lamak amac  ile ola an i letme ilkelerine göre çal acak iktisadi i letmeler, irketler kurmaya, kurulu 
olanlara i tirake, bunlar  do rudan i letmeye yada denetimi alt nda bir i letmeciye i lettirmeye, vakf n 
amaç ve hizmet konular ndan birinin yada tümünün gerçekle tirilmesi için yararl  ve gerekli görülen 
giri im, tasarruf, mal edinme, in aat ve benzeri sözle meleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. 
Maddesinde belirtildi i üzere izinli ve yetkilidir.  

Vak f bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 
 



Madde 6  
VAKFIN MALVARLI I 

Vakf n kurulu  malvarl  kurucular taraf ndan vakfa tahsis edilmi  olan 100.000.- (YÜZB N) TL.d r. 
 

Madde 7 
VAKFIN ORGANLARI 

Vakf n organlar  a da gösterilmi tir. 
a) Mütevelli Heyeti 
b) Yönetim Kurulu 
c) Denetçi 

 
Madde 8 
MÜTEVELL  HEYET  

Vakf n mütevelli heyeti, ekli listede adlar  yaz  ve i bu vak f senedi alt nda imzalar  bulunan gerçek ki iler 
ile (varsa) üzel ki ilik temsilcilerinden olu an gerçek ki ilerdir. 
Mütevelli heyet üyeli inin ölüm, istifa ya da ba ka bir nedenle bo almas  halinde, bo alan üyeliklere, 
yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin teklifi ve mütevelli heyetin karar yla seçim yap r. 
 
Madde 9  
MÜTEVELL  HEYET N GÖREV VE YETK LER  

Mütevelli heyet vakf n en yüksek karar organ r. Mütevelli heyetin yetkileri a da gösterilmi tir: 

a) Yönetim kurulunu seçmek, 
b) Denetçiyi seçmek, 
c) Vak f yönetim kurulunca haz rlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlar  görü üp 

incelemek, yönetim kurulunun ibras  konusunda karar vermek, 
d) Yönetim kurulunca haz rlanacak vak f iç mevzuat tasar lar  aynen veya de tirerek kabul 

etmek, 
e) Yönetim kurulunca haz rlanacak y ll k bütçe tasar lar  aynen veya de tirerek kabul etmek, 
f) Kamu görevlileri d ndaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakk  verilip 

verilmeyece ini, verilecekse miktar  belirlemek, 
g) Gerekti inde vak f senedinde ilave ve de iklikler yapmak, 
h) Vak f faaliyetleri konusunda genel politikalar  belirlemek. 

 
Madde 10 
MÜTEVELL  HEYET N TOPLANTI ZAMANI VE KARAR N SABI 

Mütevelli heyetinin ilk toplant , vakf n tescilini müteakip bir ay içinde yap r. 
a) Bilanço ve çal ma raporlar n onaylanmas  konular  görü mek üzere ubat ay  içinde, 



b) Bütçe ve çal ma raporlar n onaylanmas  ile seçimlerin yap lmas na ili kin konular  görü mek 
üzere kas m ay  içinde toplan r. 

Mütevelli heyet ayr ca yönetim kurulunun gördü ü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az 
üçte birinin yaz  olarak yönetim kurulundan talepte bulunmalar  halinde ola anüstü olarak toplanabilir. 
Ola an ve ola anüstü toplant larda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görü ülemez. Ancak, 
ola an toplant da divan n te kilinden hemen sonra, haz r bulunanlar n, en az 3/2 önerisi ile senet 
de ikli i ve vak f organlar  ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular d nda gündeme 
madde ilavesi mümkündür. Toplant  tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplant  gününden en az 7 (yedi) gün 
önce imza kar  veya üyelere ula acak ekilde taahhütlü mektupla bildirilir. 

Mütevelli heyet üye tamsay n yar ndan bir fazlas  ile toplan r. Ço unluk sa lanamad  takdirde 
toplant , bir hafta sonra ayn  gün ve saatte ayn  yerde yap r. Bu ikinci toplant da toplant  nisab , üye 
tamsay n üçte ikisinden (3/2) az olamaz. 

Mütevelli heyet karar yeter say  ise, toplant ya kat lanlar n yar dan bir fazlas r. Oylar n e it olmas  
halinde, divan ba kan n oyu iki oy say r. Oylaman n ne ekilde yap laca  ayr ca karara ba lan r. Her 
üyenin tek oy hakk  vard r. Toplant ya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir ba ka üyeyi vekil tayin 
edebilir. Bir ah sta birden fazla vekâlet toplanamaz. 
Vak f senedinde yap lacak de iklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter say , üye tamsay n üçte 
ikisidir. 
 
Madde 11 
Yönetim Kurulu 

Vak f yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki y ll na seçilecek 3 (üç)  asil üyeden olu ur. Yönetim kurulu 
üyelerinden ço unlu unun mütevelli heyet üyesi olmas  zorunludur. Ço unluk olu turmamak art yla 
vak f d ndan ki ilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun ilk toplant nda ba kan, ba kan 
yard mc  ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yap r. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple 
yönetim kurulu üyeli i sona eren üyenin yerine, s ras na göre yedek üyelerden biri göreve ça r. 
Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplan r. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 toplant ya 
kat lmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmi  say r. Toplant  yeter say  2 olup, kararlar 
mevcudun ço unlu u ile al r. Oylar n e it olmas  halinde ba kan n oyu iki oy say r. Al nan kararlar 
noter tasdikli karar defterine yaz larak imzalan r. 
 
Madde 12 
YÖNET M KURULUNUN GÖREV, YETK  VE SORUMLULUKLARI 

Yönetim kurulu, vakf n idare ve icra organ r. Bu s fatla yönetim kurulu: 
 

a) Vak f gayesi do rultusunda her türlü karar  al r ve uygular. 



b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar nda, vak f faaliyetlerinin düzenli ve verimli 
olarak yürütülmesini sa lar. Bu ba lamda gerekli iç mevzuat tasar lar  haz rlar ve mütevelli 
heyetin onay na sunar. 

c) Vak f malvarl n de erlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavu turulmas  hususunda gereken 
çal malar  yapar. 

d) Vak f tüzel ki ili i ad na, bütün gerçek ve tüzel ki ilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli 
giri imlerde bulunur ve lemler yapar. 

e) Görev, yetki ve sorumluluklar  aç kça önceden belirlenmek kayd yla vakfa müdür atar, vak f genel 
sekreterli i veya benzeri yard mc  birimler olu turabilir, gerekti inde görevlerine son verir. 

f) Vak fta istihdam edilecek personeli belirler, atamas  yapar, ücretlerini tayin eder, gerekti inde 
lerine son verir. 

g) lgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtd nda ube ve temsilcilik aç lmas na ve 
kapat lmas na karar verir, bu hususta gereken i lemleri yapar. 

h) Vakf n muhasebe i lerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve 
bilançolar n düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilan  sa lar. 

i) Mütevelli heyetin kabul etti i y ll k bütçeyi uygular. 
j) Mütevelli heyet toplant lar  ile ilgili haz rl k i lemlerini yerine getirir. 
k) Mütevelli heyet toplant lar nda, döneme ait vak f faaliyet raporunu ibraya sunar. I) lgili mevzuat 

ile vak f senedi ve vak f iç mevzuat n gerektirdi i di er görevleri yapar. 
 

Madde 13 
VAKFIN TEMS  

Vakf  yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu ba kan  ve ba kan 
yard mc na devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirtece i esaslar dâhilinde 
kendi üyelerinden bir veya birkaç , yetkili memur ve memurlar ndan herhangi bir veya birkaç , 
temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözle meyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi 
vak f nam ve hesab na tanzim ve devretmeye de yetkili k labilir. 
 
Madde 14 
DENETÇ  

Denetçi mütevelli heyet ad na vakf n faaliyet ve hesaplar  denetlemek için kurulmu  bir organd r. 
Denetçi, mütevelli heyetçe kendi içinden veya ço unluk olu turmamak üzere d ar dan iki y l için 
seçilecek 1 (bir) ki iden olu ur.  

Ayr ca 1 (bir) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayr lan as l üye yerine yedek üye göreve ça r. 
Denetçi, incelemelerini tüm defter, kay t ve belgeler üzerinde yapar. Vak f hesaplar  yeminli mali 
mü avirler taraf ndan da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli 
heyet toplant ndan en az 15 (on be ) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna 
verilir. 



 
Madde 15 
HUZUR HAKKI 

Kamu görevlilieri d ndaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakk  veya ücret verilip 
verilmeyece ini, verilecekse bunun miktar  mütevelli heyet belirler. 
 
Madde 16 
VAKFIN GEL RLER  

Vakf n gelirleri a da gösterilmi tir. 
a) Vakf n amac na uygun her türlü artl , arts z ba lar ile yard mlar. 
b) Vak f faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler. 
c) ktisadi i letmeler, i tirakler ve ortakl klardan sa lanacak gelirler. 
d) Vak f menkul ve gayrimenkulleri ile di er varl k ve haklar n de erlendirilmesi ile sa lanacak 

gelirler. 
 
Madde 17 
VAKIF GEL N TAHS S VE SARF ED LECE  YERLER 

Vakf n y ll k brüt gelirlerinin en az üçte ikisi vakf n amaçlar na, kalan  yönetim ve idame giderleri ile 
ihtiyata ve vak f malvarl  art  yat mlara tahsis ve sarf olunur. 

Madde 18 
RESM  SENET DE KL  

Vak f senedinde yap lacak de iklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte 
birinin (1/3) yaz  teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsay n en az üçte ikisinin (2/3) onay  ve mahkeme 
taraf ndan verilecek karar ile yap r. 
 
Madde 19 
VAKFIN SONA ERMES : 

Vakf n herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçlar n tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar  Türk 
lay Kurumuna devredilir. Ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsay n en az 

yar ndan bir fazlas n yaz  teklifi ve mütevelli heyet üye tamsay n üçte ikisinin (2/3) onay  ve 
mahkeme taraf ndan verilecek karar ile mümkündür. 
 
 
 
 
 
 



Madde 20 
VAKIF KURUCULARI: 

Vak f kurucular n ad , soyad  ile vakfa özgüledikleri mali de erler a da gösterilmi tir. 
 
ADNAN EN 
BEGÜM EN 
FAM L AYDIN 
 
 


