
ORMAN BAKALNIĞI 

PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI 

SENEDİ 

 

DUYURU 
 

 Ormancılık mesleğinin tabii gereği olarak, genellikle büyük 

şehirlerden uzak yerlerde çalışmak ve oturmak zorunda kalan Orman 

Bakanlığı Teşkilatı mensuplarının çocuklarına, Yüksek Öğrenim hatta 

lise ve sanat okulları öğrenimi yaptırabilmek için diğer meslek 

sahiplerine göre çok daha büyük güçlüklere maruz kaldıkları 

hepimizce bilinmektedir. Çocuğunu okutma güçlüğünü yeterince 

yenememiş olmanın acısını her birimiz ya kendi nefsimizde duymuş, 

ya da yakın meslek ve iş arkadaşlarımızda görerek bu acıyı 

paylaşmışızdır.  

 

 Çocuklarımızı okutma sorununa gerek çeşitli kademedeki resmi 

makam sahipleri gerekse meslek teşekkülleri zaman zaman çare 

aramışlar, teşebbüslerde bulunmuşlardır. Fakat bütün bu teşebbüsler 

çeşitli nedenlerle bu güne kadar olumlu bir sonuca ulaştırılamamıştır.  

 

 1958 yılında ormancı çocuklarını okutmak amacıyla Ankara’ 

da çok iyi niyetlerle kurulan Dernek birkaç yıl sonra önemli bir 

faaliyet gösteremeden dağılmıştır. Başta Türkiye Ormanlar Cemiyeti 

olmak üzere, mesleki teşekküllerde bu sorunla ilgilenmişlerse de 

olumlu ve yeterli bir sonuç alınamamıştır. Türkiye Ormancılar 

Cemiyetinin idealist yöneticilerinin gayreti ile bu amaçla bir fon dahi 

ihdas edilmiş ve halen 150.000- TL. kadar bir para bu fonda 

toplanmıştır. Ancak, buda amacın büyüklüğü karşısında çok yetersiz 

kalıyor.  

 

 Bu yıl Mayıs ayının ilk haftasında bir gün Bakanımız Sn. 

Hüseyin ÖZALP Bakanlık Müsteşarını, Genel Müdürleri ve Merkezi 

Ankara’ da bulunan meslek teşekkülleri Başkanlarını makamlarına 

davet ettiler ve her kademedeki personelin çocuklarını okutmanın 

önemi ve zaruretini belirttikten sonra, kendilerine düşen her hizmeti de 

yapacaklarını işaret ederek, soruna el birliği ile bir çare ve çözüm yolu 

bulunmasını istediler.  

 

 Bundan sonra da sık sık toplanıldı ve sorun enine boyuna 

incelendi.  

 

 İlk önce, mevcut kanunlar muvacehesinde Bakanlık ve bağlı 

kuruluşlarca neler yapılabileceği araştırıldı. Bu çalışmalar sonunda 

münhasıran ormancı çocuklarını okutma amacıyla bir tüzel kişilik 

meydana getirmek zarureti ortaya çıktı. Maksada en uygun tüzel kişilik 

statüsünün ise “VAKIF” olacağında ittifak edildi.  

 

 Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde ve gayemize benzer gayeli 

Vakıflarda tetkik yapıldı, kuruluş senetleri incelendi. Gerçekten halen 

memleketimizde, bizim şimdi yapmakta olduğumuz bu teşebbüsün 

benzerini senelerce önce yapmış, değeri milyonlarla ölçülen öğrenci 

yurtları inşa etmiş ve bunları başarı ile işleten Vakıflar var. Bu örnekler 

incelenerek, ilgililere danışılarak bünyemize en uygun bir Vakıf senedi 

meydana getirilmeye çalışıldı.  

            

           Vakıf senedinin esasları tespit edildikten sonra, Vakfı teşekkül 

ettirmek için çeşitli görüşler üzerinde durulmuştur. Neticede; Vakıf 

senedinin yurt sathına yayılmış bütün personelle müzakere edilmesinde 

güçlükler hatta imkansızlıklar bulunduğu ve bu yolun işi geciktireceği 

düşünülerek, ayrıca kuruluşun bir an önce tamamlanmasını ve 

çalışmalara geçilmesini de teminen, Vakfın Yönetim kurulunda üye 

olacak resmi görevlilerle merkezi Ankara’daki meslek teşekkülleri 

temsilcileri tarafından bir an evvel kurulması uygun görülmüştür.  

 

 Vakıf Senedi kanun hükümleri uyarınca Noterde resmi senet 

şeklinde düzenlenmiş Mahkemede dava açılarak tescil işlemi de 9 

Temmuz 1970 günü tamamlanmıştır. Böylece;  

 

 Vakfın gayesi kısaca Yangın Bekçisinden en üst görevliye kadar 

her kademedeki Orman Bakanlığı personelinin çocuklarını Üniversitede, 



Lisede, Sanat Okullarında ve diğer okullarda okumalarına her şekilde 

yardım etmektir.  

 

 Yardımların ne ölçüde veya ne şekilde yapılacağını ve Vakfın 

giderlerini nasıl karşılayacağını anlatmak bu yazımızın konusu dışında 

bırakılmıştır. Ancak, bu yazımızla ve ekli broşürümüzle sizlere, 

hepimizin olan bu hayırlı Vakfın kuruluşunu müjdeliyoruz ve kısaca 

kuruluş safahatını anlatmış oluyoruz.  

 

 İstanbul’ da arsa temini için teşebbüse geçilmiştir. Ankara’ da 

yardımsever bir vatandaşımız çok ucuz bir bedelle arsasını Vakfımıza 

verebileceğini bizlere duyurmuştur. Vakfın faaliyetlerinden sizleri 

ileride sık sık haberdar edeceğiz.  

 

 Vakıf Yöneticileri her kademedeki personelimizin çocuklarını 

okutma hizmetinde hasbi olarak bütün güçleri ile çalışacaklardır. 

Hizmetinizdeki bu VAKIF, şüphesiz, hepinizin inandığımız ilgi ve 

desteği ile yaşayacaktır.  

 

 Vakfın hepimize hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını Ulu Tanrı’ 

dan niyaz ederim. 27.07.1970  

  

ALİ KARAAĞAÇ 

Yönetim Kurulu Başkanı 

 Orman Bakanlığı Müsteşarı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORMAN BAKANLIĞI PERSONELİNİNİN ÇOCUKLARINI 

OKUTMA VAKFI SENEDİ 
 

Bin dokuz yüz yetmiş senesi Temmuz ayının birinci günü ben 

aşağıdaki mühür ve imzanın sahibi ve vazıı Türkiye Cumhuriyeti 

Kanunlarının bahşettiği selahiyetleri haiz Ankara onbirinci Noteri O. 

Rasim EYUBOĞLU vaki davet üzerine Tarım Bakanlığına gidilerek 

yanına gelen şahıs ve hüviyeti ve kanuni ehliyeti haiz olduğu aşağıda 

ad ve soyadları yazılı muarrif ve şahitlerin tarif ve şehadetinden 

anlaşılan Orman Bakanı Hüseyin ÖZALP ile Orman Bakanlığı 

Müsteşarı Ali KARAAĞAÇ, Hukuk Müşaviri Avni USLUOĞLU ile 

Teftiş Kurulu Başkanı Cemal ALBAN ile Orman Genel Müdürü 

Şahabettin ERTEM, Orman Ürünleri Sanayi Genel Müdürü Rüstem 

KAPTAN ile Ağaçlandırma ve Erezyonu Kontrol Genel Müdürü 

Osman KARAGÖZile Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürü 

Cavit DİNÇEL ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi 

Sedat AKAY ile Türkiye Ormancılar Cemiyeti Başkanı Hasan 

SELÇUK ile Yeşil Türkiye Ormancılar Cemiyeti Başkanı İsmet 

TEZCAN ile Orman Mühendisleri Odası Başkanı Kemal UNGAN ile 

Türkiye Orman Yüksek Mühendisleri Sendikası Başkanı Özdemir 

ERDEMİR ile Orman Mühendis Muavinleri ve Teknikerleri Sendikası 

Başkanı Azmi BOZKURT ile Türkiye Ormancılar Yardımlaşma 

Derneği Başkanı Fehmi ÇANCI ile Orman Genel Müdürlüğü Merkez 

ve Taşra Teşkilatı Personel Sendikası Başkanı Suphi ERGİN’ ler bana 

müracaatla resen bir senet tanzimini istediler. Kendilerinin kanuni 

ehliyeti haiz olduğunu anladım. Mecliste: Ankara Küçükesat Bağış 

Sokak No : 20/7’  de Cevdet ÖZBELGE ile Ankara Ayrancı Güleryüz 

Sokak No : 17/2 de Hüseyin BALCI’ da muarrif ve şahit sıfatı ile hazır 

bulunuyorlardı. Bu şahitlerin şehadete mani halleri olmadığı sorularak 

anlaşıldı. Bunun üzerine şu şekilde takrire başladılar:  

 

Madde 1 – VAKFIN ADI : (14.06.2004 Değişik Şekli)  

Bizler, bu Vakıf senedine yazılı gayeyi gerçekleştirmek üzere 

Ormancı Personelinin Çocuklarını Okutma Vakfı adı ile bir Vakıf 

tesis ediyoruz.  

 

Madde 2 – VAKFIN AMACI : (Ankara 26. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 2016/11 No.lu kararıyla değişik şekli.) 
Vakfın amacı, Ormancılık hizmetlerinde çalışan personelin ve 

bunların emeklilerinin eğitim gören çocuklarına öncelikle, ayrıca 

ormancılık eğitimi gören diğer öğrencilere; 

 

- Kredi ve burs vermek,  

- Para ve eğitim araç gereçleri yardımı yapmak, 

- Öğrenci yurdu, pansiyon, barınma evi inşa etmek, kiralamak, 

işletmek veya diğer kurumlara ait yurtlarda barınmalarını 

sağlamak,  

- Vakıf Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer yardım ve 

çalışmaları yapmak.  

 

Madde 3 – VAKFIN MERKEZİ : (Ankara 26. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 2016/11 No.lu kararıyla değişik şekli.) 

Vakfın merkezi Ankara’dır. Adresi Tuna Cad. No.5/7 

Yenişehir / ANKARA’ dır. Mütevelli Heyeti’ nin kararı ve gerekli 

izinler alınmak kaydıyla yurt içinde temsilcilikler açılabilir.  

 

Madde 4 – VAKFIN VARLIĞI : 

Vakfa tahsis ettiğimiz varlık: Hepimizin bu senede ekli listede 

isimlerimiz hizasında gösterilen meblağlarla iştirakimiz toplamı olan 

(15.000,- TL.’ dir.)  

 

Madde 5 – Vakıf, bu Vakıf senedinde belirtilen gayesine uygun 

her türlü taşınır ve taşınmaz malları, para ve kıymetli evrakı, ekonomik 

değeri olan bilcümle hak ve varlıkları bağış veya ölüme bağlı tasarruflar 

yolu ile temellük eder. İntifa, özellikle sünka haklarına sahip olur ve 

temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları menkul kıymet ve hakları 

satabilir, kiraya verebilir ve mevcut nakitleri ile yeni taşınır ve taşınmaz 

malları veya hakları satın alabilir veya aynı tarza tekrar satabilir. Vakıf 

yeni bina ve tesisler yapabileceği gibi kiralayabilir ve kısa veya uzun 

vadeli sözleşmelerde akdedilebilir.  

 



Madde 6 – VAKFIN ORGANLARI : (14.06.2004 Değişik 

Şekli) 

 Vakfın organları Mütevelli Heyet’i, Yönetim Kurulu ve 

Denetim Kurulu’dur. Bu organlarda görev alanlara oturum ücreti 

ödenmez.  

 

Madde 7 – MÜTEVELLİ HEYETİ (Ankara 26. Asliye 

Hukuk Mahkemesinin 2016/11 No.lu kararıyla değişik şekli) 

 Mütevelli Heyet’i aşağıda gösterilen gerçek kişilerle Meslek 

kuruluşlarının gösterecekleri birer kişinin katılımı ile yirmiüç kişiden 

oluşur.  

 Mütevelli Heyet üyeliğinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle 

boşalması halinde, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulu’nun veya 

Mütevelli Heyet Üyelerinin teklifi ve Mütevelli Heyet’in kararıyla 

seçim yapılır. 

 

a) Gerçek Kişiler  

Rüstem KAPTAN  Hüseyin ÇETİN 

Rızkullah MUALLAOĞLU Yaşar YEŞİLTEPE 

M.Yaşar İNAN  Hasan Basri ÇAPANOĞLU 

Mustafa YUMURTACI Nejat ÖZTURAN 

İsmet BAYRAKTAR  Hülya KILIÇ 

 Mehmet Ali YILMAZ Arif SARAÇOĞLU 

Ahmet AKER   Ahmet Ozan ÇEKİÇ 

Ahmet Hamdi AYDIN Serkan AYKUT 

A.Pamir ERTEN  Bünyami BÖYÜKBAŞ 

Fevzi KALELİ  Selahattin Kadir BALCI 

 

b) Meslek Kuruluşları  

Türkiye Ormancılar Derneği (T.O.D.) 

Orman Teknikerleri Derneği (O.T.D.) 

Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği (Y.T.O.D.) 

 

Mütevelli Heyet’i yılda en az iki kez toplanır. Yönetim Kurulu 

gerekli gördüğü hallerde, Mütevelli Heyeti’ni olağanüstü toplantıya 

çağırabilir.  

Mütevelli Heyet’in ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan 

Yardımcısı ve bir Yazman seçilir. Heyette kararlar mevcut üyelerin salt 

çoğunluğu ile alınır ve yazman tarafından karar defterine yazılarak 

üyelerce imzalanır.  

Mütevelli Heyet’i, üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılımıyla 

toplanabilir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, en geç bir hafta 

içinde ikinci toplantıda 1/3’ ten az olmamak kaydıyla bu çoğunluk 

aranmaz. Bu durum ve ikinci toplantı tarihi birinci toplantı için üyelere 

gönderilecek çağrıda bildirilir.  

Özrü olmadan üst üste iki toplantıya katılmayan üye istifa etmiş 

sayılır.  

 

Madde 8 – MÜTEVELLİ HEYET’İNİN GÖREV VE 

YETKİLERİ : (14.06.2004 Değişik Şekli) 

a) Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek,  

b) Vakfın gerekli çalışma yönetmeliklerini yürürlüğe koymak,  

c) Yıllık bütçeyi inceleyip onaylamak,  

d) Denetim Kurulu raporlarını inceleyip karar bağlamak,  

e) Yönetim Kurulunun çalışma raporu ile bilanço, gelir gider 

hesaplarını inceleyip onaylamak,  

f) Boşalan Mütevelli Heyeti Üyelikleri yerine yenilerini 

seçmek,  

g) Yönetim kuruluna gerekli talimatları vermek,  

h) Gerektiğinde Vakıf Senedinde değişiklikler yapmaktır.  

 

 

Madde 9 – YÖNETİM KURULU (Ankara 26. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 2016/11 No.lu kararıyla değişik şekli) 

 

A) OLUŞUMU : 

Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından, heyet içinden veya 

dışından (en çok 3 kişi) olmak üzere üç yıl için seçilerek yedi üyeden 

oluşur. Ayrıca iki yedek üye seçilir.  

Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir Başkan 

Yardımcısı bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcısı’na Vakıf adına tasarruf yetkisi verebilir.  



Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Bunun dışında 

Başkanın veya Başkan Yardımcısı ile bir üyenin ortak çağrısı üzerine 

de toplanabilir. Özrü olmadan üst üste üç kez toplantıya katılmayan 

üye, görevden çekilmiş sayılır ve yerine sırasıyla yedekler alınır.  

 

B) GÖREV VE YETKİLERİ :  

Vakıf amacının gerçekleşmesi için gerekli her türlü çalışmaları 

yapmak, 

a) Vakıf mal varlığının, taşınır taşınmaz mal alma, 

satma, kiralama ve bağış toplama kararları almak ve 

uygulamak,  

b) Vakıf Müdürü ile gerekli personelin atamalarını 

yapmak, görev, yetki ve sorumlulukları ile 

ücretlerini belirlemek, gereğinde Vakıfla ilişkilerini 

kesmek,  

c) Karar, muhasebe, demirbaş ve gereken diğer 

defterleri usulüne uygun olarak tutmak, bütçe ve 

bilançolarla gelir gider tablolarını ve çalışma 

raporlarını hazırlamak ve Mütevelli Heyeti’ nin 

onayına sunmak.  

d) Mütevelli Heyetinin kararlarını uygulamak, bilgi 

vermek ve gerektiğinde Mütevelli Heyeti’ni 

toplantıya çağırmak,  

e) Mütevelli Heyeti’nin toplantılarının hazırlık işlerini 

yerine getirmek,  

f) Her yıl sonunda Vakıf çalışma raporunu hazırlayıp 

Mütevelli Heyeti’nin onayına sunmak,  

g) Gerektiğinde Vakıf hizmetlerinin görülmesi ve 

bağış kabulü için üyelerini görevlendirmek,  

h) Yurt çapında gereken yerlerde Vakıf temsilcilikleri 

açmak.  

 

 

C) TEMSİLİ :  

Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu, bu temsil 

yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısına 

devredebilir. Yönetim Kurulu genel veya belli hal ve konularda 

belirteceği esaslar içerisinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili 

memur veya memurlarından herhangi bir veya birkaçını temsilci veya 

temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavale, yasal 

belge veya senedi vakıf adına düzenlemeye ve devretmeye de yetkili 

kılınabilir. 

 

D) VAKIF MÜDÜRÜ :  

Vakıf Müdürü, Yönetim Kurulunca atanır. Mütevelli Heyeti’nin 

ve Yönetim Kurulu’nun kararlarını uygular. Vakıf personelinin 

çalışmalarını ve Mütevelli Heyeti’nin yazı işlerini düzenler.  

 

Madde 10 –DENETİM KURULU : (14.06.2004 Değişik Şekli) 

Mütevelli Heyet’ince kendi içinden veya dışından iki yıl için 

seçilen üç asıl ve bir yedek üyeden oluşur.  

Denetim Kurulu Vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini 

inceler ve denetler. Hesap dönemine uygun olarak düzenlenecek rapor, 

Mütevelli Heyeti toplantısından en geç on beş gün önce mütevelli Heyeti 

üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.  

 

 

 

DİĞER HÜKÜMLER  

 

MADDE 11 – VAKFIN GELİRLERİ : (14.06.2004 Değişik 

Şekli) 
a) Vakıf amacına uygun her türlü bağış ve yardımlar,  

b) Vakıf çalışmalarından elde edilecek çeşitli gelirler,  

c) İktisadi işletmelerinden, iştirak ve ortaklarından elde edilecek 

gelirler,  

d) Taşınır ve taşınmaz malları ile diğer varlık ve hakların 

değerlendirilmesiyle sağlanacak gelirlerden oluşur.  

 
MADDE 12 – SENET DEĞİŞİKLİĞİ : (14.06.2004 Değişik Şekli) 

Vakıf Senedi, Mütevelli Heyeti üyelerinin üye tam sayısının 2/3 

çoğunluğunun kararı ile değiştirilebilir.  



 

MADDE 13 – VAKFIN FESH’İ (Ankara 26. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 2016/11 No.lu kararıyla eklenmiştir.) 
Vakfın fesih kararı, Mütevelli Heyet’in üye tam sayısının 

2/3’ünden az olmamak kaydıyla alınır. Mütevelli Heyet’çe Vakfın 

Feshine karar verilmesi halinde Vakfın taşınır ve taşınmaz tüm 

varlıkları Türkiye Ormancılar Derneği’ne devredilir. 
 
LİSTE 
 

Adı ve Soyadı :    TL. 

       

1. Hüseyin ÖZALP    100,-  

2. Ali KARAAĞAÇ    100,- 

3. Avni USLUOĞLU    100,- 

4. Cemal ALBAN    100,- 

5. Şahabettin ERTEM    100,- 

6. Rüstem KAPTAN     100,- 

7. Osman KARAGÖZ    100,- 

8. Cavit DİNÇEL    100,- 

9. Sedat AKAY    500,- 

10. Hasan SELÇUK     100,- 

11. İsmet TEZCAN    100,- 

12. Kemal UNGAN    100,- 

13. Özdemir ERDEMİR   100,- 

14. Azmi BOZKURT    100,- 

15. Fehmi ÇANCI    100,- 

16. Subhi ERGİN    100,- 

17. Türkiye Ormancılar Cemiyeti                7000,- 

18. Yeşil Türkiye Ormancılar Cemiyeti      1000,- 

19. Orman Mühendisleri Odası                1000,- 

20. Orman Yüksek Mühendisleri Send.       1000,- 

21. Orman Mühendis Muavinleri               1000,- 

        ve Teknikerleri Sendikası  

22. Türkiye Ormancılar Yardıml.Dern.       1000,- 

23. Or. Gen. Müd.lüğü Merkez ve Taşra    1000,- 

       Teşkilatı Personel Sendikası  
  

Diyerek sözlerini bitirdiler. Verilen bu takriri ben yeminli noter bir 

nüsha olarak tanzim ettim ve mealini kendilerine cehren okudum. İstedikleri 

gibi yazılmış olduğu beyan ve ikrar etmeleri üzerine bu senet altını hepimiz 

imza ettik ve mühürledik.1970 senesi Temmuz ayının birinci günü. 

                              

 1/Temmuz/1970 

 

Şahitler   İkrar Edenler    NOTER  

 

Türk Milletini namına muhakeme yapmaya ve hüküm vermeye 

yetkili Ankara Asliye 6. Hukuk Mahkemesi. 
Esas     : 970/723 

Karar    : 970/631 

Hakim    : Veli Keskin 11987 

Katip                                      : Mustafa ÖZÇELİK 

Davacılar                             1) Hüseyin ÖZALP 

 2) Ali KARAAĞAÇ 

 3) Avni USLUOĞLU 

 4) Cemal ALBAN 

 5) Şehabettin ERTEM 

 6) Rüstem KAPTAN 

 7) Osman KARAGÖZ  

 8) Cavit DİNÇEL  

 9) Sedat AKAY 

 10) Hasan SELÇUK 

 11) İsmet TEZCAN 

 12) Kemal UNGAN 

 13) Özdemir ERDEMİR 

 14) Azmi BOZKURT 

 15) Fehmi ÇANCI 

 16) Suphi ERGİN 

Vekilleri  : Av. Avni USLUOĞLU kendisine asaleten, diğer 

davacılara vekaleten 

Dava Mevzuu : Vakfın Tescili,  

Dava Tarihi : 07.07.1970  

 Dava : Noterlikçe musaddak Orman Bakanlığı 

Personelinin Çocuklarını Okutma Vakfı Senedinin tescilini istemiştir.  

   

 

 ESBABI MUCİBE  :  
 

 Dava arzuhaline merbut ve Ankara 11. Noterliğince tanzim 

edilen resen 01.07.1970 gün ve 16769 yevmiye nolu Orman Bakanlığı 

Personelinin Çocuklarını Okutma Vakfı Senedinin M.K. Hükümleri 

gereğince tescili istenilmiş ve ibraz edilen 07.07.1970 gün ve Türkiye İş 



Bankasının Akay Şubesinin 12372 sayılı yazılarına göre müteşebbis 

heyet tarafından 15.000- TL. bankaya tevdi edildiği bildirilmiştir.  

 Resen tanzim edilen Vakıf senedinin tetkikine göre 

taleplerinde görülmüş ve Vakıf Senedinin tescili gerekmiştir.  

   

  KARAR :  

1. Ankara 11. Noterliğince tanzim edilen 01.07.1970 gün ve 

16769 yevmiye nolu ORMAN BAKANLIĞI 

PERSONELİNİN ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI 

SENEDİNİN M.K.’ nun 74. maddesi gereğince tesciline,  

2. Karar bir örneğinin masrafı verildiğinde Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’ ne tebliğine,  

3. Müfredatı aşağıda yazılı harç ve muhakeme masraflarının 

davacılar uhdesinde ikasına, davacı vekilinin istediği 

üzerine dosya üzerinde temziyi kabil karar verildi. 

09.07.1970 

 

Kuruş :      Hakim : 11987 

1500 İ.      Veli Keskin  

1500 A.     İmza ve Mühür.  

--------- 

0000 B. Kalan  

  300 P. Pulu  

3650 Davacının Masrafı Um. 

---------  

3950 Yekün  

  

  

 

 Ankara Asliye 22. Hukuk Mahkemesinin 16.12.2003 Tarih 

ve 2003/968 sayılı kararı ile ; 

 Ankara 7. Asliye Hukuk Hakimliği 14.06.2004 tarih ve 

2004/354 sayılı kararı ile;  

               Ankara 26. Asliye Hukuk Hakimliği 26.01.2016 tarih ve 

2016/11 sayılı kararı ile tescil edilen en son değişikliklere göre 

düzenlenmiştir.  

  

 

 


