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KURULUŞ: 

SÜRE: 

ADI VE 
iKAMETGAHI: 

AMAÇ: 

Ma d d e 1 -Millet Meclisi Başkanı Cahil KARAKAŞ tarafından, Türk 
Medeni Kanununun 73 üncü ve takip eden maddeleri hükümleri uyarın
ca, tüzel kişili1ji olan bir Vakıf kurulmuştur. 

M a d d e 2 - Vakıf süresiz olarak kurulmuştur. 

M a d d e 3- Vakfın acıı "Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı"dır. Bu 
senedin di1jer maddelerinde kısaca "VAKlF" diye anılacaktır. 

Vakfın ikametgAhı Ankara'dır. 

Onur Kurulu'nun görüşü, Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı ve Vakıflar 
Genel Müdürlü1jü'nün müsaadesi ile Vakıf Şubeleri açılabilir ve kurul
muş şubeler aynı yolla kapatılabilir. 

Madde 4-

a) Türkiye Cumhuriyeti, çok partili demokratik parlamenter sistem, ~a
sama organı görev ve yetkileri ile idari, mali, ekonomik, siyaset, dış 
politika ve benzer konularında bilimsel araştırma, inceleme, tanıt
ma hizmetleri yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi idari Teşkilatı 
mensuplarının e1jitimlerini, mesleki, kültürel ve sosyal gelişmeleri
ni sa1jlayıcı ve destekleyici hizmetlerde bulunmak ve yukarıda be
lirtilen maksatlarla e1jitim, kültür, sanat ve sa1jhk merkezleri açmak, 
işletmek ya da desteklemek; kültür, güzel sanat, eski eser ve anıt 
niteli1jindeki varhklarımızın her türlü hizmetlerine maddi, manelli kat
kı ve deste1ji sa1jlamak ve bu hizmetleri yapmak, geliştirmek ve ta
nıtmak. 

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi u yeleri T.B.M.M. ve yasama organla
rı eski üyeleri ve idari teşkilatı mensupları arasında sosyal daya
nışmayı sa1jlayıcı, geliştirici faaliyetlerde bulunmak ve desteklemek. 
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AMACIN 
GERÇEKLEŞ-

TiRiLMESi: 

Ma d d e s -Vakıf yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere; 

a) Bedelli, bedelsiz gerekli yayınlar yapar. 

b) Konferans, kongre, seminer ve kurs gibi toplu ve yaygın hizmetler 
düzenieyebilir veya di{ler ulusların düzenledi{li bu tip çalışmalara, 
gerekli gördü{lü kişileri gönderebilir. 

c) Sergiler açabilir. 

d) Eski eserler, güzel sanat eserleri ve parlamento hizmetleriyle ilgili 
olarak inceleme ve araştırmalarda bulunabilir. 

e) Eski eser ve anıt niteli{lindeki milli, tarih ve kültür eserleri m izin ko
runması, bakılması, onarılması, restorasyonu ve ikmali işleri yapar 
ve gelecek nesıllere aynen intikalini sa{llayacak her türlü faaliyet
lerde bulunabilir. 

Bu maksatla program, proje, fizibilite ve danışma hizmetleri ile yurt 
içinde ve yurt dışında bakım, onarım ve restorasyon taahhüt işleri 
yapar veya yaptırır. Eski eserlerimizi tanıtan tarih araştırmaları ve 
rehberlik hizmetleri yapabilir. 

f) Vakıf, yukarıda yer alan her türlü hizmetlerle ilgili olarak mal varıı
{lında bulunan taşınır ve taşınmaz malları, ayni, nakdi ve insan gü
cü biçimindeki de{lerleri amacına uygun hizmetlere verebilir. 

g) Vakıf, amacının gerçekleşmesi için genel ve katma bütçeli, daire
ler ve iktisadi devletteşekkülleri ile yurt içi ve dışı vakıflar, dernek
ler, meslek kuruluşları, üniversiteler, bankalar ve benzeri kuruluşlar, 
kişiler ve özel sektörle, yabancı parlamentolarla işbirli{linde bulu
nabilir ve bunlardan her türlü ba{lış ve yardımlar kabul edebilir, bi
reysel ve ortak çalışmalar yapabilir. 

h) Vakıf mamelekini nemalandırmak gayesi ile ticari, sanayi, turizm, 
zirai ve sair sahalarda faaliyet gösterecek işletmeler ve kooperatif
ler kurabilir veya kurulmuş olanlara ortak olabilir. 

ı) Vakıf, faaliyetlerini kendisi yapabilece{li gibi, bu faaliyetleri yürü
ten Türkiye Büyük Millet Meclisi idari birimlerinden de yararlanabi· 
lir. Bu birimleri maddi ve manevi biçimde destekleyebilir ve 
faaliyetlerini kendi adına da yaptırabilir. 

3 

TBMM KUTUPHANESI



VAKFIN 

MAL V ARLI GI: 

VAKFIN 

GELiRLERi: 

ORGAN LAR: 

Ma d d e 6- Vakıf mal varlı{Jının ilk nüvesi 1977 yılı Bütçesinin tern
sıl giderlerinden ı .000.000.- lira ile ı978 yılı Bütçesinin temsil giderle
rınden ı .000.000.- lira ve transfer harcamalarından aktarılacak 

2.000.000.- lira ve ı 979 yılı Bütçesinin temsil giderlerinden ı .000.000.
lira tahsıs edilmek suretiyle toplam 5.000.000.- liradır. 

Ancak Vakıf, bütçeden sa{Jianan olanaklar dahilinde finansman süresi
nı daha önce tamamlayabilir. 

M a d d e 7 - V aklın kuruluşunda tahsis edilen mebla{J ile gayesinin 
tahakkukuna uygun olarak yaptığı hizmetlerin nemalandırılmasından elde 
edilen gelir, her türlü ivazlı veya ivazsız bağış ve yardımlar, bilcümle ik
tisaplar, temellük edilen mal ve haklar Vakfın geliridir ve mal varlığına 
eklenır. 

Vakıf, kendisine tanınan yer ve diğer her türlü imkAnlardan yararlana
rak gelir getirici faaliyetlerde bulunabilir ve gelirini artıracak yatırımlar 
ile işletmelerinin semeresi, Vakfın gelirine dahil edilir. Vakıf Yönetimi; yıl 
ıçınde elde ettiği brüt gelırterin Ofo 5'ını yönetım ve ıdame masrafla.rı ıle 
ihtiyatlara,% ıs'ini Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalanının 
ı"o 80) ıse. Vakıf amaçlarına sarf ve tahsıse zorunludur Vakıfca kurula· 
cak e{Jitim tesislerinde kapasitesinin en az% ıO'u yetenekli, ancak maddi 
ımkandan yoksun öğrencılere tahsıs olunur. 

Ancak, 4 üncü maddenin (b) bendinde yer alan amaca ayrılacak gelir, 
yukarıda sözü edilen ve tamamı Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edile
cek olan Vakıf gelirinin 'yüzde yirmisini aşamaz. 

M a d d e 8 - Vakfın Organları: 

a) Onur Kurulu ve Başkanı 

b) Merkez Yönetim Kurulu ve Başkanı 

c) Şube Yönetim Kurulları 
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ONUR KURULU 
VE BAŞKANI: 

MERKEZ 
YÖNETiM 
KURULU 

VE BAŞKANI: 

GÖREV SÜRESi: 

d) Vakıf Müdüründen oluşur. 

MerKez Yönetim Kurulu, bu organlardan ayrı olarak kendi bünyesi için
de veya dışında gerekli ve laydalı göreceQi teşkilatı kurmaya ve yürüt
meye yetkilidir. 

Ma d d e 9- Vaklın Onur Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı'dır. Onur Kurulu Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı'dır. 

Onur Kurulu Vaklın amaçlarının gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi yö
nünde görüş bildirir. 

M 8 d d e 10- Vakıf Merkez Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşur. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve üç Genel Sekreter Yardımcısı 
bu görevlerinin devamı süresince Merkez Yönetim Kurulu'nun sürekli 
üyesidirler. 

Di!)er üyeler, V aklın amaçları do{lrultusunda hizmet verebilecek Meclis 
idari Ünitelerinden Onur Kurulu'nun görüşü alınmak suretiyle sürekli üye
lerce seçilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Merkez Yönetim Kurulu 
ve Vakıf Başkanı'dır. Herhangi bir nedenle Vakıf Merkez Yönetim Kuru
lu Başkanı'nın toplantıda bulunamaması halinde en kıdemli Genel Sek
reter Yardımcısı Başkana vekAiet eder. 

Vakıf Başkanı, V aklın icra organıdır ve Vakfı temsil eder. Başkan temsil 
yetkisini gerektiCinde devredebilir. 

M 8 d d e 11 -Merkez Yönetim Kuruluna seçilen üyelerin görev süre
si iki yıldır. Süresi bitenler yeniden seçilebilir. 
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MERKEZ 
YÖNETiM 

KURULU'NUN 
NiTELiGi: 

MERKEZ 
YÖNETiM 

KURULU'NUN 
GÖREV 

VE YETKiLERi: 

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu Üyeli!)i boşalırsa, görev süresini 
tamamlamak üzere, 10 uncu maddede belirlenen usul dairesinde yeni
si seçilir. 

Ma d d e 12- Vakıf Merkez Yönetim Kurulu Vakfın en üst karar or
ganıdır. 

Ma d d e 13- Vakıf Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Vakıf Resmi Senedinde belirtilen vakıf amaçları ve bununla ;lgili di
!)er hususlar gözönünde bulundurularak vakfın yönetilmesi Için ka
rarlar almak, 

b) Vakıf Merkez Yönetim Kurulu Başkanlı!)ınca hazırlanacak Vakfın 
genel bütçesini ve bilançosu ile gelir-gider cetvellerini incelemek 
ve onaylamak. 

c) Vakıf Şubelerince hazırlanmış olan yıllık bütçe ve yapılacak işlerle 
ilgili rapor ile bilanço ve gelir-gider cetvellerini incelemek ve 
onaylamak, 

d) Vakıf organlarının harcama limitlerini her hesap dönemi belirlemek 
ve bu limit üzerindeki her türlü taahhüt, sözleşme, satın almaları 
ve hukuki tasarrufları onaylamak, 

e) Vakıf Merkez teşkilAtı ile şubelerince verilen ve yaptıkları işleri özet
leyen raporları incelemek, 

f) Vakıf Senedinde de!)işiklik yapılmasını kararlaştırmak ve gere{lini 
yapmak, 
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MERKEZ 
YÖNETiM 

KURULU'NUN 
KARARLARI: 

ŞUBELER 

VE ÇALIŞMA 
ESASLARI: 

g) Her türlü ortaklıklan ve ışletmeleri kurmak veya kurulmuş ortaklık
lara, işletmelere katılmak veya ortaklıktan ayrılmak, işletmeleri ka
patmak kararlarını almak, 

h) Vakfın feshıne, tasfiyesine ve di(ler bir Vakıfla birleşmesine karar 
vermek, 

ı) Vakfın amaçlarına uygun önerilerde bulunmak ve kararlar almak, 

J) Vakıf Mallannın gelirleri ile Vakfın mallarını ve karıarını arttırmak 
ıçın her çeşıt teşebbüs ve tasarrufta bulunmak, taşınmaz malların 
alım ve satımında Vakıflar Genel Müdürlü(lü'nün müsaadesini 
almak, 

k) Denetçilerin raporlarını incelemek ve gerekti(linde Onur Kurulu Baş
kanı'nın bilgisine sunmak. 

Ma d d e 14- Merkez Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa ve en 
az dört üyenin katılması ile toplan ır. Kararlar toplantıya katılanların ço
(lunlu(lu ile alınır. 

Eşitlik halinde Başkanın bulundu(lu tarafın görüşü Yönetim Kurulu Ka
rarı olarak kabul edilir. 

Yönetim Kurulu'nun gündemi Başkan tarafından hazırlanır. 

Kurul'un sekreterli(lini Vakıf Müdürü yapar ve yürütür. 

Kurul kararları noterden tasdikli bir Merkez Yönetim Kurulu karar delte
rine işlenir. 

M a d d e 15 - Çalışmaları hızlandırmak ve verimi artırmak gayesi 
ile Onur Kurulu'nun görüşü ve Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı ile şu
beler kurulabilir ve aynı yolla açılan şubeler kapatılabilir. 

Şubelerin ayrı tüzelkişilikleri yoktur. Merkez Yönetim Kurulu'na ba(llı
dır. Bunlar Vakfıye senedine, vakıfla ilgili mevzuata ve Vakıf Yönetme
liklerine ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlü ve 
sorumludurlar. 
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ŞUBELERi N 

GÖREVLERi: 

Şubelerin Yönetim Kurulu üye sayısı 5 kişidir. Milli Saraylar Daire Baş
kanı istanbul Şube Yönetim Kurulu'nun sürekli üyesi ve Kurul Başkanı
dır. Di!')er üyeler Merkez Yönetim Kurulu tarafından TBMM idari 
ünitelerinden seçilir. Görev süresi Merkez Yönetim Kurulu'nun görev sü
resi ile kayıtlıdır. Şubenin yeni Yönetim Kurulu seçilmeiye kadar eskisi
nin görevi devam eder. istifa ve sair ayrılmalarda, görev süresini 
tamamlamak üzere Merkez Yönetim Kurulunca yenisi seçilir. 

Şube Yönetim Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu'nun verdi!')i yetki içinde 
kalmak kaydıyla, karar, esas itibariyle icra organıdır. Şu belerin görev ve 
sorumlulukları, teşkilatı ile çalışmalarına dair usul ve esaslar yönetme
likte belirtilir. 

M ad d e 16- Vakıf Şube Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Vakıf Senedinde belirtilen amacın do!')rudan do!')ruya ya da dolayi ı 
bir biçimde gerçekleşmesi için gerekli gördü!')ü tedbirleri almak ve 
faaliyetleri yürütmek, 

b) Merkez Yönetim Kurulu'nun verdi!')i li mit dahilinde Vakıf çalışmala
rının gerektirdi!')i harcamaları yapmak, 

c) Merkez Yönetim Kurulu'nun önerilerini dikkate alarak gereken ön
lemleri almak, 

d) Şube çalışmaları ile ilgili olarak yönetmelik taslaklarını hazırlamak 
ve Merkez Yönetim Kurulu'nun uygunlu!')una sunmak, 

e) Merkez Yönetim Kurulu'nun verdi!')i limit dahilinde, Vakfın amacına 
uygun olarak her türlü taşınır malları satınalmak, satmak ve kiraya 
vermek, kiralamak ve bunlar üzerinde, ipotek dahil, her türlü temi
nat işlemlerini ve hukuki tasarrufları yapmak, 

1) Merkez Yönetim Kurulu'nun verdi!')i limiti aşan işlemlerde bu hususta 
gerekli dosyayı hazırlamak, karar almak üzere Merkez Yönetim Ku
ruluna göndermek; karar alındıktan sonra uygulamasını yapmak, 

g) Şubenin ve Şubeye baQiı işletmelerinin çalışma programlarını ha
zırlatmak, 
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VAKlF MÜDÜRÜ: 

h) Vakıf çalışma programlarının gerçekleştirilmesini saQiamak için ge
rekli mali olanakları yaratma girişimlerinde bulunmak, iş ve yöne
tim yerlerini sa!'llamak; Merkez Yönetim Kurulu'nun verdiQi kadro 
ve ücret sınırları içinde kalmak kaydıyla personel atamak ve gerek
ti() inde ilişkilerini kesmek, 

ı) Şube çalışmaları ile ilgili bütçe, bilanço, gelir-gider cetvellerini; yıl
lık faaliyet raporlarını, yapılan işlere ait üçer aylık dönem raporları
nı ve gerekti(linde ara raporlarını hazırlamak ve Merkez Yönetim 
Kuruluna sunmak, 

j) ivazsız her türlü b~ışı kabul ve ivazlı her türlü ba(lışlar hakkında 
Merkez Yönetim Kurulundan karar almak, 

k) Merkez Yönetim Kurulunca belirlenecek diQer görevleri yerine ge
tirmek. 

M ad d e 17- Vakıf Müdürü, Vakfın cari muamelelerini tedvir ve Mer
kez Yönetim Kurulu'nun belirleyeceQi şartlar içerisinde, Vakıf Başkanı'· 
nın devredeceQi yetkileri kullanmak, Merkez Yönetim Kurulu kararlarını 
uygulamak, Vakfın merkezi dışındaki faaliyetlerini de yürütmek ve Vakıf 
Başkanınca verilecek diQer görevleri yerine getirmek üzere Merkez Yö
netim Kurulunca atanır. 

Vakıf Müdürünün esas görevi; V aklın amaçlarının gereklirdi(li hizmetle
ri Vakıf Resmi Senedinde belirtilen hükümler ve Merkez Yönetim Kuru
lunca kararlaştırılan esaslar dahilinde ve verilen yetkiye dayanarak en 
etkili ve uygun şekilde sevk ve idare; Vakıf amaçlarına göre her türlü 
faaliyetleri planlama, organize ve koordine ve kontrol etmektir. 

Vakıf Müdürü, Vakıfta çalıştırılan tüm personelin en üst amiri olup, bun
ların sevk ve idaresinden, verimli bir şekilde çalıştırılmasından so
rumludur. 

Vakıf Müdürü, tüm işlemlerden dolayı Vakıf Başkanına karşı sorumlu· 
dur. Vakıf Müdürü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile Vakıf Müdürlü
(lü teşkilatı bir yönetmelikle belirtilir. 
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DENETÇiLER 
VE VAKFIN 
DENETiMi: 

KÜLTÜR 
VE SANAT 

DANlŞMANI: 

ÜYELERiN ÜCRET 
ALMALARI: 
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Ma d d e 18- Vakfı n denetimi, Onur Kurulu Başkanının görüşü alın
mak suretiyle Merkez Yönetim Kurulu'nun Meclis idari ünitelerinden ve
ya dışarıdan seçece{ıi teftiş ve murakabe hizmetlerinde ihtisas sahibi 
iki denetçi tarafından yürütülür. 

Merkez Yönetim Kurulunca gerekli{ıinde aynı usul ile denetçi sayısı ar
tırılabilir. 

Denetçilerin görev süresi iki yıldır. Süresi sona erenler yeniden seçile
bilir. istifa ve sair ayrılmalarda ayrılanın görev süresini tamamlamak üzere 
yukarıdaki esasa göre yenileri seçilir. 

Denetçiler Vakfa ait bilumum idare, işletme ve ortaklıklar ile işyerlerinin 
her türlü yönetim, işletme ve evrak, defter, hesap ve belgelerini Merkez 
Yönetim Kurulu adına incelemeye, denetime ve gözetime yetkilidir. He
sap dönemi sonu itibariyle düzenlenecek rapor en geç Şubat ayı başı
na kadar Merkez Yönetım Kuruıu na sunuırnaK uzere Vakıf Başkanına 
verilir. 

Ancak, kontrol ve inceleme sonucu ara rapor düzenlenmesini gerekli kılan 
hallerde raporlar, hesap dönemi sonu beklenilmeden Vakıf Başkanı'na 
verilir. 

Denetçilerin yetkileri ile çalışmalarına dair usul ve esaslar Yönetmelikle 
belirtilir. 

Ma d d e 19- Vakıf Senedinin amacın gerçekleştirilmesi maddesin
de yer alan kültür ve sanat faaliyetleriyle ilgili danışmanlık hizmetleri, 
Onur Kurulu Başkanı'nın görüşü alınmak suretiyle Merkez Yönetim Ku
rulu'nun atayaca{ıı eski eser, kültür ve sanat konularında ihtisas sahibi 
bir Kültür ve Sanat Danışmanınca yürütülür. 

M a d d e 20 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Idari Teşkilatı bünyesi 
içinden seçilen Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmez. 
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YÖNETMELiKLER: 

HESAP DÖNEMi: 

SONA ERME: 

TASFiYE: 

SENEDiN 
DEGiŞTiRiLMESi: 

Dışardan seçilmeleri halinde Denelçilere ve dışardan atanan Vakıf Mü
d ürüne verilecek ücretin miktarı ve nitelii)i Merkez Yönetim Kurulunca 
belirlenir. 

Vakfı n Merkez ve Şube Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetçile· 
ri nin ve Vakıf Müdürünün görevleri nedeniyle yapmış oldukları zaruri mas· 
raflar, seyahatları için gerekli giderler ve yolluklar Yönetmelii)e üygun 
olarak ödenir. 

M a d d e 21 - Vakhn, işletmelerinin ve her türlü işbirlii)i ilkelerinin, 
iç hizmetlerinin ve Vakıfta gerektii)inde çalıştırılacak personelin ücret, 
yetki, hak ve sorumluluklarının ve Vakfın amacının gerçekleşmesi yo· 
lundaki dii)er işlerin düzenlenmesi için bu senede ve yasalara aykırı ol· 
mayan yönetmelikler, Vakıf Merkez Yönetim Kurulunca çıkarılabilir. 

M a d d e 22 - Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. 

Ma d d e 23- Vakıf, amaçlarının gerçekleştirilmesinin imkAnsız hale 
gelmesiyle sona erer. Bu husus, Vakıf Başkanı tarafından belirlenerek 
Merkez Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. 

M a d d e 24 - Tasfiye halinde Vakfın mal varlıi)ı, Merkez '(önetim 
Kurulunca Vakfın amacına uygun olarak hizmet gören, Meclis Idari bi
rimlerine tahsis edilir. 

M a d d e 25- V aklın Senedinde dei)işiklik yapılmasını öngören öne· 
ri ler Merkez Yönetim Kurulunda görüşülür, dei)işiklik kabul edilirse, Va· 
kıt Başkanı, yasal işlemleri yerine getirir. 

11 

TBMM KUTUPHANESI



12 

Geçici Madde 1 - Bu Vakfın tescili için Millet Meclisi Başkanı Cahil 
KARAKAŞ yetkilidir. 

Geçici Madde 2 - Birinci Yönetim Kurulu'na Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı üyeleri seçilerek aşaQıda belirlenmiştir. Bu üyelerin görev süresi 
Başkanlık Divanının yeniden teşekkülüne kadardır. 

Yönetim Kurulunun diQer Üyeleri Vakıf tüzelkişilik kazandıktan sonra 
seçilecektir. 

1. . .. ............ .. Cahil KARAKAŞ 
2. ................. Şevket DOC':ıAN 
3. ............. .... Zeki ÇELiKER 
4. .. .. ...... .... .. . Mustafa GAZALCI 
5. .. . .. ...... .. . .. . Halil KARAA TU 

Millet Meclisi Başkanı 
Millet Meclisi Başkanvekili 
Millet Meclisi ldareci_Üyesi 
Millet Meclisi Divan t,ıyesi 
Millet Meclisi Divan Uyesi 

Bakanlar Kurulu Kararı 

KARAR SAYlSI: 7/14594 

Millet Meclisi Yeldına vergi muafiyeti tanınması; Maliye Bakenlı· 
Oının 31.1.1978 tarih ve KVKI22101·547n398 aayılı yiiZiaı üzerine, 
13.7.1967 tarihli ve 903 sayılı Kanunun 4 ünçü meddeaine göre, Ba
kanlar Kuruluneli 1.2.1978 tarihinde kerarl8ftınlmıttır. 
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