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I. BÖLÜM – Kuruluş Hükümleri
Kuruluş
MADDE 1 – Yasalar ile bu resmi senet hükümleri uyarınca yönetilmek ve
Kamuya yararlı hizmetler sunmak üzere 13 Temmuz 1990
tarihinde “SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI” kurulmuş olup
izleyen maddelerde ( Vakıf) kısa adı ile anılmıştır.
Vakıf, Bakanlar Kurulu’nun 29 Kasım 1994 tarih ve 94/6398
sayılı kararı ile vergi bağışıklığı hakkına sahip
bulunmaktadır.

Yönetim Merkezi
MADDE 2- Vakfın yönetim merkezi 41. Cadde No: 24/1
Çukurambar / Ankara’dadır. Vakfın amacına uygun daha iyi
hizmet verebilmesi için yasalar çerçevesinde, Vakıf Yönetim
Kurulu’nun önerisi ve yetkili resmi makamların izni ile yurt
içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları
açılabilir.
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Vakıfın Amacı
MADDE 3 – Milli varlığımızın özü, büyük milletimizin teminatı ve
Cumhuriyetimizin ümit ve güveni olan gençlerin her çeşit ve
derecedeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile çeşitli alanlarda
yeni teknolojiler arayışına yönelik veya mevcut teknolojiyi
geliştirmeyi amaçlayan bilimsel araştırma ve geliştirme
faaliyetlerini, gençlerin ekonomik, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaştırmak için
maddi ve manevi katkılarda bulunmak ve bu amaçla yeni
kaynaklar sağlamak ve özellikle bilimsel araştırma ve
geliştirme kurumları oluşturmak, her seviyede okul, kolej,
fakülte inşa etmek ve bunları eğitim ve öğretime açmaktır.
Ayrıca gençlerin her türlü sağlık hizmetlerini karşılayacak
tesislerin ihtiyaçlarını karşılamak ve inşalarına yardımcı
olmak, yeni tesisler inşa etmek.
Eğitim gören tedaviye muhtaç gençlerin yurt içi ve yurt
dışında tedavilerini üstlenerek yapmak veya yardımcı olmak.
Gençlerin enerjilerini ve boş zamanlarını faydalı bir şekilde
değerlendirebilmeleri için, her türlü sportif faaliyetler organize
etmek veya bu tip faaliyetlere katkıda bulunmanın yanında
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özellikle atlı-spor alanında, atların bakım ve tedavileri ile ilgili
kuruluşlar kurmak veya kurulu olanlara yardım etmek.

SEMA YAZAR adına bilim, sanat, spor, eğitim, sağlık veya
kültür sahalarında ödül veya ödüller ihdas etmek, bu
alanlarda yarışmalar tertip etmek.
Yurt içi ve yurt dışında yetkili makamların izni ile benzer
kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Fiziki ve zihni bakımdan özürlü gençlerimizin yetiştirilmesi ve
rehabilitasyonu için imkanlar sağlamak.

Vakfın Amacına Ulaşması için Yapacağı Faaliyetler

MADDE 4 – Vakfın amacına ulaşması için yapacağı faaliyetler:
4.1) Eğitim Kuruluşlarında:
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a) Kurumların ihtiyacı olan araç ve gereçlerin, ders ve
yardımcı ders kitabı vs. gibi basılı eğitim malzemelerini
hazırlar ve sağlar.

b) Gençlerin maddi ve manevi her türlü ihtiyaçlarının
karşılanmasına katkıda bulunur. Bu meyanda evlilik çağına
gelmiş ve maddi durumu elverişli olmayan genç kızların
evlenmelerine ve düğünlerine katkıda bulunur.
4.2) Her çeşit ve seviyedeki eğitim kurumlarının açılmasına,
bina ve tesislerinin satın alınması, inşa,
yapım ve
onarımlarına yardımcı olur.
4.3) Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç gençlere yurt dışı ve
yurt içi öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek
sağlar.
4.4) Lisans, Lisans üstü ve mesleki tahsil yapmış elemanlara
ileri ihtisas çalışmaları için imkanlar temin eder.
4.5) Çağdaş bilim anlayışına, milli ülkülere ve manevi değerlere
sahip,
sağlam
düşünceli
aydınlar
yetiştirilmesi,
yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerde
uygulama ve araştırma merkezleri açılması, kültür, sanat
ve spor dallarının gelişmesine çalışılması,
bilimsel
inceleme ve araştırmalar yaptırılması, yayınlarda
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bulunulması, seminerler ve bilimsel toplantılar ve ödüllü
yarışmalar tertip eder.

4.6) Fakir ve kimsesiz kişi ve ailelere maddi yaşam düzeylerini
yükseltecek, ekonomik durumlarını düzeltecek maddi
yardımlarda bulunur.
4.7) Bedensel ve zeka özürlü gençler için rehabilitasyon
merkezleri açar ve açılmış bu merkezlere yardımda bulunur.
Bu gençlerin tedavilerine katkıda bulunur.
4.8) Amacına uygun müzik, seyahat, spor, bilimsel yarışmalar
tertip eder, haftalar veya festivaller organize eder.
4.9)

Bütün bu işleri yaparken gençlerin yetenekleri ve maddi
durumları göz önüne alınır.

4.10) Mali gücü olmayan yetenekli kişilerin iş kurmaları için
destek ve yardımcı olur.
4.11) Hastalık, yaşlılık, kimsesizlik, ölüm gibi durumlarda yardıma
muhtaç hale gelen kişilerin toplumda saygın bir yaşam
sürdürebilmesi için maddi ve manevi yardımlarda bulunur.
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Amacı gerçekleştirmeye ilişkin hukuki tasarruflar
MADDE 5 –Vakfın amacına ulaşması için kanuni sınırlamalar dışında,
miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz
mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip
olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri
uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye,
gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf mülkiyetindeki
taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa; menkul
değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektirdiğinde bunları
değerlendirip
satmaya;
Vakfın
amaçlarına
benzer
çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt
dışındaki vakıflar ve diğer kuruluşlar ile işbirliği yapmaya,
yerli ve yabancı vakıflar ve diğer kuruluşlardan yardım
almaya, bu yardımı sağlamak için mal varlığına giren
değerlerle şirketlere ortak olmaya ve yönetimlerine
katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin,
ipotek gibi mülkiyetlerden gayri ayni haklarını kabule, bu
hakları kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile yapacağı
sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her
türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,
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Vakfın amacını ve hizmet konularını gerçekleştirmek için
gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri
vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak

yürütülen yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan
gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan
işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler,
ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan yada denetimi altında
bir işletmeciye işlettirmeye; Vakfın ortağı bulunduğu
şirketlerin hisse senetlerini değerlendirecek çalışmalar
yapmaya, sermaye artırımlarına katılmaya, daha iyi
yönetimlerine ilişkin girişim ve önerilerde bulunmaya, iyi
yönetim ilkelerini geliştirmeye ve uygulamaya; Vakfın amaç
ve hizmet konularından birinin ya da tümünün
gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim
tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri
yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetkilerini ve gelirini yasalarda yasaklanan yönlerde
ve maksatlarda kullanamaz, amaç dışı çalışma ve
harcamalar yapamaz.
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Vakfın Mal Varlığı
MADDE 6 – Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından tahsis olunan
Ve Türkiye Vakıflar Bankasına bloke edilen 500.000.000 TL
(beş yüz milyon) liradır. Ayrıca mal varlığına 5. madde’de yer
alan her türlü kaynak, teşebbüs ve 17. madde’deki gelirler
girer.

.
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II. BÖLÜM – Mali Hükümler
Vakıf Bütçesi

MADDE 7 – Vakfın çalışma dönemi her yıl 1 Ocakta başlar ve 31 Aralık
ta sona erer. Vakfın bütçesi, yıllık bütçe uygulama yönetmeliği ile gelirgider çizelgelerine göre hazırlanır. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, öngörülen
gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri,
gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni,
kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma
yetkileri gibi konular yer alır.

Vakfın Gelirleri
MADDE 18– Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
8.1)

Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak
hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücret ve
yararlanma payları,

8.2) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul kıymetlerinden
elde edilecek kira, prim, temettü, komisyon, faiz, gelir payı
ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer
artışları,
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8.3)

Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortak olduğu tesis, iktisadi
işletme, şirket ve diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler.

8.4)

Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak,
koşullu ya da koşulsuz bağışlar ile ölüme bağlı işlemlerle
yapılan net kazandırmalar.

8.5)

Broşür, bülten, video, CD-DVD kaseti, film dergi, gazete,
katalog ve kitap yayınları ile konferans, panel, sempozyum,
açık oturum, forum, şenlik, yarışma ve bilimsel
toplantılardan elde edilecek gelirler ve tazminatlar,

8.6)

Vakfın amaç ve hizmet konuları uyarınca yürütülen ve
yürütülecek projelerin uygulanmasında Gelir Vergisi Genel
Tebliğ hükümlerine göre gıda bankacılığı kapsamında
bağışlanan gıda maddeleri,

8.7)

Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak
gelirler.

8.8)

Diğer vakıf ve dernekler ile yapılan müşterek faaliyetlerden
elde edilen gelirler.

Vakfın Giderleri

MADDE 9 –Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az %80’nin Vakıf
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amaçlarına ayrılması ve harcanması gerekir. Vakıf
amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar
hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak
yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf mal varlığını
artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamının veya bir
kısmının Vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması
mümkündür.

9.1)

Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ve
Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlar için ayrılmış
ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet
konularına yönelik hizmetlere ya da Vakıf malvarlığına
tahsis edilebilir.

9.2)

Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri
çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu
ödeneklerin tümü yada bir bölümü belli projelerin
gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.

9.3)

Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler
hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için
kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine
ayrılan ödenekler, yedek akçe ya da Vakfın malvarlığını
artıracak yatırımlar için kullanabilir.

9.4) Diğer kuruluşlarla amacına uygun yapacağı ortak faaliyetlerde
gerekli harcamalar yapar.
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Vakfın İktisadi İşletmeleri
MADDE 10 –Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek üzere
Vakıf iktisadi işletmeleri kurulabilir.

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Vakıf
iktisadi işletmesi statüsünde tescile ilişkin bilgilerde; Vakfın
amaç ve hizmet konuları, işletmenin çalışma konuları,
işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin
sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, vergi bağışıklığı
konusu, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

Vakıf iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri
uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere
yürürlüğe girerler.

III- BÖLÜM – Son Hükümler

Vakfın Dağılması

MADDE 11- Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin
olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa, Yönetim
Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı gereğince
Vakfın dağılmasına karar verilebilir.

Yönetim Kurulu, Vakfın tescilinin yapıldığı asliye hukuk
mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve
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Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmak suretiyle
işlemler başlar. Dağılma işlemleri Yönetim Kurulu
tarafından yapılır.

Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra
dağılma bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı Yönetim
Kurulunun tespit edeceği benzer amaçlı bir kuruluşa ya da
Türkiye Kızılay Derneği’ne devredilir.

Vakfeden Kurucular
MADDE 12 –Vakfı oluşturan Vakfeden kurucuların ad ve soyadları
aşağıda gösterilmiştir.
12.1) Mehmet Yazar
12 2) Fatma Kübra Yazar
12.3) Yasemin Yazar
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