TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA VAKFI
(TÜSTAV)
RESMİ SENEDİ
MADDE 1: VAKFIN ADI:
TÜRKİYE SOSYAL TARİH ARAŞTIRMA VAKFI'dır. Kısa adı TUŞTAVdır. Bu senette kısaca "Vakıf" olarak
anılacaktır.
MADDE 2: VAKFIN MERKEZİ:
Vakfın yönetim merkezi İstanbul, Sultanahmet, Peykhane caddesi 44/4 adresindedir. Yönetim Kurulu Kararı ile
başka bir adrese taşınabilir.
MADDE 3: VAKFIN AMACI:
Vakfın amacı; Türkiye'nin yakın sosyal tarihinin aydınlatılmasına yarayacak belgelerin gün ışığına çıkarılması;
toparlanması; arşiv olarak düzenlenmesi; araştırma faaliyetlerine açılması ve yayınlanmasıdır.
MADDE 4:
VAKFIN FAALİYETLERİ:
Yukardaki amacı gerçekleştirmek için Vakıf tarafından:
A) Basılı ya da el yazması, yazılı, sözlü, görüntülü belgeler, kitap, broşür, bildiri, afiş, kartpostal, fotoğraf,
resim, anı belgelerinin doğal ya da bilinçli tahribinin önlenmesi ve Türkiye'de olanlarının korunması, yurt dışında
bulunanların ülkeye kazandırılması;
B) Kültür mirasımızın önemli bir parçası olan toplumsal hareketlerin belgelerinden, yurt içindekilerin bağış ve
ederi karşılığında toplanması.yurt dışındakilerin de öncelikle mikrofilmlerinin, uygun koşullarda da asıllarının
getirtilmesi ve ülke içinde korunarak değerlendirilmesi;
C) Bu belgelerin gelişen teknolojik olanaklarla kopyalanarak arşivlenmesi ve tahrip olmayacak biçimde orijinal
yada fotokopi, mikrofilm, mikrofiş, video, ses bantı, plak, film vb. olarak korunması ve işlenmesi, araştırmacıların
hizmetine sunulması;
D) Bu belgelerin ışığında sosyo-politik araştırmaların yapılması;
E) Yaşamı ve deneyleri ile tarihi aydınlatabilecek kişilerden bu bilgilerin derlenmesi, gerektiğinde bu kişilerle
sosyal dayanışma sağlanması ile
F) Bu ve benzeri amaçlar için gerekli her türlü etkinlik ve kurumsal çalışmaları gerçekleştirerek ülkemizde tarih
bilincinin gelişmesine hizmet edilmesi;
G) Bu belgelerin gelişen teknolojik olanaklarla kopyalanarak arşivlenmesi;
H) Türkiye'nin toplumsal tarihi bakımından önem taşıyan arşiv ve belgelerinin belirlenmesi;
I) Bunları bağışlayan yada ödünç veren kişi ve kurumların istemleri de gözönünde tutularak bu arşiv ve
belgelerin araştırmacıların yararına açılması;
İ) Ülke içinde ve dışında eğitici, aydınlatıcı toplantılar, seminerler, konferanslar, kurslar, paneller,
sempozyumlar, kollokyumlar, film ve video gösterileri düzenlenmesi, sergiler açılması;
J) Tanıtıcı ve aydınlatıcı yayınların yapılması; dia, video ve filmler hazırlayarak gösterime sunulması;
K) Yasal gereklere uyarak tarih araştırmaları için proje yarışmaları düzenlenmesi, ödüller ve burslar verilmesi;
L) Yasal gereklere uygun olarak aynı ya da benzer amaçlı olan veya Vakfın amaçlarını gerçekleştirmede gerekli
olan resmi yada sivil, yerli yada uluslararası kurum ve kuruluşlarla, yayınevleriyle ortak çalışmalar yapılması;
M) Yasalara uygun konferans turizmi ve benzerlerinin düzenlenmesi
faaliyetlerinde bulunulur.
MADDE 5:

Vakıf, bu faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere:
A- Yurt içindeki ve resmi makamların izniyle yurt dışındaki resmi yada özel kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma
ve işbirliğine gidebilir, anlaşmalar yapabilir.
B- Şirketler kurabilir, kurulu şirketlere ortak olabilir ve her türlü ticari faaliyette bulunabilir.
C- Yetkili makamın izniyle her türlü taşınır ve taşınmaz satın alıp satabilir; kiralayıp kiraya verebilir; devir ve
temlik edebilir; gelir ve kârlarını alabilir; ferağ edebilir; rehin verip alabilir; teminat ve borç alabilir ve verebilir; bağış
ve tesisler yanısıra her türlü ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir ve bunlar üzerinde her türlü hukuki tasarrufta
bulunabilir.
MADDE 6:
VAKFIN MALVARLIĞI

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından eşit miktarda Vakıf lar Bankası Beyazıt İstanbul Şubesi 4010256
no'lu ortak hesaba yatırılmış 13.000.-(Onüçbin Deutsche Mark) DM ve Dursun ekşi tarafından Nabi Yağcı'ya
verilen 15 Kasım 1992 vadeli 100.000.000.-TL(Yüzmilyon Türk Lirası) senet karşılığı alacaktır.
MADDE 7:
VAKFIN GELİRLERİ VE SARF ŞEKLİ:
VAKFIN GELİRLERİ:

Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 20'si idare masrafları ile ihtiyatlara ve vakıf malvarlığını
artıracak yatırımlara, kalan % 80'i ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.
A) Vakfın amaçlarının gerçekleşmesinde yararlı olabileceği öngörülerek Yönetim Kurulu'nca kabul edilen her
türlü nakit, taşınır mal, değerli evrak ve benzeri değerler ile taşınmaz mal bağışı, yardım ve vasiyetler;
B) Vakfın amaç ve faaliyet konularına uygun olarak yapılacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak
ücretler;
C) Genel ve katma bütçeli kurumlarca tahsis edilecek, ilgili uluslararası kuruluşlardan sağlanacak gelirler;

D) Vakfın sahibi yada ortağı olduğu işletmelerden elde edilecek gelirler;
E) Vakfın mallarından elde edilecek kiralar, irat, faiz ve temettülerle bunların satışlarından elde edilecek gelirler;
F) Vakfın malvarlığından ve koleksiyonunda birden fazla sayıda bulunan malzemenin satışından sağlanacak
gelir ve faizler;
G) Vakıf üyelerinin giriş aidatları ile
H) Yasanın elverdiği diğer gelirler'den oluşur.
MADDE 8: VAKFIN TEMSİLİ:
Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, yetkilerinin bir bölümünü kullanmak üzere kendi içinden
belirleyeceği en az iki kişiye Vakfı temsil ve ilzam yetkisi verebilir.
MADDE 9:
VAKFIN ORGANLARI:
A) Yönetim Kurulu,
B) Denetleme Kurulu,
C) Yüksek Danışma Kurulu,
D) Onur Üyeleri Kurulu,
E) Genel Kurul'dur.
MADDE 10: YÖNETİM KURULU:
Vakfı temsil ederek faaliyetlerini yürütecek olan Yönetim Kurulu, Vakıf kurucularının da içinde olduğu 11 asil ve
3 yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında bir başkan, bir genel yönetmen ve bir sayman üye seçer. Üyeliklerde
boşalma durumunda oy sırasına göre yedekler göreve çağrılır. Yönetim Kurulu'nun görev süresi üç yıldır. Bu
sürenin sonunda Kurul içinden, öncelikle gönüllülük esasına göre, bu mümkün olmadığı takdirde yapılacak
oylamayla belirlenecek üçte biri, yenilenmek üzere Genel Kurul'a sunulur. Yönetim Kurulu üç ayda bir toplanır.
Geçerli bir özrü olmaksızın üstüste üç toplantıya katılmayanın üyeliği düşer. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir gün ertelenir. Ertesi gün hazır bulunanlarla
yetinilir. Yönetim kurulu, kararlarını, katılan üyelerinin salt çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik durumunda başkanın
oyu iki oy sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantının kesin yer ve günü kararlaştırılır.
MADDE II:
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
A) Vakfı temsil etmek, yönetmek, Vakfın temsil ve ilzam şeklini belirlemek veya temsil edecekleri seçmek;
B) Vakfı üçüncü kişilere karşı borç altına sokan veya Vakfın hak kazanması sonucunu doğuran her türlü hukuki
iş ve işlemleri yapmak (Yönetim Kurulu'nun yasadan ve bu senetten doğan temsil yetkisini kullanmasıyla
meydana gelen bütün hukuki sonuçlar Vakıf tüzel kişiliğine ait olur);
C) Vakfın amacı doğrultusunda yürütülecek her türlü faaliyet için gerekli kararları almak ve Genel Kurul'da
alınmış olan kararların uygulanmasını sağlamak üzere borç ve alacak doğuracak hukuki ilişkilere girmek, taşınır
taşınmaz mallar üzerinde (yasaların buyruklarına uyulması ve gerekli izin ve olur'un alınması kaydıyla) her türlü
tasarrufta bulunmak, ayni hakları iktisab, tesis ve terkin etmek, başta telif hakları olmak üzere her türlü fikri ve
sınai haklar üzerinde tasarrufta bulunmak, bu hakları devretmek, iktisab etmek, bu devir ve iktisab tasarruflarını
gerçekleştirecek ilişkiler kurmak, değiştirmek ve sona erdirmek;
D) Vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, yıkmak, yeniden inşa veya tamir
etmek, yetkili makamın izniyle taşınmaz satın almak, satmak veya başka bir biçimde elden çıkarmak, Vakfın
taşınmazları üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak, şirket kurmak, şirketlere ortak olmak veya ortaklıktan
ayrılmak;
E) Vakfın lehine dava açmak, leh ve aleyhteki davaları takip etmek, sulh ve ibraya karar vermek;
F) Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar vermek, Vakıf gelirlerinin artırılması konusunda
yatırımlarda b.ulunmak;
G) Vakıfta çalışacak personelin çalışma düzenini, ücretlerini ve personelin işe alınması ve işten çıkarılması ile
ilgili kuralları belirlemek;
H) Yönetmelik hazırlamak ve gerektiğinde değiştirmek;
İ) Vakfın yıllık bütçesini hazırlamak ve Genel Kurul'a sunmak, Genel Kurul'un gündemini belirlemek ve çağrı
çıkarmak;
J) Vakıf senedinde değişiklik yapılmasına karar vermek ve bu değişikliği, onayını almak üzere Genel Kurul'a
sunmak'dır.
Yönetim Kurulu'nun yetki, görev ve sorumlulukları hakkında M.K. ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 12:
Yönetim Kurulu üyeleri bu görevleri nedeniyle ücret almazlar. Ancak Vakıf çalışanı olarak görev alan veya özel
çalışma yürüten üye, hizmeti karşılığı ücret alabilir.
MADDE 13: VAKIF MÜDÜRÜ:
Vakıf yönetimi için Yönetim Kurulu'nca Vakıf üyeleri arasından veya dışardan bir Vakıf Müdürü atanabilir. Vakıf
Müdürü, Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olarak bu kurulun kararlarını yürütür. Kurul toplantılarına katılır. Ancak
Vakıf Müdürü olarak oy hakkı yoktur.

MADDE 14: DENETLEME KURULU:
Genel Kurul'un üç yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oyla seçeceği üç asil ve iki yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulu yılda en az iki kez Vakfın gelir ve giderlerinin kayıtlarını inceler, sonuçlarını Yönetim Kurulu'na,
dönem sonu raporunu da Genel Kurul'a sunar.
MADDE 15: DANIŞMA KURULU:
Tarih, kültür, sanat, arşiv vb. Vakfın diğer faaliyet alanlarında çalışmalar yapmış kişiler arasından Yönetim
Kurulu'nca seçilirler. Danışma Kurulu'nun üye sayısı Yönetim kurulu'nca belirlenir. Yüksek Danışma Kurulu,

Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapacağı çalışmalarla Genel Kurul'a ve Yönetim Kurulu'na danışmanlık eder,
önerilerde bulunur. Yüksek Danışma Kurulu, gerektiği zamanlarda ve en az yılda bir kez toplanır, işleyişini ve
yönetimini kendisi belirler.

MADDE 16:
ONUR ÜYELERİ KURULU:
Vakıf çalışmalarını etkinleştirecek, ülke içinde ve dışında maddi ve manevi desteği ve dayanışmayı
güçlendirecek ulusal ve uluslararası düzeyde ün yapmış kişiler arasından Yönetim Kurulu'nca oluşturulur.
MADDE 17: GENEL KURUL
Vakıf genel kurulu:
A) Bu Vakıf Senedi'nin altında imzalan bulunan kuruculardan,
B) Yönetim Kurulu üyelerinden,
C) Yüksek Danışma Kurulu üyelerinden,
D) Onur Üyeleri Kurulu üyelerinden,
E) Vakfın amacını gerçekleştirmekte yararlı olan ve Yönetim Kurulu tarafından bir yılda sayıları üye sayısının
yüzde beşini aşmayacak biçimde ve Genel Kurul'ca onaylanmak üzere seçilmiş olan Vakıf üyelerinden
oluşur.
MADDE 18:
Genel Kurul üç yılda bir Yönetim Kurulu'nun çağrısıyla olağan olarak toplanır. Toplantıda 17. maddenin A,B ve
E fıkralarındaki üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı aranır. Sağlanamadığı takdirde en geç onbeş gün içinde
ikinci toplantı düzenlenir. İkinci toplantıda hazır bulunan üyelerle yetinilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu çalışmalarını değerlendirir, yönlendirici kararlar alır. Denetleme Kurulu üyeleri ile yenilenecek yönetim kurulu üyelerini
seçer ve yeni Vakıf üyelerini onaylar. Vakıf resmi senedinde değişiklik önerilerini karara bağlar. Onur Üyeleri
Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu üyeleri oy kullanmaksızın Genel Kurul toplantılarına katılarak gündemdeki konular üzerinde görüşlerini belirtebilirler.
MADDE 19: VAKIF ÜYELERİ:

Vakfın amacını gerçekleştirmede maddi ve manevi katkıda bulunan ve Vakıf üyesi olmak için Yönetim Kurulu'na
başvuranlar arasından bir yılda sayıları mevcut üye sayısının yüzde beşini aşmamak üzere seçilirler. Vakıf
üyeliğinin kesinleşebilmesi için Beşyüzbin (500.000)Türk Liralık Giriş Aidatı'nın ilgili tarafından ödenmiş olması
gerekir. Bir vakıf kurucusunun ya da Vakfa elli milyon (50.000.000) TL veya daha fazla nakti veya ayni katkıda
bulunmuş bulunan bir Vakıf üyesinin vefatı durumunda, eğer böyle bir vasiyeti varsa vasiyet ettiği kişi doğrudan
Vakıf üyesi olarak Vakıf çalışmalarına katılır. (Gerek giriş aidatı, gerekse doğrudan Vakıf üyeliğine yol açacak vasiyet için konan bu asgari parasal sınırlar, para değerinin düşmesi dikkate alınarak, Genel Kurul'un onayına
sunulmak ve onaydan sonraki durumlarda uygulanmak üzere, Yönetim Kurulu'nca yükseltilebilir).
MADDE 20:
VAKIF YÖNETMELİĞİ:

Vakıf organlarının işleyişi ve işlevlerinin düzenlenmesi Yönetim Kurulu'nca gerek görüldüğünde hazırlanacak bir
Yönetmelikle belirlenir. Bu Yönetmelik Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün onayıyla yürürlüğe girer.
MADDE 21:
TUTULACAK DEFTERLER:

Vakıf Kurucu ve Yönetim Kurulu defteri, Genel Kurul defteri, Denetleme Kurulu defteri, Onur Üyeleri Kurulu
defteri ve Vakıf üyeleri defteri'dir. Defterler noterlikçe onanır. Hesaplar bilanço esasına göre tutulur. Makbuzlar
Yönetim Kurulu'nun onayıyla kullanılır.
MADDE 22
RESMİ SENEDİN DEĞİŞİMİ:

Vakıf senedinde değişiklik yapmak Genel Kurul'un yetkisindedir. Gereğinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun
çağrısıyla olağanüstü olarak toplanır.
MADDE 23:
VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ:

Vakfın feshi Yönetim Kurulu'nun istemi ve Genel Kurul'un kararı ile olur. Genel Kurul bu kararı verdiği tekdirde
Yönetim Kurulu Tasfiye Kurulu olarak görevine devam eder. Vakfın tasfiyesi sonunda kalan malvarlığı Tasviye
Kurulu tarafından benzer amaçlarla kurulmuş başka bir vakfa veya kuruma devreder.
MADDE 24:

Vakıf Senedi'nde belirtilmeyen ve düzenlenmemiş olan konularda, yasa, tüzük, yönetmelik ve genel hukuk
kuralları uygulanır.
MADDE 25:
VAKIF KURUCULARI
1. Nabi Yağcı
2. Ahmet Kardam
3. Abdurrahman Atalay
GEÇİCİ MADDE 1:
Vakıf Kurucuları ilk genel kurula kadar Vakıf Yönetim kurulu olarak görev yapar. Bu nedenle de senette
gösterilen Yönetim Kuruluna ait yetkileri kullanır.
GEÇİCİ MADDE 2:
Madde 19'da belirtilen üyelik kabulüyle ilgili sınırlamalar ilk genel kuruldan sonra yürürlüğe girecektir.

T.C.İSTANBUL İKİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 1992/191
KARAR NO: 1992/180
DAVACILAR : NABİ YAĞCI, AHMET KARDAM, ABDURRAHMAN ATALAY
Vekili
: Av.İnci İşbulur Tosun
Konusu
: Vakıf Tescili
Davacılar vekilinin iddiası: Türkiye Sosyal Tarih ve Araştırma Vakfı'nın düzenleme şeklinde İst.16. Noterliğinin
10.3.1992 gün ve 08977 yevmiye numarasıyla resmi senedinin düzenlendiğini, vakfın amacının, konutunun,
yönetim organlarının, malvarlığının, dağılması durumunda mal ve haklarının hangi kuruluşa bırakılacağına dair
hükümlerin resmi senet içeriğinde eksiksiz olarak gösterildiğini bildirerek vakfın tesciline karar verilmesini
istemiştir.
KARAR : "Türkiye Sosyal Tarih Araştırma vakfı'nın TESCİLİNE, peşin harcın karar harcına mahsubuna,
karardan vakıf resmi senedinden ve banka dekontundan birer örneğin Vakıflar Genel Müdürlüğüne
gönderilmesine, Yargıtay yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda 20.4.1992 tarihinde
karar verildi.
Katip
Hakim 16586
T.C. Resmi Gazete
Vakfın Adı: Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı
Vakfedenler: Nabi Yağcı, Ahmet Kardam, Abdurrahman Atalay
Vakfın İkametgahı: İstanbul
Tescil Kararını Veren Mahkemenin Adı Karar Tarihi ve No.su :İstanbul 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.4.1992
gün E: 1992/191, K:1992180 sayılı Kararı.
Vakfın Amacı: Türkiye'nin yakın sosyal tarihinin aydınlatılmasına yarayacak belgelerin gün ışığına çıkarılması
toparlanması, arşiv olarak düzenlenmesi araştırma faaliyetlerine açılması ve yayınlanmasıdır.
Vakfın Malvarlığı: a) 100.000.000.-TL lık senet b) 13.000.-DM
Vakfın Organları : a) Yönetim Kurulu, b) Denetleme Kurulu, c) Yüksek Danışma Kurulu, d) Onur Üyeleri Kurulu,
e) Genel Kurul
Türk Medeni Kanununa göre kurulan vakıflar tüzüğünün 13. maddesi gereğince ilan olunur. 11393/1-1

