
   

 

VAKIF FİKRİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 

 

Uygarlıkların etkileri, sanat ve kültür miraslarının zenginliği ölçüsünde devam edebilir ve bu mirasın 

belgeleri turizm olayına etki yapan faktörlerin ön sırasında yer alır. Türkiye’mizin çok zengin sanat ve 

kültür mirasına sahip olduğu şüphesizdir. Bu çok değerli mirasın korunması konusunda yıllardır fikir ve 

öneri olarak birçok şey söylenmiş, bilimsel kararlar alınmış, ancak, etkin bir koruma ve değerlendirme 

uygulaması maalesef yapılamamıştır. 

 

Türkiye’nin ve Türk Ulusunun ve Anadolu Uygarlığının sanat ve kültür varlıklarını ve mimarî mirasını 

doğal, tarihsel, kültürel, estetik ve turizm değerlerini ve bu kavramlar içine girecek her çeşit belgesel 

değerleri korumak ve bu değerlerin geçmişle, gelecek arasında kültürel bir bağ dokusu şeklinde 

devamlılığını sağlamak amacından hareketle, bu işe gönül vermiş olan kişilerin Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığına (halen Kültür ve Turizm Bakanlığı) yaptıkları müracaat olumlu karşılanmış ve adı geçen 

Bakanlığın önderliğinde, mevcut tespitlerin ışığında konuyu bütün yönleriyle ele alarak, yıllardır bilimsel 

çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların güçlerini amaçları doğrultusunda birleştirecek ve dünyadaki benzer 

uygulamaları inceleyecek (Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Organizasyon Bürosu) adı 

altında bir nüve teşkilât oluşturulmuştur. 

 

Bu teşkilâtın kurulmasındaki amaç, bağımsız, tüzel kişiliğe sahip ve medenî kanun hükümlerine göre bir 

vakıf kurulmasının temini için bir baz oluşturmak idi. Çalışmalar sonucu, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 

öncülüğünde ve bu amaca gönül vermiş hakiki şahısların iştirakiyle, TÜRKİYE ANIT ÇEVRE TURİZM 

DEĞERLERİNİ KORUMA (T.A.Ç.) VAKFI kuruldu. 

 

Hedef, sadece tahribatı önlemek, korunması gerekli kültür varlıklarına fonksiyon vermek ve onarmak 

değil, aynı zamanda korunması gerekli kültür varlıklarına kabil olduğunca hayat katmak, yaşayan 

insanların canlılığını eski eserlere aşılamak, korunması gerekli kültür varlıklarını koruma bilincini yaygın 

hale getirmekti. 

 

Kanunî formalitelerin tamamlanmasından sonra, 20 Mayıs 1976 tarihinde ilk Mütevelli Heyet toplantısı 

yapılmıştır. Bu toplantıda, Vakıf senedinin öngördüğü işlemler tamamlanmış, gerekli seçimler yapılmış, 

teşkilat şeması onaylanarak, Vakfın öncü ve örnek çalışmaları arasına alacağı konularla, Yönetim Kurulu 

faaliyetine ışık tutacak kararlar alınmıştır. 

 

 

TÜRKİYE ANIT ÇEVRE TURİZM DEĞERLERİNİ KORUMA VAKFI 

RESMİ SENEDİ 

 

VAKFIN ADI VE MERKEZİ 

 

Madde: 1 – Vakfın adı “Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı”dır. Bu senette 

kullanılacak vakıf kelimesi ile bu vakıf kast ve ifade edilmiştir. Vakfın merkezi İstanbul'dadır. Vakıf 

gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında şube ve bürolar açabilir, mümessillikler verebilir. 

 

VAKFIN AMACI 

 

Madde: 2 – Türkiye’nin ve Türk Ulusunun ve Anadolu Uygarlığının sanat ve kültür varlıklarını ve 

mimarî mirasını; doğal, tarihsel, kültürel, estetik ve turizm değerlerini ve bu kavramlar içine girecek her 

çeşit belgesel değerleri korumak, yaşatmak, bu değerlerin geçmişle gelecek arasında kültürel bir bağ 

dokusu şeklinde devamlılığını sağlamak, bu amacın gerçekleşmesi için gerekli organizasyonu kurmak, 

ilgili kuruluş ve kişilerin bu amaç doğrultusunda fikir ve çalışma koordinasyonunu sağlamak, gerekli 

doküman ve envanter çalışmaları yapmak, korunacak yapıtları veya çevreleri uygunluğu oranında turizm 



fonksiyonu içerisinde değerlendirerek, sağlıklı bir yaşama imkanı sağlamak ve özellikle İstanbul ve 

Boğaz’daki yapıt ve çevreleri örnek çalışma programı içerisinde ele almak, amaca uygun tüm faaliyetleri 

kolaylaştıracak kamuoyu oluşturma ve eğitim çalışmaları ve her türlü yayın yapmak, eleman yetişmesini 

sağlamak, bütün bu hedeflere varmak için yapılacak işlemlerin yöntemini tespit etmek ve bu yöntemleri 

uygulamak veya uygulatmak amacıyla Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı adı ile bir 

vakıf kurulmuştur. Bu vakıf amacı doğrultusunda, gelirlerin en az %80’ini, nevi itibariyle genel, özel ve 

katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini istihdaf 

etmek üzere tahsis edecektir. 

 

VAKFIN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR 

 

Madde: 3 – Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değerleri 

sınırlanmamış olarak taşınır veya taşınmaz mallara ve her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve 

mal varlığına şartlı veya şartsız her türlü bağış, tahsis, ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, 

kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya devir ve ferağ etmeye, kiraya 

vermeye, gelirlerini veya kârlarını tahsil ve sarfa, Vakfın mal varlığına dahil bir veya birden fazla 

gayrimenkul veya gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya; Vakfın amacına aykırı olmamak 

ve amaca o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydı ile, vaki bağış, tahsis, vasiyet, çeşitli 

ölüme bağlı tasarruflar ve satın alma yoluyla ve kanuna aykırı olmayan diğer yollarla temellük ettiği 

taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; şirketlerin hisse senetlerini, intifa 

senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade 

eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kupon ve kupürleri almaya, satmaya, 

gelirlerini tahsil ve sarfa; Vakfın amacına benzer faaliyetlerde bulunan vakıflarla ve kamu kurum ve 

kuruluşları dışındaki özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıf ve benzeri kamu 

kurum ve kuruluşları dışındaki özel kurum ve kuruluşlardan yardım almaya, bu yardımı temin için 

anlaşmalar akdetmeye; amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya vakfın mal 

varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettüü veya kâr hissesini 

sarfa; gayrimenkulün intifa, sükna gibi mülkiyetin gayrı ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; 

Vakfın konusu ve amacı kapsamına giren bilcümle menkul ve gayrimenkullerin onarım ve inşaatını 

(inşasını) gerçekleştirmeye ve bütün bu menkul gayrimenkullerin işletim değerlendirmelerini gerekli 

yollarla sağlamaya; mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için, taşınır ve 

taşınmaz malların rehini dahil, her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule; gayelerini 

gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç almaya, muteber banka kefaletlerini kabule; gayelerini 

gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair 

teminat iraesine; velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya birkaçının veya tamamının gerçekleştirilmesi 

için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, 

Medeni Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak, Vakıf bu yetkilerini ve 

gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz. 

 

VAKFIN VARLIĞI 

 

Madde: 4 – Vakfın ilk kuruluş varlığı, Vakfa ödenmiş 10.000. – (onbin) Türk Lirasıdır. Vakıf bu ilk 

kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, para menkul ve gayrimenkulleri herhangi bir hukuki 

yolla iktisap edebilir ve 3. maddede belirtilen tasarruflarla mal varlığını genişletebilir. 

 

VAKIF ORGANLARI 

 

Madde: 5 – Vakfın organları Mütevelli Heyet ve Yönetim Kuruludur. 

 

MÜTEVELLİ HEYET 

 

Madde: 6 – Mütevelli heyet, Vakfın idaresi ile yükümlü ve sorumlu Yönetim Kurulunu seçen, 

çalışmalarına yön veren, denetleyen ve ibrâ eden organdır. 



 

Ek Madde 2’deki 1 No.lu Listede adları yazılı 18 kurucu ile  

Ek Madde 2’deki 2 No.lu listede adları yazılı 14 kişi Mütevelli Heyet üyesidir. 

 

a- İstifa, ölüm, hak ve fiil ehliyetinin kaybı, 

b- Vakıf amaçlarına aykırı hareket edilmesi, 

c- Mazeretsiz olarak arka arkaya olağan veya olağanüstü 3 (üç) Mütevelli Heyet toplantısına asaleten 

veya vekâleten iştirak edilmemesi hallerinde Mütevelli Heyet üyeliği kendiliğinden sona erer. 

 

Halef Tayini: Ek Madde 2’deki 1 No.lu Listede adları yazılı 18 kurucu Mütevelli Heyet üyesi; üye 

oldukları tarihte vefatları, iş göremez hale gelmeleri veya hastalıkları veya çekilmeleri halinde kendi 

yerlerine Mütevelli Heyet üyeliği haklarını iktisap edecek bir adayın ismini noter vasıtasıyla Vakıf Genel 

Sekreterliğine tebliğ ederler. Bu aday, Mütevelli Heyet üyeliğini iktisap edinceye kadar tayin edilenlerce 

her zaman aynı usulle değiştirilebilir. 

Bu şekilde halef tayin edilen adayın, Mütevelli Heyet üyeliğini iktisap edebilmesi için gündeminde bu 

konunun bulunduğu bir Mütevelli Heyet toplantısında toplantıya iştirak edenlerin en az 2/3 (üçte iki) 

kabul oyu gerekir. Aksi halde D fıkrası hükümleri uygulanır.  

 

Mütevelli Heyet üye sayısında azalma olması halinde Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyet 

üyelerinin en az 1/5’inin (beşte birinin) yazılı önerisi ile gündeminde bu konunun bulunduğu bir Mütevelli 

Heyet toplantısında yeni Mütevelli Heyet üyesi seçilir. Seçilebilmek için toplantıya iştirak edenlerin en az 

2/3 (üçte iki) kabul oyu gerekir. 

 

VAKIF ŞEREF ÜYELİĞİ 

 

Madde: 7 – Her yılın ilk Mütevelli Heyet toplantısında Vakfa olağanüstü hizmet etmiş veya edebilecek 

gerçek kişilere veya Vakfa önemli yardım ve bağışta bulunan tüzel kişilere, Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi 

üzerine Vakıf Şeref Üyeliği payesi verilebilir. 

 

Bu üyelerin isimleri Vakfın Şeref üyeliği defterine tescil edilir ve kendilerine Şeref Üyeliği plaketi verilir.  

Şeref Üyeliği (tüzel kişilerin temsilcileri) Mütevelli Heyet toplantılarına katılabilirler, ancak oy hakları 

yoktur. 

 

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI, TOPLANTILARI, KARAR NİSABI 

 

Madde: 8 –  

 

Gündeminde “seçim” bulunan Mütevelli Heyet toplantısında 3 (üç) yıl için Mütevelli Heyet Başkanı 

seçilir. Mütevelli Heyet Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bu nedenle her Mütevelli 

Heyet toplantısı için toplantının açılmasını müteakip 1 (bir) toplantı başkanı ile 2 (iki) başkan yardımcısı 1 

(bir) kâtip üye seçilir. Bu üyelerin görevleri toplantı süresince devam eder ve toplantı bitiminde son bulur. 

 

Mütevelli Heyet her oniki ayda en az bir defa Başkanın daveti ile olağan toplantısını yapar. 

 

Mütevelli Heyet, üyelerinden en az üçte birinin yazılı isteği üzerine Başkanlıkça bu isteğin tebellüğü 

tarihinden itibaren en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Başkan Mütevelli Heyeti her zaman 

olağanüstü toplantıya davet edebilir. 

 

Olağan veya olağanüstü toplantıların yeri, günü, saati ve gündemi üyelere gerektiği şekilde Başkanlıkça 

duyurulur. 

Olağanüstü toplantılarda gündem dışındaki bir konu üzerinde karar verilemez. 



 

Mütevelli Heyet üye tam sayısının yarısını aşan sayı ile toplanır. İlk toplantıda bu sayı temin edilemezse 

ikinci toplantıda nisap aranmaz. 

Karar nisabı toplantıya katılan üye sayısının yarısını aşan sayıdır. Ancak bu sayı Mütevelli Heyet üye 

tam sayısının dörtte birinden aşağı olamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. 

 

DENETÇİLER 

 

Madde: 9 – Mütevelli Heyet kendi arasından veya dışarıdan üç kişiyi üç yıl için denetçi olarak seçer. 

Aynı kişilerin yeniden seçilmesi kabildir. Denetçiler yılda en az iki defa Vakfın gelir ve giderlerini, 

kayıtlarını inceler, sonucunu ve tavsiyelerini bir raporla Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanlığına 

sunarlar. 

 

YÖNETİM KURULU 

 

Madde: 10 –  

 

A) Görevi ve Seçimi: Mütevelli Heyet Başkanı, Yönetim Kurulu’nun da Başkanıdır. Yönetim Kurulu, 

Başkan dahil 9 (dokuz) asil üyeden teşekkül eder. Mütevelli Heyet, Yönetim Kurul üyeliği için 8 (sekiz) 

asil, 7 (yedi) yedek üye seçer. Yönetim Kurulu’nun asil üyelerden en az 5’i Mütevelli Heyet üyeleri 

arasından seçilir. 

Mütevelli Heyet Başkanının uygun görmesi halinde yedek üyeler de Yönetim Kurulu toplantılarına katılır. 

Yönetim Kurulu, Vakıf Resmi Senedi, Mütevelli Heyet’in tavsiyeleri ve mevzuat hükümlerine göre Vakfı 

idare ve temsil ile görevli ve sorumludur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi 3 (üç) yıldır. 

 

B) Yönetim Kurulu’nun İş Bölümü: Yönetim Kurulu kendi arasından iki Başkan Vekili ile bir Muhasip 

Üye seçer ve gerekli gördüğü görev bölümünü yapar. 

Başkan görevlerinden bir kısmını Başkan Vekillerine devredebilir. Yönetim Kurulu bir Başkan Vekilinin 

başkanlığında bir icra kurulu kurabilir. 

 

C) Vakfın Gelirlerinin Tahsisi ve Yıllık Bütçe: Yönetim Kurulu her takvim yılı için Mütevelli Heyet’in 

tasvibi ile kesinleşecek bir bütçe hazırlar ve bu bütçede gelirlerin Vakfın gayesine tahsis esaslarını ve 

oranlarını, Vakıf Resmi Senedi esaslarına ve Vakfa yapılan bağışların şartlarına göre tespit eder. 

 

GENEL SEKRETER 

 

Madde: 11 – Yönetim Kurulu ilk toplantısında Vakıf Genel Sekreterini tayin eder. Vakıf Genel Sekreteri 

Vakıf İdare Teşkilatının sorumlusu ve amiridir, hiyerarşik olarak Vakıf Yönetim Kuruluna karşı 

sorumludur. 

 

BİLİM KURULU 

 

Madde: 12 –  

 

Mahiyeti ve Görevi: Bilim Kurulu Vakfın gayelerini gerçekleştirmek için yapacağı araştırmalar, rölöve, 

restorasyon projeleri ve restorasyon tatbikatı gibi konuyla ilgili her türlü teknik ve bilimsel çalışmalar ve 

bunların uygulanması hususları ile de görevlendirilebilecek, Vakıf Yönetim Kuruluna bilimsel görüş ve 

tavsiyelerde bulunan bir danışma kuruludur. Bilim Kurulu ile Yönetim Kurulu arasındaki ilişkileri Vakıf 

Genel Sekreteri düzenler. 

 

Kuruluşu: Bilim Kurulu Türkiye’de arkeoloji, sanat tarihi, şehircilik, restorasyon, mimarlık tarihi ve 

turizm dallarından en az birinde uzmanlaşmış veya eser vermiş kişiler arasından seçilecek 10 üye ile Vakıf 

Genel Sekreteri’nden meydana gelir. 



Bilim Kurulu’nun oluşumu, üyelerin seçimi ve çalışma biçimi Vakıf Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir. 

Bilim Kurulu’nun seçilmiş üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi biten Bilim Kurulu üyesi 

yeniden seçilebilir. 

 

VAKIF TÜZÜĞÜ VE YÖNETMELİKLER 

 

Madde: 13 – Vakıf organları ve Vakıf idare teşkilatının kuruluş ve çalışmaları, Vakfın idare ve temsili 

Vakıf Resmi Senedinin tescilini takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilecek 

tüzükle tayin edilir. Kurucu üyeler Vakıf idare kadrosunda görevlendirilebilirler, ancak bu görevleri 

süresince üyesi oldukları organda ibra oyu kullanamazlar. 

 

Yönetim Kurulu ihtiyaca göre yönetmelikler düzenler. 

 

Madde: 14 – Vakfın, amacını gerçekleştiremeyeceği, çalışmalarının yarar sağlayamayacağı anlaşılır ise 

Yönetim Kurulu’nun önerisi ile gündeminde bu konunun bulunduğu bir Mütevelli Heyet toplantısında 

Vakfın fesih ve tasfiyesine karar verilir. 

Vakfın fesih ve tasfiyesi için Mütevelli Heyet üye tam sayısının en az 2/3’ünün (üçte ikisinin) kabul oyu 

gerekir. 

Fesih ve tasfiye kararı verilmesi halinde, fesih ve tasfiye işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yapılır.  

Tasfiye sonucu Vakıf malvarlığı, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen aynı amaca hizmet eden bir Vakfa 

devredilir. 

 

Madde: 15 – Vakıf, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından denetlenir. 

 

Madde: 16 – Vakıf Resmi Senedi’nde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu Kararı veya Mütevelli 

Heyet Üyelerinin en az beşte birinin yazılı önerisi ile gündeminde bu konunun bulunduğu bir Mütevelli 

Heyet toplantısında mevcudun 2/3 (üçte iki) kabul oyu ile yapılır. 

 

Geçici 

 

Madde: 1 – Vakfın kuruluş muameleleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Türkiye Anıt Çevre Turizm 

Değerlerini Koruma Organizasyon Bürosu tarafından yürütülür. Bu büronun koordinatörü Av. Halit Ziya 

Yavuzer veya büro görevlilerinden Av. Gündüz Delibaş veya Y.Mim. Sinan Genim bu konuda 

yetkilidirler. 

 

Ek  

 

Madde: 1 – Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki Tüzük’ün 37. 

Maddesinde sınırlanan yönetim, idare masrafları ile Vakıf gelirini arttıracak yatırımlara ayrılacak 

miktarlar dışında kalan Vakıf gelirlerinin tümü Vakfın amaçlarına tahsis veya sarf edilir. 

 

Madde 2 –  

 

a) 6. Maddenin (A) fıkrasında zikredilen 1 No.lu liste 

Kurucular Listesi 

Lütfi Tokoğlu  

Mukadder Sezgin 

İlhan Evliyaoğlu 

Namık Kemal Şentürk 

Halit Ziya Yavuzer  

Nurhan Atasoy  



Orhan Alsaç  

Hüsrev Tayla 

Mustafa Sinan Genim 

Ömer Sedat Eldem  

Yümnü Doğan Kuban 

Aptullah Erdoğan Kuran  

Mehmet Muhittin Güven  

Hasan Hayrullah Örs  

Muharrem Nuri Birgi  

Emel Esin  

İbrahim Seyfullah Esin  

Hayati Tabanlıoğlu  

 

6. maddenin (A) fıkrasında zikredilen 2 No.lu liste 

Sümer Atasoy 

Arsın Aydınuraz 

Şenol Demiröz 

İnan Kıraç 

Cemil Kıvanç 

Ahmet Coşkun Özgünel 

Kadir Topbaş 

Şerif Yenen 

Bülent Ofluoğlu 

Gül İrepoğlu 

Yaman İrepoğlu 

Köksal Anadol 

Cevat Erder 

Ataman Demir 

Tavit Köletavitoğlu 

Şerafettin Yılmaz 

Nevzat İlhan 

Adnan Ertem 

Necmi Kavuşturan 

Fikret Tayfun Demirören 

Hasan Gürsoy 

Kazım Türker 

Ali Gürsoy 

Atilla Öztürk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İSTANBUL 16 ncı ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ 

 

Sayı  

 

Esas No  : 1976/175 

Karar No : 1976/208 

 

Hakim  : Hadi Kadıoğlu 8453 

B. Kâtip  :  Müslüm Bozsoy 

 

Vakfın tescilini isteyen :   
“Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı” Kurucuları adına vekilleri kurucu üyelerden  

Av. Halit Ziya Yavuzer  

Meşrutiyet Cad. 57, Kat 8 Beyoğlu  

 

Müstedi vekili 15/3/1976 tarihli dilekçesinde: İstanbul 6’ncı Noterliğinden resen tanzim edilen 12/3/1976 

gün ve 12999 Y.sayılı resmi senediyle (Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı) 

kurulduğunu, Vakfın gayesinin, resmi senedin 2. Maddesinde belirtildiği üzere özetle, Türkiye’nin ve 

Türk Ulusunun ve Anadolu uygarlığının, kültür ve mimari mirasını, doğal, tarihsel, kültürel, estetik ve 

turizm değerlerini ve kavramlar içine girecek her çeşit belgesel değerleri korumak, yaşatmak, bu 

değerlerin geçmişle, gelecek arasında kültürel bir bağ dokusu şeklinde devamlılığını sağlamak olup, 

medeni kanunun 903 sayılı kanunla muaddel 74 üncü maddesi gereğince Vakfın tescilini talep eylemiştir. 

Vakfın tesciline mani bir durum bulunup bulunmadığı hususunda 15/3/1976 tarihli talep dilekçesi ile İst. 6 

ncı Noterliğinden resen tanzim edilen 12/3/1976 tarih ve 12999 Y. Sayılı resmi senetten bir örnek 

bağlanarak 15/3/1976 tarihli yazımızla Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilmiş, alınan 15/3/1976 tarih, 

12/1396 sayılı cevabi yazı münderecatına göre, Vakfın tescilinde bir sakınca olmadığı mütalaa edilmiş ve 

mahkemece de Vakfın tesciline mani bir durum görülmeyip bu suretle istek yerinde görülmüş olduğundan 

medeni kanunun 903 sayılı kanunla muaddel 74 üncü maddesi gereğince İstanbul 6 ncı Noterliğince resen 

düzenlenen 12/3/1976 tarih ve 12999 Y. Sayılı resmi senedi ile kurulan (Türkiye Anıt Çevre Turizm 

Değerlerini Koruma Vakfı) resmi senedinin tesciline, tescilin mahkeme sicilinde kaydına, karar örneğinin 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne tevdiine, temyizi kabil olmak üzere 19/4/1976 tarihinde evrak üzerinde karar 

verildi. 

  

İşbu ilan temyizden feragat edilmek suretiyle 19/4/1976 tarihinde kesinleşmiştir. 19/4/1976 

 

 

Vakıf Resmi Senedinde Yapılan Değişiklikler 

 

30.07.1982 gün ve 17767 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 8/4475 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile medeni 

kanun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzükte yapılan değişiklik sonucu tüzüğün Ek. 4. 

maddesi gereği Vakıf Resmi Senedine ilave edilmesi gerekli olan hüküm Beyoğlu 3. Asliye Hukuk 

mahkemesinin 05.01.1983 gün E- 1982/1214, K.1983/1 sayılı kararı ile (Ek- Madde 1) olarak senede ilave 

edilmiştir. 

 

Vakıf Mütevelli Heyeti’nin 14.03.2003 tarihli toplantısında almış olduğu karar gereği Vakıf Senedinin 

8/A, 10/A maddelerindeki değişiklikler ve 16. maddenin ilavesi, Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

02.12.2003 gün E.2003/689, K. 2003 7 807 sayılı karar ile tescil edilmiştir. 

 

Vakıf Mütevelli Heyeti’nin 28.05.2004 tarihli toplantısında almış olduğu karar gereği Vakıf Senedinin 3, 

6, 12, 14, 15 ve (Ek - Madde 2) maddelerindeki değişiklikler Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

07.10.2004 gün E. 2004/316, K. 2004/450 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. 


