VAKFIN ADI
MADDE: 1
Vakfın adı “TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı”dır. Resmi senet metninde kısaca “Vakıf”
adıyla anılacaktır. Vakıf, çalışmalarında kısaltma olarak TEMA ibaresini
kullanacaktır.
(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, son iki cümle eklenmiştir.)

VAKFIN MERKEZİ
MADDE: 2
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Vakfın Merkezi Halaskargazi Mah., Halaskargazi Cad., No:22, K:5,6,7
Şişli- İSTANBUL adresindedir. Vakıf merkezinin il sınırları içinde başka bir
adrese geçişi durumunda, senedinde değişiklik yapılması gerekli olmayıp,
ilgili makamlara bilgi verilmesi yeterlidir. Vakıf, lüzum görürse gerekli
izinleri alarak Yurt içi ve Yurt dışında şube, temsilcilik veya benzeri birimler
açabilir.
(İstanbul Asliye 9.Hukuk Mahkemesinin 29.5.1997 tarih ve E.1997/202, K.1997/250
sayılı kararı ile tadil edilmiş ve şube kelimesinin başına yurt içinde ve yurt dışında
cümleciği eklenmiştir.)
(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, il içi adres değişikliği ve temsilcilik kelimeleri
eklenmiştir.)
(İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.07.2020 tarih ve E.2020/52,
K.2020/355 sayılı kararı ile tadil edilmiş ve ‘Çayır Çimen Sok.A2 Blok, D:10
Emlak Kredi Blokları, Levent’ ibaresi ‘Halaskargazi Mah. Halaskargazi Cad.,
No:22, K:5,6,7 Şişli’ olarak değiştirilmiş, son cümledeki ‘irtibat bürosu’ ibaresi
çıkarılmıştır.)

VAKFIN AMACI VE HİZMET KONULARI
MADDE: 3
Aşağıdaki hedef ve faaliyetler Vakfın amacını teşkil eder:

Ülkemizde ve Dünyada doğal varlıkların ve sağlığın korunması,
erozyonla mücadele, toprak-su düzeninin sürekliliğine ve ekolojik dengeye
müdahalelerin önlenmesi, tarım arazilerinin korunması, mera ıslahı, toprak
örtüsü ve toprağın korunması, ağaçlandırmanın ve bitkilendirmenin önemi
ile iklim değişikliği ve değişkenliği ile ekoloji konusunda kamuoyunun
eğitimi ve bilgilendirilmesi, kırsal kalkınmaya öncülük edilip yardımcı
olunması, bu alanda milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak
ve bu esaslardan ödün verilmemesi için gerektiğinde hukuksal alanda da
mücadele etmek,
Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek,
Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve toprak
örtüsünün, tarım alanlarının, meraların, havanın ve suların, ormanların
korunması, geliştirilmesi, mümkün olanlarının yenilerinin tesis edilmesini
sağlamak için faaliyette bulunmak,
Sürdürülebilir yaşam ve döngüsel ekonominin gerçekleştirilmesi yolu ile
ekosistemlerin ve yaşamın korunmasını sağlamak.
Vakıf bu amacını gerçekleştirmek için:
a. Teknik, bilimsel ve idari yönden yeterli kadro ve teşkilat meydana
getirilebilir. Kurulacak kadro ve teşkilat için, Vakıf amacının
gerçekleştirilebilmesi ve bilinçli bir kamuoyu yaratabilmek gayesi ile eğitim
programları hazırlar ve uygulamak için gerekli düzenlemeleri yapar.
b. Peyzaj düzenlemesi dahil yeşil alan, mera, ağaç topluluğu ve orman tesis
etmek veya kırsal kalkınma amaçlı erozyon önleme çalışmaları yapmak için
yurt içinde veya yurt dışındaki gerçek veya tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.
c. Doğanın korunması, yeşilin, ağacın ve ormanın fayda ve zarureti,
erozyonla mücadele ile ilgili bilgilerin verileceği eğitim programları
düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
d. Eğitim hizmetlerini gerçekleştirmek için gerek duyacağı mahallerde
eğitim merkezleri kurabilir, doğa ve erozyon okulu açabilir, yabancı personel
istihdam edebilir.
e. Amacının gerçekleşmesi için yakın konularda faaliyet gösteren özel veya
resmi kurum, merkez, enstitü, dernek ve vakıflar ile amacına dönük işbirliği
yapabilir. Yetkili makamların izni ile söz konusu işbirliğini yurt dışında da
gerçekleştirebilir.
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f. Amacı doğrultusunda düzenlenen ulusal ve uluslararası seminer, konferans
ve toplantılara katılabilir ve bunları düzenleyebilir.
g. Yapacağı hizmetler karşılığında, yurt içindeki ve yurt dışındaki, vakıflar
dahil tüm kurum, kuruluş ve kişilerden, vakfın amacına sarf edilmek üzere,
bağış alabilir. Yurt içinde ve yurt dışında yardım toplayabilir. Yurt içinde ve
yurt dışından menkul ve gayrimenkul bağışı kabul edilebilir. Vakfın amacı
ile bağdaşmak kaydı ile şartlı amaçlı bağışları kabul edebilir.
h. Amacı doğrultusunda yayınlar yapabilir, basın ve yayın organları ile
işbirliği yapabilir.
i. Amacı doğrultusunda kampanyalar açabilir, diğer her türlü faaliyet
ve etkinliklerde bulunabilir. Amacı doğrultusunda mevzuatı geliştirme
faaliyetlerinde bulunabilir, davalar açabilir, yahut açılmış davalara katılabilir.
j. Yetkili makamların izni ile gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya
verebilir, gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhinde intifa hakları, ipotek ve
sair aynî ve şahsi hakları tesis ve fek edebilir.
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k. Öncelikle örnek uygulama projelerinin etkili bir şekilde yürütülmesini
sağlamak ve amaca yönelik faaliyetlerini gerçekleştirmek için şirket ve/
veya ticari işletme kurabilir ve/veya mevcut bir şirkete iştirak edebilir. Bu
konularda karar verme yetkisi ile şirket kurulması halinde kurulacak şirketin
nev’i, sermayesi ve sair gerekli konularda karar verme yetkisi Yönetim
Kurulu’na aittir.
(İstanbul Asliye 9. Hukuk Hakimliğinin 4.11.1996 tarih ve E.1996/501 K.1996/488
sayılı kararı ile tadil edilerek g fıkrasına yurt içi ve yurt dışı bağış kabulü ve ayrıca
k fıkrası eklenmiştir.)
(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, amaç ve bu amacı gerçekleştirmek için yapılacaklar
alt fıkralarının a, b, d, e, i ve k maddelerine eklemeler yapılmıştır.)
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 06.05.2010 tarih ve E.2010/8, K.2010/302
sayılı kararı ile tadil edilerek, amaç hükmüne “iklim değişikliği ve değişkenliği”
eklemesi yapılmıştır.)
(İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.07.2020 tarih ve E.2020/52,
K.2020/355 sayılı kararı ile tadil edilerek ‘ve bitkilendirme’ ile ‘ile ekoloji’ ibareleri
Amaç bölümünün birinci paragrafına, ‘havanın ve’ ibaresi üçüncü paragrafına,
son paragraftan sonra gelmek üzere ‘Sürdürülebilir yaşam ve döngüsel ekonominin
gerçekleştirilmesi yolu ile ekosistemlerin ve yaşamın korunmasını sağlamak.’
paragrafı eklenmiştir.)

VAKFIN AMACINA ULAŞMAK İÇİN
YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR
MADDE: 4
Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve
değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden
müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve malvarlığına, bağış, vasiyet, sair
ölüme bağlı tasarruf yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip
olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye,
gelirlerini veya kârlarını tahsil ve sarfa, Vakfın malvarlığına dahil bir veya
birden fazla gayrimenkulü veya gelirini bir veya birçok defa yatırımda
kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya
tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış, vasiyet veya sair ölüme bağlı
tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları
idare ve tasarrufa, harcamaya, şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini,
obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak
bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün
bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa, Vakfın
amacına benzer faaliyette bulunan yurt içinde ve yurt dışındaki vakıflar,
dernekler ve benzeri özel veya resmi kurum veya kuruluşlarla işbirliği
yapmaya ve onlardan yardım almaya, bu yardımı temin için gerektiğinde
onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için
para mevcutlarıyla veya Vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete
katılmaya, paylarına isabet eden temettü veya kâr hissesini sarfa, Vakfın
amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü
çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir getirecek ve olağan işletme
ilkelerine göre çalışacak iktisadî işletmeler kurmaya, bunları doğrudan ya da
denetimi altındaki kişi veya kişiler aracılığı ile işlettirmeye,
Gayrimenkulleri intifa, irtifak, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayrı
aynî haklarını kabule, bu hakları kullanmaya hisseli gayrimenkulleri ifraza,
Vakfa ait gayrimenkullerin üzerine kat karşılığı veya yap-işlet-devret
modeline göre inşaat yaptırmaya,
Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdî münasebetler için
taşınır ve taşınmaz malların rehni ve ipoteği dahil her türlü teminatları
almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;
Vakıf, gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır
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ve taşınmaz malları rehin ve ipotek etmeye, ve sair teminat iraesine;
Velhasıl, Vakfın amaçlarından birisinin veya tamamının gerçekleştirilmesi
için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük,
inşaat ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, amaç ve hizmet konularında yararlı
olabilecek sandıklar kurmaya, ortaklıklarda bulunmaya, katılmaya, işbirliği
yapmaya Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve
yetkilidir. Ancak Vakıf bu yetkilerini 903 Sayılı Kanunla yasaklanan amaçla
kullanamaz.
(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, birinci, ikinci, üçüncü ve sonuncu fıkralara eklemeler
yapılmıştır.)

VAKFA TAHSİS EDİLEN MALVARLIĞI
MADDE: 5
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Kurucu Üyeler Vakfa 4.000.000.000. -(Dörtmilyar) TL. tahsis etmeyi taahhüt
etmiş olup bu meblağın %10’unu teşkil eden 400.000.000.-(Dörtyüzmilyon)
TL. Vakfın ilk kuruluş varlığı olarak ödenmiş bulunmaktadır. Mütebakisi
Vakıf yetkili organınca alınacak kararlara göre ödenecektir.
Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, bir
malvarlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle
temellük eder ve bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisap
edebilir. İntifa, irtifak, sükna, üst, rehin, ipotek veya mülkiyetin gayrı aynî
haklara sahip olabilir veya bu hakları bir hukuki yolla edinebilir.
Vakfın herhangi bir menkûl veya gayrimenkul malı, herhangi bir hakkı
veya bunların tamamı, eğer gideri gelirinden fazla hale gelmeye başlamışsa
veya bunlar değerleri ile orantılı gelir getirmez hale dönüşmekteyse ya da
yasaların tanıyacağı başka sebepler gerçekleşmiş olursa, yasadaki usul
ve koşullarda satılıp başka mal ve haklara dönüştürülebilir. Bunun için
Mütevelliler Heyetinin bu yönde bir karar alması ve Yönetim Kuruluna yetki
vermesi gerekir.
(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, ikinci fıkraya irtifak, üst, rehin, ipotek hakları
konulmuş ve bir üçüncü fıkra eklenmiştir.)

VAKFIN GELİRLERİ
MADDE: 6
a. İktisap edeceği taşınır ve taşınmaz mallarla menkul kıymetlerin kira, irat,
faiz, prim, komisyon ve temettüleri ve bunların satışlarından elde edilecek
meblağlar,
b. Vakfın sahibi veya ortağı bulunduğu sandıklar, girişimler, ortaklıklar ve
iktisadi işletmelerden elde edeceği gelirler,
c. Vakfın amacına uygun olarak yapılacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde
alınacak ücretler,
d. Vakfa yapılacak, amacına uygun, şartlı ve şartsız, ölüme bağlı veya bağlı
olmayan bağışlar,
e. Her türlü toplantılar, geziler, gösteriler, organizasyonlar, yayınlar, kermes
ve piyangolardan elde edilecek gelirler,
f. Vakfın Resmi Senedinin 4’üncü maddesinde belirtilen tasarruf ve
işlemlerden elde edilecek gelirler,
g. Amaç ve hizmet konularına uygun en az 2/3’ünü, nev’i itibari ile genel,
özel ve katma bütçeli idareleri, bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören
bağışlar,
h. Bağış kampanyalarından sağlanan yıllık gelirin %10 gider payları,
i. Yasal sair düzenli gelirler ve tüm buraya kadar sayılan gelirlerden, yönetim
kurulu kararı ile mal varlığına katılmayanlar gelir olarak kabul edilir.
Vakıf yönetimi, yıl içinde elde ettiği brüt gelirinin 1/3’ünü yönetim ve idame
masrafları ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalan 2/3’ünü ise,
Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.
(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, a ve b fıkralarına eklemeler yapılmış, e, f, g ve h
fıkraları eklenmiştir.)
(İstanbul Asliye 10. Hukuk Mahkemesinin 31.03.2004 tarih ve E.2004/20,
K.2004/150 sayılı kararı ile tadil edilerek, g bendi ve son paragrafındaki % 80 ve
% 20 oranları, 2/3 ve 1/3 olarak düzeltilmiştir.)
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VAKFIN ORGANLARI
MADDE: 7
Mütevelliler Heyeti, Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu ve Denetçilerden
oluşur.

MÜTEVELLİLER HEYETİ
MADDE: 8
A. Görevi
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Mütevelliler Heyetinin görevi; işbu Vakıf senedinde belirtilen şekilde
ve Vakfın idaresi ile yükümlü ve sorumlu Yönetim Kurulunu seçmek,
denetlemek, ibra etmek, talep halinde Danışma Kurulunun önerilerini
değerlendirerek karara bağlamak, gerektiğinde resmi senedi değiştirmek,
Vakfın mal varlığı ve teşkilatlanması ile ilgili tasarrufi kararlar almak,
mütevelliler heyetine yeni üye kabul etmek ve Vakıf amaçlarına aykırı
davranan veya Vakıf üyeliği ile bağdaşmayan bir konumu tespit edilenlerin
üyeliğine son vermek; denetim ve danışma kurulu üyelerini seçmek ve
bunların görevlerine son vermek; Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek,
Vakfın faaliyetleri ile ilgili genel politikaları belirlemektir.
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile tadil edilmiştir.)
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 06.05.2010 tarih ve E.2010/8, K.2010/302
sayılı kararı ile “mütevelliler heyetine yeni üye kabul etmek” ibareleri eklenmiştir.)

B. Kuruluşu
aa. Ek-1 listede yer alan üyeler ile,
bb. Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı
Müsteşarları, Diyanet İşleri Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,
TRT Genel Müdürü Vakıf Mütevelliler Heyeti tabii üyeleridir.
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile bb Fıkrası çıkartılmış, cc fıkrası bb fıkrası olarak düzenlenmiştir.)

C. Seçimi
aa. Mütevelliler Heyeti Başkan ve Üyeleri Ek-1 listede belirtilmiştir.
bb. Mütevelliler Heyetine üye, Yönetim Kurulunun önerisi veya herhangi bir
Mütevelli Heyeti Üyesinin önerisi ve Mütevelliler Heyetinin basit çoğunluğu
ile seçilir.
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile bb Fıkrası çıkartılmış, cc fıkrasının birinci cümlesi de çıkarılarak
ikinci cümlesi tadil edilmiş ve bb fıkrası olarak düzenlenmiştir.)
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 06.05.2010 tarih ve E.2010/8, K.2010/302
sayılı kararı ile bb fıkrası tadil edilmiştir.)
(İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22.12.2011 tarih ve E.2011/355
K.2011/762 sayılı kararı ile bb fıkrası tadil edilmiştir.)

D. Halef Tayini ve Mütevelliler Heyetinin Yenilenmesi
Mütevelliler Heyeti üyesi olanlar, seçildikleri veya üye oldukları tarihte,
vefatları, iş göremez hale gelmeleri, sürekli hastalıkları veya çekilmeleri
halinde yerlerine Mütevelliler Heyeti üyeliği yapacak en az iki aday ismini
kapalı bir zarf içinde Yönetim Kuruluna verirler. Bu zarflar verenlerce her
zaman değiştirilebilir. Mütevelliler Heyeti, bu iki adaydan birisini seçer. Zarf
bırakmamaları halinde Mütevelliler Heyeti, yerine başka bir adayı seçebilir.
(İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 29.5.1997 tarih ve E.1997/202, K.1997/250
sayılı kararı ile son iki cümlesi tadil edilmiş ve zarf bırakmama hali düzenlenmiştir.)

E. Mütevelliler Heyetinin Başkanı, Toplantıları, Karar Nisabı
aa. Mütevelliler Heyetinin Başkanı, Mütevelliler Heyeti tarafından üç yıl için

seçilir.

bb. Mütevelliler Heyeti her yıl en az iki defa, yılın ilk ve son üç ayı içerisinde

toplanır.

cc. Mütevelliler Heyeti, üyelerinden üçte birinin yazılı isteği üzerine en geç

bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Başkan Mütevelliler Heyetini her
zaman toplantıya çağırabilir.
dd. Olağan ve olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati ile toplantı gündemi
ilgili belgeler üyelere taahhütlü mektupla en az bir hafta önce duyurulur.
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ee. Mütevelliler Heyeti üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır.
Oyların eşitliğinde Başkanın oyu iki oy sayılır. İlk toplantıda yeterli
çoğunluk sağlanamadığında, bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacak
ikinci toplantıda toplantı nisabı, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin
toplamının bir fazlasından eksik olamaz.
ff. Vakıf kurucusu olmayan mütevelliler heyeti üyelerinden, mazeretsiz
olarak arka arkaya kesintisiz bir şekilde üç kez veya mazeretli dahi olsa
üç yıl içinde dört kez mütevelliler heyeti toplantısına katılmayanların,
mütevelliler heyeti üyeliği kendiliğinden düşer. Bu madde tescil kararının
kesinleşmesinden itibaren yürürlüğe girer. Mazeretler yazılı (e-posta dâhil)
olarak bildirilmelidir.
gg. Mütevelliler Heyeti toplantısının ayrıntılı düzenlenmesi Vakıf İç Çalışma
Genel Yönergesindedir.
(İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 29.5.1997 tarih ve E.1997/202, K.1997/250
sayılı kararı ile, 8-F-ee tadil edilmiş ve iptal edilen 8-E maddesine bağlı olan bir
cümle çıkartılmıştır.)
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(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, A, B cc ve F ee fıkralarına eklemeler yapılmış ve F ff
fıkrası eklenmiştir.)
(İstanbul Asliye 10. Hukuk Mahkemesinin 18.10.2002 tarih ve E.2002/514,
K.2002/624 sayılı kararı ile 8-A fıkrasında redaksiyon, F aa fıkrasında ise ‘Başkan
Vekili’ deyimi çıkartılarak tadilat yapılmıştır.)
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile F fıkrası E fıkrası olarak düzenlenmiş, bu fıkranın bb bendi ile
Mütevelliler Heyetinin yılda en az iki kez toplanması öngörülmüş, dd bendi de tadil
edilmiştir.)
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 06.05.2010 tarih ve E.2010/8, K.2010/302
sayılı kararı ile ee fıkrası tadil edilmiştir.)
(İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.07.2020 tarih ve E.2020/52,
K.2020/355 sayılı kararı ile tadil edilerek E fıkrasına ff bendi eklenmiş, mevcut ff
bendi ise gg bendi olarak düzenlenmiştir.)

YÖNETİM KURULU
MADDE: 9
A. Görevi
Yönetim Kurulu, Vakıf Senedi, Vakıf İç Çalışma Genel Yönergesi,
Mütevelliler Heyeti kararları ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Vakfı
idare, temsil ve ilzam ile görevli ve sorumludur. Yönetim Kurulu bu yetkisini
başkan, başkan yardımcısı veya icra kurulu üyelerinden Mütevelliler Heyeti
üyesi olan birine devredebilir. Vakıf faaliyetleri, teşkili ve yetkileri Yönetim
Kurulunca belirlenen bir İcra Kurulu marifetiyle yürütülür. Yönetim Kurulu
her takvim yılı için Mütevelliler Heyetinin onayı ile kesinleşecek olan bir
bütçe ve bu bütçede Vakfın gelirlerinin Vakfın gayelerine tahsis esaslarını,
Vakıf Senedine, Vakıf İç Çalışma Genel Yönergesi ve Vakfa yapılan
bağışların ve ölüme bağlı tasarrufların şartlarına göre tespit eder.
Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. Vakıf İç
Çalışma Genel Yönergesini ve değişikliklerini onaylar. Vakıf mal varlığının
değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda
gereken çalışmaları yapar. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt
içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik veya benzeri birimler açılmasına veya
bunların kapatılmasına karar verir. Mütevelliler heyeti toplantılarını hazırlar.
Vakfın amacını gerçekleştirmek için işbu senette belirtilen ve özellikle de
Mütevelliler Heyetinin görev alanına girmeyen bütün konularda karar ve icra
organıdır.
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile tadil edilmiştir.)
(İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.07.2020 tarih ve E.2020/52,
K.2020/355 sayılı kararı ile tadil edilmiş, birinci fıkradaki ‘Genel Müdür bu kurulun
tabi üyesidir.’ cümlesi ve ‘ve nisbetlerini’ ibareleri ile ikinci fıkradaki ‘irtibat
bürosu’ ibaresi çıkarılmıştır.)

B. Seçimi
Yönetim Kurulu on bir üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin
Mütevelliler ve kurucular dışından çoğunluk oluşturmamak şartıyla seçilmesi
mümkündür. İlk Yönetim Kurulu üyeleri Ek-2 listede belirtilmiştir. Yönetim
Kurulunun görev süresi iki yıldır. Görev süresi sona eren üyelerin yeniden
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seçilmeleri mümkündür. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim
kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, Mütevelliler içinden veya dışarıdan
bir kişi Yönetim Kurulu kararı ile Başkan tarafından göreve çağrılır. Bu
görevlendirme ilk olağan mütevelliler toplantısından heyetin onayına sunulur.
Bu şekilde yönetim kurulunda görevlendirilenler, yerine görev yaptığı kişinin
kalan süresini tamamlarlar ve süre sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür.
Mevcut ve daha önce Mütevelliler Heyeti Başkanlığı yapmış kişiler,
diledikleri zaman Yönetim ve İcra Kurulu toplantılarına katılabilir.
(İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 4.11.1996 tarih ve E.1996/501, K.1996/488
sayılı kararı ile tadil edilerek yönetim kurulu üye sayısı 7’den 9’a çıkartılmıştır.)
(İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 29.5.1997 tarih ve E.1997/202, K.1997/250
sayılı kararı ile tadil edilerek, mütevelliler heyetince yönetim kurulu için seçilecek
üye sayısı 6’dan 8’e çıkartılmıştır.)
(İstanbul Asliye 4. Hukuk Mahkemesinin 13.7.1999 tarih ve E.1999/186, K.1999/358
sayılı kararı ile tadil edilerek, yönetim kurulu üye sayısı 9’dan 11’e, mütevelliler
heyetince yönetim kurulu için seçilecek üye sayısı 8’den 10’a ve dışardan seçilecek
üye sayısı ise 2’den 5’e çıkartılmıştır.)
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(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile yapılan tadilatla Yönetim Kurulu’nun görev süresi 1 yıla indirilmiş
ve son cümlesi değiştirilmiştir.)
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 06.05.2010 tarih ve E.2010/8, K.2010/302
sayılı kararı ile tadil edilerek Yönetim Kurulunun görev süresi 1 yıldan iki yıla
çıkarılmış ve yeniden seçilme düzenlenmiştir.)

C. Yönetim Kurulunun İş Bölümü
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından basit çoğunlukla
bir başkan, bir başkan yardımcısı ve diğer icra kurulu üyelerini seçer, gerekli
gördüğü görev bölümünü yapar, komiteler ve komisyonlar kurabilir.
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 06.05.2010 tarih ve E.2010/8, K.2010/302
sayılı kararı ile tadil edilerek başkan vekili yerine başkan yardımcısı getirilmiştir.)

D. Toplantı ve Karar Nisapları
Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Bu olağan toplantı dışında,
Yönetim Kurulu Başkanı, Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul tüm
toplantılarında, toplantı nisabı olarak üye tam sayısının yarısından bir fazlası

ile toplanmayı, karar nisabı olarak da katılanların yarısından bir fazlasının
oyu ile karar alma esasını uygular. Kararda oylar eşit olduğunda, Başkanın
oyu iki oy sayılır. Bir yıl içinde mazeretsiz olarak üç kez üst üste veya toplam
beş kez Kurul toplantısına katılmayan üye, bir sonraki dönemde Yönetim
Kuruluna aday olamaz.
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile yapılan tadilatla son cümle eklenmiştir.)

E. Vekil Tayini
Yönetim Kurulu, gerektiğinde Vakfa ait bir veya birden çok işin görülmesi
ve Vakfa yapılacak şartlı ve şartsız bağışların kabulü, hukuki, mali ve idari
temsil verilecek vekâletnamenin kapsamını Yönetim Kurulu belirler.
(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, A fıkrasının birinci paragrafına eklemeler yapılmış
ve ikinci bir paragraf eklenmiştir. Ayrıca B fıkrasına da eklemeler yapılmış, D ve E
fıkrası olarak iki yeni fıkra eklenmiştir.)
(İstanbul Asliye 10. Hukuk Mahkemesinin 18.10.2002 tarih ve E.2002/514,
K.2002/624 sayılı kararı ile 9-A, 9-B ve 9-C maddeleri tadil edilmiştir.)

DANIŞMA KURULU
MADDE: 10
A. Görevi
Mütevelliler Heyetinin tespit ettiği konularda danışmanlık yapar, ayrıca kurul
gerekli gördüğü konularda Mütevelliler Heyetine görüşlerini sunabilir.
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile yapılan tadilatla son cümlesi eklenmiştir.)

B. Kuruluşu
Vakfa Mütevelliler Heyeti Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan ve
Yardımcılığı yapmış ve görevi olağan seçim sonucu bırakmış kişiler ile
Danışma Kurulunca önerilip Mütevelliler Heyetince onaylanan kişilerden
oluşur. Kurul görev bölümünü ve çalışma düzenini kendisi belirler.
(İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 4.11.1996 tarih ve E.1996/501, K.1996/488
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sayılı kararı ile tadil edilerek bağış miktarı 50.000.000 – TL. (Ellimilyon) ‘dan
500.000.000 – TL. (Beşyüzmilyon)’a çıkartılmıştır.)
(İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 29.5.1997 tarih ve E.1997/202, K.1997/250
sayılı kararı ile tadil edilerek bağış miktarı 100 (yüz) Cumhuriyet altını olarak
belirlenmiştir.)
(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, B fıkrasındaki şeref üyesi deyimi onur üyesi şeklinde
düzenlenmiştir.)
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile B fıkrası tümüyle tadil edilmiştir.)

C. Toplantıları
Danışma Kurulu Mütevelliler Heyeti Başkanının daveti üzerine ve tespit
ettiği konuları danışmak için toplantıya çağrılır. Ayrıca Danışma Kurulu
uygun gördüğü her zaman başkanının çağrısı ile toplanır ve bu toplantıda B
fıkrasında belirtilen sekretarya desteği Yönetim Kurulunca sağlanır.
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(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile yapılan tadilatla ikinci ve üçüncü cümleleri değiştirilmiştir.)

DENETÇİLER
MADDE: 11
A. Seçimi
Mütevelliler Heyeti kendi üyeleri arasından veya dışarıdan iki kişiyi iki
yıl için Denetçi olarak seçer. İlk Denetçiler EK – 3 listede belirtilmiştir.
Denetçilerin sayısının bire inmesi halinde Mütevelliler Heyeti Başkanı
yukarıdaki ilke doğrultusunda bir denetçi görevlendirir ve ilk Mütevelliler
Heyeti toplantısında Heyetin onayına sunar. Denetçi seçimleri, yönetim
kurulu seçimleri ile birlikte yapılır.

AA. Seçimi Maddesine Ek Geçici Madde
Denetçi görev sürelerinin bir yıldan iki yıla çıkması nedeniyle,
denetçilerin görev süresi ile yönetim kurulunun görev süresi arasında bir
uyumsuzluk oluşursa, denetçi seçimleri yönetim kurulunun görev süresine
uyumlaştırılacak şekilde bir kereye mahsus erken bir tarihte yenilenebilir.

(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile yapılan tadilatla denetçilik süresi iki yıla çıkarılmış ve son cümle
eklenmiştir.)
(İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22.12.2011 tarih ve E.2011/355
K.2011/762 sayılı kararı ile tadil edilmiş ve ayrıca AA fıkrası eklenmiştir.)

B. Görevleri
Denetçiler her hesap yılında Vakfın gelir ve giderleri ile kayıtlarını inceleyip
yeminli mali müşavirlerce onaylanan Vakıf hesapları ile birlikte karşılaştırıp,
sonuç ve tavsiyelerini heyet toplantısından 15 gün önce Mütevelliler Heyetine
sunulmak üzere bir rapor halinde Yönetim Kuruluna verir.
(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, B fıkrasına eklemeler yapılmıştır.)

HESAP DÖNEMİ
MADDE: 12
Vakfın hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ
MADDE: 13
Vakfın feshine, ancak Vakıf maksatlarının gerçekleşmesinde hukuken veya
fiilen imkan kalmaması halinde veya Mütevelliler Heyetinden en az dört
kişinin teklifi üzerine genel oylamaya geçilerek karar verilir. Kesin kararın
alınabilmesi için üye tam sayısının ¾’ünün bu yönde oy kullanmış olması
gerekir. Fesih kararı ile birlikte, Vakıf varlığının tasfiye şeklinin esasları da
aynı oy çokluğu ile karara bağlanır. İcabında bu maksatla bir Tasfiye Heyeti
kurulabilir. Fesih tarihinde Vakfa ait bütün nakit, menkul ve gayrimenkuller,
bütün haklar ve alacaklar Türk Eğitim Vakfı’na intikal eder.

VAKIF YÖNERGELERİ
MADDE: 14
Vakfın iç çalışma düzeni, Yönetim Kurulunca bu senetteki oylama nisabına
göre onaylanacak olan bir Vakıf İç Çalışma Genel Yönergesi’ne göre sağlanır.
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Ayrıca, Vakıftaki birimlerin her birisi için de bu genel yönerge esas alınarak,
Birim Görev Tanım ve Çalışma Yönergeleri hazırlanıp, Genel Müdür’ce
onaylanarak yürürlüğe konur.
(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, Vakıf Tüzüğü başlığı altında ve üç paragraftan oluşan
bu madde, Vakıf Yönergeleri başlığı altında ve tek paragraf haline getirilmiştir.)

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER
MADDE: 15
A. Hüküm Eksikliği
Bu vakıf senedinde düzenlenmeyen hususlarda Türk Medeni Kanunu ve
Vakıflar Kanunu hükümleri uygulanır.
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 06.05.2010 tarih ve E.2010/8, K.2010/302
sayılı kararı ile tadil edilerek “Vakıflar Kanunu” ibaresi getirilmiştir.)

B. Resmi Senette Değişiklik
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Vakıf Resmi Senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulunun veya
Mütevelliler Heyetinin en az 1/5’nin teklifi ile gündeme alınır ve Mütevelliler
Heyeti üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır.

C. Yürürlük
Vakıf Resmi Senedi ve değişiklikleri, yetkili Mahkemesinin tescile ilişkin
kararının kesinleşmesi ile yürürlüğe girer.
(İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312, K.2000/345
sayılı kararı ile tadil edilerek, B ve C fıkraları eklenmiştir.)
(Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279, K.2006/474
sayılı kararı ile A fıkrasında ilga edilen 903 sayılı Kanun yerine yeni Kanunun adı
eklenmiştir.)

EK-1
MÜTEVELLİLER
HEYETİ LİSTESİ
- HAYRETTİN KARACA (BAŞKAN)
- HAYDAR AKIN
- FEYYAZ BERKER
- A.FİKRET EVYAP
- AHMET AYDIN BOLAK
- CEM BOYNER
- AHMET OĞUZ DAĞDELEN
- AYDIN DOĞAN
- FARUK ECZACIBAŞI
- S.MÜFİT ERBİLGİN
- YALIM EREZ
- TEZCAN YARAMANCI
- NUMAN ESİN
- A.NİHAT GÖKYİĞİT
- YEŞNE KARACA
- DEMİR KARAMANCI
- MEHMET OSMAN KAVALA
- ASIM KOCABIYIK
- RAHMİ M. KOÇ
- İNAN KIRAÇ
- HALİS KOMİLİ
- H.AYDUK ESAT KORAY
- SAKIP SABANCI
- AHMET SALAHOR

TABİİ ÜYELER
- MALİYE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
- MİLLİ EĞİTİM BAKALIĞI MÜSTEŞARI
- BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI
MÜSTEŞARI
- TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
MÜSTEŞARI
- ORMAN BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
- ÇEVRE BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
- DİYANET İŞLERİ BAŞKANI
- DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI
MÜSTEŞARI
- TRT GENEL MÜDÜRÜ

EK-2
İLK YÖNETİM KURULU
ÜYELERİ
- HAYRETTİN KARACA
(Mütevelliler Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı)
- A. NİHAT GÖKYİĞİT
- MEHMET OSMAN KAVALA
- AHMET AYDIN BOLAK
- CEM BOYNER
- CAN KIRAÇ
- SİNAN TARA

- SABRİ ÜLKER

EK-3
DENETÇİLER

- HAŞİM BAYRAM

- H.AYDUK ESAT KORAY

- ŞARIK TARA
- LÜTFÜ BAŞ

- ORHAN YAVUZ
- RONA YIRCALI
- HÜSEYİN ÖZDİLEK
- KEMAL YAVUZ

- ORHAN YAVUZ
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EK-4
KURUCU ÜYELER

B-HÜKMİ ŞAHIS
KURUCU ÜYELER

A-GERÇEK KİŞİ
KURUCU ÜYELER

- AKFİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- SEMAHAT ARSEL

- ALTINYILDIZ HOLDİNG A.Ş.

- AHMET OĞUZ DAĞDELEN
- S.MÜFİT ERBİLGİN
- NUMAN SABİT ESİN
- E.YALIM EREZ
- AHMET FİKRET EVYAP
- A.NİHAT GÖKYİĞİT
- SEVGİ GÖNÜL
- E.KAĞAN GÜRSEL
- HAYRETTİN KARACA
- MEHMET OSMAN KAVALA
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- SUNA KIRAÇ
- ASIM KOCABIYIK
- RAHMİ M. KOÇ
- VEHBİ KOÇ
- ALİ KOÇMAN
- HALİS KOMİLİ
- H.AYDUK ESAT KORAY
- ENVER ÖREN
- AHMET ÖZKÖSEOĞLU
- SAKIP SABANCI
- AHMET SALAHOR
- ŞARIK TARA
- EROL USER
- SABRİ ÜLKER
- M.SELAHATTİN ÜZEL
- ORHAN YAVUZ
- RONA YIRCALI

- AKIN TEKSTİL A.Ş.
- AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.
- ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.
- HAS OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
- HÜRRİYET GAZETECİLİK VE
MATBAACILIK A.Ş.
- KALEBODUR SERAMİK SANAYİİ A.Ş.
- KARACA HOLDİNG A.Ş.
- MİLLİYET GAZETECİLİK A.Ş.
- ORTA ANADOLU TİC. VE SANAYİİ
İŞLETMELERİ T.A.Ş.
- SABAH YAYINCILIK A.Ş.
- SINAİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
- TATKO OTOMOBİL LASTİK VE MAKİNA
TİCARETİ T.A.Ş.
- TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
- TÜRKPETROL VE MADENİ YAĞLAR T.A.Ş.

VERGİ MUAFLIĞI KARARI
T.C.
BAŞBAKANLIK
KANUNLAR VE KARARLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
95/7677

BAKANLAR KURULU KARARI
TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na Türk Kanunu Medenisi
hükümleri ve vakıf senedine uygun faaliyette bulunduğu
dönemlere münhasır olmak üzere vergi muafiyeti tanınması,
Maliye Bakanlığı’nın 24.11.1995 tarihli ve 65458 sayılı
yazısı üzerine, adı geçen kanunun ek 1. maddesi ile 5422 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin (15)
numaralı bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca
15/12/1995 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Prof. Dr. Tansu ÇİLLER
BAŞBAKAN

Süleyman DEMİREL
CUMHURBAŞKANI
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YARDIM TOPLAMA KARARI
T.C.
BAŞBAKANLIK
KANUNLAR VE KARARLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2004/6969

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2004/969
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Merkezi İstanbul’da bulunan
“TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı” ile merkezi Ankara’da bulunan
“Eğitim Sağlık ve Kültür Derneği”nin izin almadan
yardım toplayan kuruluşlardan sayılmaları;
İçişleri Bakanlığı’nın 31/12/2003 tarihli ve 230176
sayılı yazısı üzerine, 2860 sayılı Yardım Toplama
Kanunu’nun 6ncı maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 24/02/2004 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
BAŞBAKAN

Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI

KURULUŞ VE RESMİ SENET DEĞİŞİKLİKLERİ
KURULUŞ
Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 11.9.1992 tarih ve E.1992/643,
K.1992/554 sayılı kararı (Beşiktaş, 6ncı Noterliğinin 17.8.1992 tarih ve 57907
Yevmiye numaralı Vakıf resmi Senedinin ve yine aynı Noterliğin 4.9.1992
tarih ve 62366 yevmiye numaralı tadil beyanı onayı)

DEĞİŞİKLİKLER
1. İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 4.11.1996 tarih ve E.1996/501,
K.1996/488 sayılı kararı (Beşiktaş 6. Noterliğinin 4.10.1996 tarih ve 57929
yevmiye numaralı Vakıf Resmi Senedi tadil onayı)
2. İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 29.5.1997 tarih ve E.1997/202,
K.1997/250 sayılı kararı (Beşiktaş 6. Noterliğinin 8.5.1997 tarih ve 30138
yevmiye numaralı Vakıf Resmi Senedi tadil onayı)
3. İstanbul Asliye 4. Hukuk Mahkemesinin 13.7.1999 tarih ve E.1999/186,
K.1999/358 sayılı kararı (İstanbul 17. Noterliğinin 28.4.1999 tarih ve 7999
yevmiye numaralı Vakıf Resmi Senet tadilatı ve yine aynı
Noterliğin 1.7.1999 tarih ve 13602 yevmiye numaralı tadil beyanı onayı)
4. İstanbul Asliye 7. Hukuk Mahkemesinin 17.7.2000 tarih ve E.2000/312,
K.2000/345 sayılı kararı (İstanbul 17. Noterliğinin 23.5.2000 tarih ve
10088 yevmiye numaralı Vakıf Resmi Senet tadilatı ve yine aynı Noterliğin
3.7.2000 tarih ve 13545 yevmiye numaralı tadil beyanı onayı)
5. İstanbul Asliye 10. Hukuk Mahkemesinin 18.10.2002 tarih ve E.2002/514,
K.2002/624 sayılı kararı (Beşiktaş 8. Noterliğinin 16.05.2002 tarih ve
15382 yevmiye numaralı Vakıf Resmi Senet tadilatı ve yine aynı Noterliğin
01.10.2002 tarih ve 30633 yevmiye numaralı tadil beyanı onayı)
6. İstanbul Asliye 10. Hukuk Mahkemesinin 31.03.2004 tarih ve E.2004/20,
K.2004/150 sayılı kararı (Beşiktaş 8. Noterliğinin 16.01.2004 tarih ve 01869
yevmiye numaralı Vakıf Resmi Senet tadilatı onayı)7
7. Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 05.10.2006 tarih ve E.2006/279,
K.2006/474 sayılı kararı (Beşiktaş 8. Noterliğinin 21.04.2006 tarih ve 09745
yevmiye numaralı Vakıf Resmi Senet tadilatı onayı)
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8. Şişli Asliye 3. Hukuk Mahkemesinin 06.05.2010 tarih ve E.2010/8,
K.2010/302 sayılı kararı (Beşiktaş 8. Noterliğinin 20.01.2010 tarih ve 01134
yevmiye numaralı Vakıf Resmi Senet tadilatı onayı)
9. İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 22.12.2011 tarih ve E.2011/355,
K.2011/762 sayılı kararı (Beşiktaş 8. Noterliğinin 27.04.2011 tarih ve 07338
yevmiye numaralı Vakıf Resmi Senet tadilatı onayı)
10. İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14.07.2020 tarih ve E.2020/52,
K.2020/355 sayılı kararı (Beşiktaş 8. Noterliğinin 24.12.2019 tarih ve 18144
yevmiye numaralı Vakıf Resmi Senet tadilatı onayı)
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