
 
EMRE SENAN TASARIM VAKFI 

 
 
İSMİ 
 
MADDE 1 :EMRE SENAN TASARIM  VAKFI KURULMUŞTUR. 
 
VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ 
 
MADDE 2- Vakfın merkezi Tuğlu Sokak, No:1 Bahçelievler, Çengelköy, İstanbul’dadır. Vakıf 
gerek görüldüğünde yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. 
 
VAKFIN GAYELERİ 
 
MADDE 3 :Vakfın başlıca gayesi:  
3.1. Vakıf; 
3.1.1. Tasarım, fikri yaratıcı faaliyet alanının gelişmesi için her türlü faaliyeti yürütmek,  
3.1.2. Tasarım sektörünün gelişmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak 
3.1.3. Tasarım alanındaki teknolojileri araştırmak ve tasarımcıların istifadesine sunmak 
3.1.4. Tasarımcı haklarının koruması için gerekli faaliyetlerde bulunmak 
3.1.5. Tasarım sektörünün tanıtımı için çeşitli faaliyetlerde bulunmak 
3.1.6. Tasarımcı yetiştirilmesi için çeşitli toplantılar, seminerler düzenlemek 
3.1.7. Her türlü tasarım, fikri yaratıcı faaliyet alanında çeşitli inceleme ve araştırmalar yapmak, 
3.1.8. Her türlü tasarım, fikri yaratıcı faaliyet alanında çeşitli ulusal, uluslar arası toplantılar, 

kongreler düzenlemek, 
3.1.9. Her türlü tasarım, fikri yaratıcı faaliyet alanında faaliyet göstermek 
3.1.10. Tasarım, Fikri faaliyet alanının gelişmesi için yerli ve yabancı katılımcılarla atölye 

çalışmaları düzenlemek 
 
3.2. Vakıf Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için,  
3.3.1. Konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılmak ve bu tür fuarlar organize etmek veya 

ettirmek 
3.3.2. Konusu ile ilgili süreli veya süresiz yayınlar çıkarmak, bunları abone yoluyla ücretli veya 

ücretsiz dağıtmak ve bu yayınlara reklam almak 
3.3.3. Konusu ile ilgili Web Yayıncılığı yapmak, web sitesi kurmak, işletmek,  
3.3.4. Sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetler, lokaller, bürolar, sportif, dinlenme ve sair gerekli 

tesisleri açmak ve işletmek. 
3.3.5. Her türlü kurslar, seminerler, panel, konferans gibi eğitim ve kültürel faaliyetlerde 

bulunmak. 
3.3.6. Sağlık ve sosyal yardım tesisleri kurmak ve işletmek. 
3.3.7. Her seviyedeki öğrencilere burs ve sosyal yardımlarda bulunmak,  

3.3. Vakıf Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için;  
3.3.1. Kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz 

mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, 
vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip 



olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya 
kârlarını tahsil ve sarfa Vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulu veya 
gelirlerini bir veya birçok defa kullanmaya;  

3.3.2. Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydı 
ile vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği 
taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufu, harcamaya; yerli veya yabancı 
bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya 
diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden 
evrakını ve bir cümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, 
gelirlerini tahsil ve sarfa;  

3.3.3. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzüğe Uygun olarak 
Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği 
yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar 
akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın 
mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden 
temettü veya kâr hisselerini sarfa; Gayrı menkulleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri, ayni 
haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı 
akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminatları 
almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;  

3.3.4. Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz 
malları rehin göstermeye ve sair teminat iradesine; amacına uygun şartla bağışları 
kabule; Velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için 
faydalı ve lüzumlu görülen bir cümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, 
işlemleri icraya, Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul, gayrimenkul 
almaya, satmaya,  satmaya, ipotek ve rehin vermeye, etmeye, teminat karşılığı borç 
almaya ,vermeye, vasiyet yolu ile veya diğer tasarruf şekilleriyle menkul veya 
gayrimenkul edinmeye, veya kiralamaya,  

3.3.5.  Vakıf amaç ve faaliyetleri doğrultusunda faaliyet gösteren diğer resmi, özel ve tüzel 
kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşma işbirliğinde bulunmaya, 
vakıf amaçlarını gerçekleştirmede yararlanılmak ve finans temini maksadıyla iktisadi, 
sınai ve ticari işletmeler kurmaya, şirketlere ortak olmaya,  Kanunen yasaklanmamış 
diğer faaliyetlerde bulunmaya, 

 
YETKİLİDİR. 

 
 
VAKFIN MAL VARLIĞI 
 
MADDE 4- Vakfın ilk  kuruluş varlığı  bu vakıf senedinde kimlikleri bulunan kurucuların tahsis 
ettikleri  50.000.YTL (Ellibinyenitürklirası) değerinde nakit den ibarettir.    
 
VAKFIN GELİRLERİ 
 
MADDE 5- Vakıf gayelerini tahakkuk ettirmek için hakiki ve hükmi şahıslar tarafından bizzat  
veya vasiyet yolu ile yapılacak,menkul ve gayrimenkul bağışlar ve emsali kıymetlerdir. 
 
 
VAKIF GELİRLERİNİN ŞARF ŞEKLİ 
 



MADDE 6- Vakıf gelirlerinin sarf şekli, kanuni ve mecburi olan masraflar çıktıktan sonra 
mütebaki gelirlerin sarfı Müdür tarafından hazırlanacak talimat ve bütçelerle tespit olunur. 
 
VAKFIN ORGANLARI 
 
MADDE 7- Vakfın organları şunlardır 
 
   A-KURUCU HEYET 
   B-VAKIF YÖNETİM ORGANI  
              C-DENETİCİ  
 
KURUCULAR HEYETİ 
 
MADDE 8- Kurucular heyeti bu vakıf senedinde kurucu olarak kimlikleri ve imzaları bulunan 
kimselerdir. 
 
KURUCULAR HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
 
MADDE 9- 
 
9.1. İki yılda bir Nisan ayı içinde yönetim kurulunun çağıracağı gün, yer ve saatte mutat 

toplantısını yapmak. Toplantı nisabı iki kurucu üyesinin birlikte toplanması suretiyle 
gerçekleşir.   

9.2. Kurucuların her birisinin yazılı başvurusu ile ve bu dilekçede belirlenen gündemle Vakıf 
Müdürünün çağrısı üzerine fevkalade toplantı yapmak. Fevkalade toplantıda olağan 
toplantı kuralları uygulanır.  

9.3. Vakıf Müdürü ve deneticinin raporlarını müzakere etmek ve karara bağlamak, 
9.4. Vakfın geçmiş kati hesaplarını ve gelecek devrelere ait bütçelerini müzakere etmek ve 

karara bağlamak, 
9.5. Vakıf Müdürünün  önerdiği çalışma programlarını müzakere etmek, karara bağlamak. 
9.6. Vakıf Müdürü veya Boşalan Denetici yerine yenisini seçmek,  
 
VAKFIN YÖNETİM ORGANI  
 
MADDE 10- 
 
10.1. Vakfın Yönetim Organı Vakıf Müdüründen teşekkül eder.  
10.2. Vakıf Müdürü, Kurucular arasından veya kurucu veya üye  olmayan üçüncü şahıslar 

arasından Kurucular heyeti tarafından seçilir. Görev süresi ve Yönetim yetki ve sınırları 
Kurucular Kurulunca tayin edilir. 

10.3. Vakıf Müdürü, almış olduğu kararları Vakıf Karar defterine kaydetmek ve sıra numarası 
vermek suretiyle saklar.  

10.4. Vakıf Müdürü olarak Tuğlu Sokak No:1 Bahçelievler Çengelköy, İstanbul adresinde 
mukim Ali Ferruh oğlu 1954 doğumlu NAZİF EMRE SENAN seçilmiştir.   

 
 
VAKIF MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ 
 
MADDE 11-  



 
11.1. Vakfın asıl icra organları müdürlerdir. Yönetim kurulu icrai faaliyetini müdür  vasıtası ile 

yürütür. 
11.2. Vakıf Müdürü, Vakıf amaç maddesinde yazılı faaliyetleri veya işlemleri Vakıf Yöneticisi 

sıfatıyla yapar,  
11.3. Vakıf Müdürü vakfın amaç ve gayesi ile ilgili konularda vakfı sınırsız olarak temsil ve 

ilzam eder.  
11.4. Vakıf Müdürü, dilediği bedel ve şartlarda Menkul ve Gayrimenkuller satın almak, satmak, 

kiralamak, başkaları ile trampa yapmak, leyh ve aleyhe ipotek kabul etmek, tesis etmek, 
ipotek fekketmek, yukarıda Vakıf Amacında ve kanunlarda belirtilen her türlü taahhüdi, 
tasarrufi hukuki işlemi yapmak, Her türlü sözleşmeleri vakıf adına akdetmek yetkisine 
sahiptir. 

11.5. Vakıf Müdürü; Kurucular heyetinin onayından geçmiş bütçeyi tatbik etmek. Bütçe  
kalemleri arasında aktarma yapmak, harcamak veya İlgililere harcama selahiyeti  
vermek. Yıl sonunda vakfın bütçesini çıkarmak, devre sonu bütçe faaliyet raporlarını 
kurucular heyetine sunmak. Vakfın çalışma gayesi ile ilgili her türlü yatırımda bulunmak 
hak ve yetkisine sahiptir. 

11.6. Vakıf Müdürü, Vakıfta çalışacak ihtiyaca uygun kişileri işe almak veya çıkarmak, onlara 
gerektiğinde imza yetkisi vermek, Vakıfta çalışacak personelin ücretlerini tayin etmek hak 
ve yetkisine sahiptir. 

 
 
DENETİCİ  
 
MADDE 12- 
 
12.1. Denetici Kurulu Kurucular kurulu tarafından seçilir.  
12.2. Bu senetle birlikte; Şakayık Sokak Menekşe Apt 6-8 Daire 5 Teşvikiye, İstanbul 

adresinde oturan Sadi Faik Kızı 1959 doğumlu Ayşegül İzer Vakıf Deneticisi olarak 
seçilmiştir.  

 
 
DENETİCİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
 
MADDE 13- 
 
13.1. Denetici vakfın amaç ve gayesi doğrultusunda, denetici sıfatıyla hazırlayacağı çalışma  

programlarını, önerilerini  Müdürü sunar.  
13.2. Denetici Müdürün vakfın amaç ve görevlerine uygun olmayan tasarruflarını tespiti 

halinde, sadece bu konuyu görüşmek üzere, Kurucular Kurulunu toplantıya  çağırabilir. 
Müdür bu halde Kurucular kurulunu toplantıya çağırmak zorundadır. 

 
 
YETKİLİ İMZALAR 
 
MADDE 14- 
 
14.1. Vakıf diğer kişi, tüzel kişi, kurumlarla ilişkilerinde Vakıf Müdürü tarafından temsil ve ilzam 

edilir.  



14.2. Vakıf müdürü vakfı atacağı münferit imza ile sınırsız olarak temsil ve ilzam eder. 
 
VAKIF HİZMETLERİNİN KARŞILIĞI 
 
MADDE 15- Vakıf kurucular heyetinin ve Vakıf Müdürünün hizmetleri fahridir. Vakıf Kurucular 
kurulu dilediği taktirde, Vakıf  Müdürü olarak seçilecek kişiye verilecek ücret verilmesini 
kararlaştırabilir. Çalıştırılmasına ihtiyaç  duyulacak diğer personelin ücretlerini Vakıf Müdürü ya 
da müdürler tayin ve tespit ederler. 
 
 
VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK 
 
MADDE 16- Vakıf senedinde değişiklik kurucular heyetince yapılır. Değişiklik olağan ya da 
olağanüstü kurucular heyeti toplantılarında görüşülür ve karara bağlanır. 
  
VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ 
 
MADDE 17- Vakfın fesih ve tasfiyesine Kurucular kurulu tarafından karar verilir. Toplantı ilkeleri 
toplantı ve karar nisapları yukarıda anlatıldığı gibidir. 
 
 
VAKFIN GELİR KAYNAKLARI 
 
MADDE 18- Vakfın gelir kaynakları şunlardır. 
 

i. Vakıf menkul ve gayrimenkul mallarının gelirleri 
ii. Vakfa yapılacak bağışlar 
iii. Kurulacak ya da iştirak edilecek firma, kurum, şirketlerden elde edilecek gelirler, 
iv. Yayın gelirleri 
v. Sair suretle elde edilecek her türlü gelir  

 
VAKFIN KURUCULARI 
 
MADDE 19 - Aşağıda kimlikleri ve ödedikleri meblağlar ile imzaları bulunan 2 kişi vakfın ilk 
kurucularıdır. 
 
 
ADI SOYADI       ADRESİ     ÖDEDİĞİ 

MEBLAĞ 
İMZASI 

1. NAZİF EMRE 
SENAN 

Tuğlu Sokak No:1 Bahçelievler 
Çengelköy, İstanbul 

45.000 YTL  

2. AYŞEGÜL İZER  Şakayık Sokak Menekşe Apt 
6-8 Daire 5 Teşvikiye, İstanbul 

5.000 YTL  

 
          
 
 

EMRE SENAN TASARIM VAKFI 
DÜZELTME BEYANI 

 



 
 
1 Kadıköy 17. Noterliği tarafından 18.04.2006 günü 07017 yevmiye numarasıyla 

düzenlemiş olduğu Vakıf Senedi’nin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 
2 Vakıf Sözleşmesinin Vakfın Gayeleri başlıklı 3. maddesinde 3.2 bendi altında 

düzenlenen aşağıdaki bölümler sözleşmeden çıkartılmıştır.  
 

3.2.6 : “Sağlık ve Sosyal Yardım Tesisleri Kurmak ve İşletmek” 
3.2.7 : “Her seviyedeki öğrencilere burs ve sosyal yardımlarda bulunmak”  

 
3 Vakıf Sözleşmesinin 3. maddesinin 3.3. numarası altında düzenlenen 3.3.5 

bendindeki “tüzel” ibaresi metinden çıkarılmıştır. 3.3.5. bendinin son hali aşağıdaki 
gibidir. 

 
3.3.5   Vakıf amaç ve faaliyetleri doğrultusunda faaliyet gösteren diğer resmi ve özel kurum 

ve kuruluşlarla her türlü maddi ve manevi yardımlaşma işbirliğinde bulunmaya, vakıf 
amaçlarını gerçekleştirmede yararlanılmak ve finans temini maksadıyla iktisadi, sınai 
ve ticari işletmeler kurmaya, şirketlere ortak olmaya,  Kanunen yasaklanmamış diğer 
faaliyetlerde bulunmaya, 

 
4 Sözleşmenin 5. Maddesinde “Vakıf Gelirleri” başlığı altında düzenlenen madde 

sözleşmeden çıkarılmıştır.  
 
5 Sözleşmenin 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Maddenin yeni hale 

aşağıdaki şekildedir.  
 

Madde 6: “Vakfın yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf 
olunur.” 

  
6 Sözleşmenin 17. maddesine “vakfın feshi ve tasfiyesi halinde vakfın tasfiyesinden 

arta kalan malvarlığı “Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik 
Tasarımı Bölümü’ne devredilecektir.” Cümlesi eklenmiştir.  

 
7 Kadıköy 17. Noterliği tarafından 18.04.2006 günü 07017 yevmiye numarasıyla 

düzenlenen Vakıf Senedi’nin yukarıda belirtilen maddeleri belirtilen şekilde 
değiştirilmiştir.  

 
 
 
                            
                   

EMRE SENAN TASARIM VAKFI 
DÜZELTME BEYANI 

 
 
 



8 Kadıköy 17. Noterliği tarafından 18.04.2006 günü 07017 yevmiye numarasıyla 
düzenlenen ve yine aynı Noterliğin 20 Eylül 2006 tarih ve 17497 yevmiye numarasılı 
düzeltme beyanı ile değiştirilen Vakıf Senedi’nin bazı maddeleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.  

 
9 Vakıf Sözleşmesinin Vakfın Gayeleri başlıklı 3.2 başlığı altında 3.3.4 ve 3.3.5’de 

düzenlenen aşağıdaki bölümler sözleşmeden çıkartılmıştır.  
 

3.3.4  : “Sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetler, lokaller, bürolar, sportif dinlenme ve 
sair gerekli tesisleri açmak ve işletmek” 
3.3.5 : “Her türlü kurslar, seminerler, panel, konferans gibi eğitim ve kültürel 
faaliyetlerde bulunmak”  

 
10 Vakıf Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için cümlesi ile başlayan 3.3 numaralı başlık 

altında 3.3.5 deki düzenlemenin sonuna “ 5072 sayılı kanuna aykırı olmamak şartıyla” 
ibaresi eklenmiştir.   

 
11 Denetici başlığı altındaki Madde 12’deki düzenlemede “Denetici Kurulu Kurucular kurulu 

tarafından seçilir” cümlesi değiştirelerek  
 

“Denetici, Kurucular kurulu tarafından seçilir” şeklinde düzenlenmiştir.   
 
12 Kadıköy 17. Noterliği tarafından 18.04.2006 günü 07017 yevmiye numarasıyla 

düzenlenen ve yine aynı Noterliğin 20 Eylül 2006 tarih ve 17497 yevmiye numaralı 
düzeltme beyanı ile değiştirilen Vakıf Senedi’nin yukarıda belirtilen maddeleri belirtilen 
şekilde değiştirilmiştir.  

 
 
 
                            
 


