
KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI 

 KURULUŞ SENEDİ 

KURULUŞ 

Madde 1: 

Türk Medeni Kanını kurallarına uygun olarak tüzel kişiliğe sahip bir vakıf kurulmuştur. Vakfın 
kurucuları; TC uyruklu Şengül Akçar, TC uyruklu Zehra Coşkun, TC uyruklu Leyla Onur’dur. 

VAKFIN ADI VE MERKEZİ 

Madde 2: 

Vakfın adı Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’dır. Bu kuruluş senedinde Kadın Emeğini 
Değerlendirme Vakfı kısaca “vakıf” olarak anılacaktır. Vakfın ikametgâhı Müeyyetzade 
Mahallesi, Galipdede Caddesi, No:149, D:4 Beyoğlu, İstanbul’dur. 

VAKFIN AMACI 

Madde 3: 

Günümüz Türkiye’sinde kadın emeğinin %85’i işgücü piyasasının dışındadır. Buna bağlı 
olarak da Türk kadını yasalarca kendisine tanınan ileri hakları çağdaş ihtiyaçlara uygun 
olarak kullanma ve bunları daha ileri düzere götürme yeteneğinden yoksundur. Bu 
gerçeklerin ışığında vakıf, atıl kadın emeğini geleneksel ev işleri dışına çıkararak gelir getirici 
yaratıcılığa dönüştürmek ve verimini arttırmak, bu yolla ülke kalkınmasında etkin katılımını ve 
ekonomik faaliyet alternatiflerini arttırarak kadının soys-ekonomik statüsünü yükseltmeyi ve 
bu süreç içinde ulusa yararlı bir kuşak yetiştirmek için sağlıklı beslenme, aile planlaması ve 
giderek ciddi bir sorun haline gelmeye başlayan çevre sağlığı konusunda bilgilendirmeyi 
amaçlar. 

VAKFIN FAALİYETLERİ 

Madde 4: 

Vakıf yukarıda açıklanan amacını gerçekleştirmek için; 

4.1: Türkiye’nin iktisadi, sosyal, kültürel e teknolojik yapısını ilgili kamu kuruluşlarıyla birlikte 
araştırarak kadınların katılabileceği ekonomik faaliyet alanları ve katılma yollarını saptar. Bu 
yönde araştırma çalışmaları yapar. 

4.2: Üretim süreci içinde aile planlaması, sağlıklı beslenme ve çevre sağlığı gibi konularda 
kadınları bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik eğitim programları için ilgili kamu 
kuruluşları, eğitim kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliğine gider. 

4.3: Geleneksel üretim alanları dışında kadınların ortaklaşa çalışarak emeklerini daha verimli 
ve daha etkin ve gelir getirici bir düzeyde ortaya koymaları için kurslar düzenler, bunların 
uygulanması için başlangıç desteği sağlar. 



4.4: Bu konudaki çalışmaların koordine edilmesi ve gerekli kamuoyunun sağlanması için 
kongre, seminer, sempozyum, konferans gibi süreli ya da süresiz çalışmalar yapar ya da 
yaptırır. Yurt dışında bu tür çalışmalara katılır. 

4.5: Bedelli ya da bedelsiz radyo ve TV hariç süreli ya da süresiz yayınlar yapar. Amaçlarına 
uygun olarak yapılan veya yapılacak olan yayınları destekler. 

4.6: Vakıf kadınlara yönelik yeni iş alanları açmak amacıyla tesisler kurar, bunları işletir. Bu 
amaçlara yönelik tesis ve işletmelerle her türlü işbirliğine gidebilir. 

4.7: Amaçları doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı vakıflarla, özel kuruluşlarla karşılıklı ilişki ve 
ortak çalışmalarda bulunur. Yurt dışındaki kuruluşlarla yapılacak her türlü işbirliği ve ilişki, 
mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak yapılır. Bütün bu ve benzeri kuruluşlardan özel 
tüzel ve gerçek kişilerden bağış, yardım, insan gücü desteği kabul edebileceği gibi aynı 
şekilde bağış, yardım ve insan gücü desteğinde bulunabilir.  

4.8: Vakıf, açıklanan hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak mal varlığımda bulunan taşınır ve 
taşınmaz mallarla, sahip olduğu ve yurt içi ve yurt dışı vakıfların ve kişilerin kendisine tahsis 
ettiği veya ariyet olarak verdiği tüm mal ve hakları kullanabilir. 

4.9: Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmış 
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 malvarlığına giren bir ya da birden çok 
taşınmaz mal ve gelirlerini bir ya da birkaç kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet 
konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla 
mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri 
almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına 
benzer çalışmalarda bulunan yurt içi yasal izin alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve 
tüzel kişilerle iş birliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için 
anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin 
gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı 
sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri 
almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek 
ve gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın 
amaç  ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü 
çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine 
göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları 
doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakıf 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 
46’ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki e gelirlerini 903 sayılı 
kanunla yasaklanan maksatlara kullanamaz. 

4.10: Dar gelirli kadınların ekonomik hayata katılmalarını sağlamak üzere kendi işlerini 
kurabilmeleri için her türlü destek hizmetleri sağlar, bu hizmetlerin kimlere ve nasıl 
verileceğinin usul ve esaslarını yönetmeliklerle belirler. 

 



VAKFIN MAL VARLIĞI 

Madde 5:  

Vakfın mal varlığı, kurucuların ve üçüncü şahısların vakfa bağışlayacağı taşınır ve taşınmaz 
mallar, nakit, kambiyo senetleri, tahvil ve hisse senetleri ve benzeri değerlerde her nevi mal, 
hak ve değerlerden oluşur. Vakfın ilk mal varlığını teşkil etmek üzere; 

5.1 : Şengül Akçar   : 1.800.000.-TL 
5.2 : Zehra Coşkun   :    100.000.-TL 
5.3 : Leyla Onur   :    100.000.-TL 
olmak üzere toplam 2.000.000.- (iki milyon) TL’sı koymuşlardır. 

VAKFIN GELİRLERİ 

Madde 6: 

Vakfın gelirleri şunlardır; 
6.1: Vakıf çalışmalarından ve işletmelerden sağlanacak gelirler, 

6.2: Vakıf taşınır ve taşınmaz mallarının sağlayacağı gelirler, 

6.3: Her nevi bağış ve yardımlar. 

6.4: Yurt içi ve yurt dışı vakıf, kurum, gerçek ve tüzel kişilerle yapılacak ortak çalışmalardan 
ve hizmetlerden elde edilecek gelirler. 

6.5: Yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerin vakfa tahsis edecekleri taşınır ve taşınmaz 
hak ve alacakların gelirleri. 

6.6: Vakıf yıllık brüt gelirinin %20’sini yönetim ve idare giderleri ile ihtiyatlara ve vakıf mal 
varlığını arttırıcı yatırımlara, kalan %80’ini ise vakıf amaçlarına ayıracaktır. 

VAKFIN ORGANLARI 

Madde 7:  

Vakfın organları; Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan oluşur. 

MÜTEVELLİ HEYET 

Madde 8: 

Mütevelli heyet, vakfın en yüksek karar organı olup; 
Vakfın Mütevelli Heyeti, kurucularla işbu vakıf senedine ekli listede adları yazılı kişilerden 
oluşan 22 kişidir. Mütevelli Heyet üyelerinin ölüm, istifa gibi nedenlerle boşalması halinde 
boşalan üyeliklere yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli kurul kararı ile seçim yapılır. 

 

MÜTEVELLLİ HEYETİ TOPLANTILARI 

Madde 9: 



Mütevelli Heyet; 

Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları 
görüşmek üzere Mart ayı içinde toplanır. 

Mütevelli Heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet 
üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde 
olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda divanın teşkilinden hemen 
sonra hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf 
organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde 
ilavesi mümkündür. 

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza 
karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. 

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte, aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantı 
nishabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz. 

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların 
eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı 
ayrıca karara bağlanırç 

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten başka bir 
üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. 

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam 
sayısının üçte ikisidir. 

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ  

Madde 10: 

Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda 
gösterilmiştir. 

a) Yönetim Kurulunu seçmek, 
b) Denetim Kurulunu seçmek, 
c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını 

görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, 
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek 

kabul etmek, 
e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul 

etmek, 
f) Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip 

verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek, 
g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, 
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. 

Mütevelli heyet üyelerine üyelikleri için herhangi bir ücret ödenmez. 

 



YÖNETİM KURULU 

Madde 11: 

Yönetim kurulu beş üyeden oluşur. 

Mütevelli heyet, yönetim kurulu üyelikleri için kendi arasından üç (3) yıllık süre için 5 asil ve 3 
yedek üye seçer. Adaylar arasında en çok oyu alan beş kişi yönetim kurulunu, onları izleyen 
üç kişi de yedek üyeleri oluşturur. Seçilen üyelerin herhangi bir nedenle yönetim kurulu 
üyeliğini kaybetmesi halinde yedek üyeler aldıkları oy sayısı sırasına göre yönetim kuruluna 
katılır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.  

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir başkan, bir muhasip üye seçer ve gerekli 
gördüğü iş bölümünü yapar. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

Madde 12: 

Yönetim kurulu, başkanı vasıtasıyla vakfın tüzel kişiliğini temsil eder. Vakfı amaç ve 
kanunlara uygun olarak sevk, idare ve temsil eder. Bu konularda Mütevelli Heyetin aldığı 
kararları uygular. 

Yönetim kurulu üyeleri görevlerinden dolayı Mütevelli Heyete karşı sorumludur. 

Vakıfta çalışacak üst düzey personeli atar ve azleder ve diğer personelin çalışma düzenini, 
ücretlerini, işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirler. 

Ölüm, istifa gibi nedenlerle boşalan mütevelli heyet üyeliği yerine mütevelli heyete yeni aday 
önerir. 

Yönetim kurlu vakfın yıllık bilançosunu, tahmini bütçesini ve faaliyet raporunu hazırlar ve 
mütevelli heyetin onayına sunar. 

Her türlü işletmelerin, ortaklıkların kurulmasına, kurulmuş olanlara katılmaya, tüzel kişilikler 
oluşturmaya, işletmeleri fesih ve tasfiyeye, ortaklıklardan ayrılmaya ve Türk Medeni Kanunu 
Hükümlerine Göre Kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tüzük’ün Ek 3. Maddesine uygun olarak yurt içinde şube açmak için Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nden, yurt dışında şube açmak için ise Dış işleri Bakanlığının olumlu görüşü 
üzerine İçişleri Bakanlığından izin almak kaydıyla yurt dışında gerekli gördüğü yerlerde 
şubeler açmaya ilişkin kararları verir.  

Yönetim kurulu gerekli gördüğünde kendi üyeleri arasından üç (3) kişilik bir yürütme kurulu 
seçebilir. 

Yürütme Kurulu, yönetim kurulunun görevlendirdiği konularda çalışmalar yürütür ve olağan 
yönetsel ve parasal konularda gereken kararları alır. 

Yönetim kurulu en az yılda dört defa toplanır. Toplantı yeter sayısı 4’tür. Kararlar, katılan 
üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. 
Toplantılara geçerli bir nedeni olmaksızın arka arkaya üç defa katılmayan üye görevden 
ayrılmış sayılır. 



Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmez. 

 

DENETİM KURULU 

Madde 13: 

Denetim kurulu, vakıf mütevelli heyetini teşkil eden üyeler arasından mütevelli heyet 
tarafından 3 yıl için seçilir ve üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. 

Denetim kurulu, kendi arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Görev süresi 
sona eren denetçiler tekrar seçilebilir. Denetim kurulu yılda en az bir defa vakfın gelir ve 
giderleriyle kayıtlarını inceler, sonuçlarını yönetim kuruluna, dönem sonu raporlarını mütevelli 
heyete sunar. 

DANIŞMA KURULU 

Madde 14: 

Vakıf bünyesinde icrai özelliği olmayan, vakfın çalışma alanlarında görüş oluşturmak, katkıda 
bulunmak, çalışma programlarını geliştirmek amacıyla, çeşitli konularda danışma kurulları 
oluşturabilir. Danışma kurullarının çalışma biçimi yönetim kurulunca çıkarılacak 
yönetmeliklerle belirlenir. Danışma kurulları, çalışmalarının sonuçlarını yönetim kuruluna 
rapor eder. 

HUZUR HAKKI 

Madde 15:  

15.1: Vakıf organlarında görev alanların yapacağı hizmetler fahridir. Ancak vakıfla ilgili 
yapacakları görevlere ilişkin yolculuk masrafları ödenebilir ve bir ihtisasa dayalı olarak vakfa 
yapacakları hizmetler karşılığında ücret almaları mümkündür. 

15.2: Kamu görevlilerine ücret ödenmez. 

HESAP DÖNEMİ 

Madde 16: 

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Vakıf işletmeleri, kanuni defterlerin dışında kendi özel 
muhasebe sistemine uygun defterler tutabilirler. 

VAKFIN SONA ERMESİ 

Madde 17: 

Vakfın sona ermesine Mütevelli Heyet tüm üyelerinin oy birliği ile, vakıf senedinin 
değiştirilmesi, Mütevelli Heyete katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile vereceği karar ile 
gerçekleşir. Bu hususta kanun kuralları saklıdır. 

Vakfın herhangi bir suretle tasfiyesi halinde tüm mal varlığı yakın amaçlı kurumlara veya 
eğitimi destekleyen kurumlara tahsis edilir. 



TEFTİŞ MAKAMI 

Madde 18: 

Vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğünün teftişine tabidir. 

Madde 19: 

Vakfın kurucuları ve 1.1.2002 tarihine kadarki vakıf senedi 7.2’nci maddesine göre Mütevelli 
Heyet üyeleri aşağıda sıralanmıştır. 

1. Fügen Yıldırım 
2. Güler Yücel 
3. Su Yücel 
4. İnci Bilgin 
5. Arzu Oyacıoğlu 
6. Güler Sezgin 
7. Belgin Türek 
8. Fatma V. Uzman 
9. Aytaç Erfüs 
10. Gülsevim Tek 
11. Güler Zeyneloğlu 
12. Ayhan Bekaslan 
13. Hacer Gündoğdu 
14. Nazende Eren 
15. Nigar Rona 
16. Leyla Onur 
17. Şengül Akçar 
18. Nilgün Yücel 
19. Hülya Güven Özgül 
20. Sultan Pınar 
21. Begüm Yavuz 
22. Zehra Coşkun 

  

 


