ASHOKA VAKFI
RESMĠ SENEDĠ
VAKIF
MADDE 1- Vakfın adı Ashoka Vakfı'dır. İşbu resmi senette sadece vakıf olarak
anılacaktır.
VAKFIN MERKEZĠ
MADDE 2- Vakfın merkezi, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesinde olup adresi Muallim Naci
Caddesi, Öksüz Çocuk Sokak, No:12 34345 Kuruçeşme, Beşiktaş, İstanbul,
Türkiye’dir.
Gereken kanuni izinlerin yetkili makamlardan alınması kaydıyla Yönetim Kurulu kararı
ile yurdun değişik yörelerinde, şube, birim ve temsilcilikler açabilir.
Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde, kanunen alınması gerekli
izinlerin alınmasından sonra yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.
VAKFIN AMACI
MADDE 3- Vakfın amacı, başta sağlık, eğitim, kültür, sanat, spor, çevre, kadın,
gençlik, araştırma-geliştirme ve insan hakları gibi alanlarda Türkiye’de sosyal
giriĢimciliği destekleyip güçlendirmek; böylece tüm toplumu sosyal değişime
katılmaya teşvik etmektir.
Sosyal girişimcilik, günümüzün acil toplumsal sorunlarına yaratıcı, sistematik ve kalıcı
çözümler getiren; kar amacı gütmeyen veya çalışmalarından elde edeceği karı yine
çözmeye uğraştığı sosyal soruna yönlendiren girişimci nitelikli birey, proje ve tüzel
kişileri kapsamaktadır.
Vakfın özel hedefleri:
3.1 Türkiye’nin öncelikli sosyal sorunlarına sistematik çözümler getiren sosyal
girişimcileri maddi ve manevi desteklemek;
3.2 Özel sektör ve sivil toplumun kaynaklarını buluşturarak ekonomik ve sosyal
etkilerini artırmalarını sağlamak;
3.3 Gençlerin sosyal değişimde aktif rol almaları için gerekli becerileri
kazanmalarına yardımcı olmak;
3.4 Sosyal girişmcilik için elverişli bir yasal, mali ve operasyonel altyapı
oluşturmaktır.
VAKFIN FAALĠYETLERĠ

MADDE 4- Bu amacı doğrultusunda, Vakfın faaliyet ve hizmet alanları aşağıda
sıralanmaktadır:
4.1 Sosyal girişimcileri ve destekçilerini tespit edip; burs, ödül, hibe, koçluk,
danışmanlık, eğitim ve diğer kapasite geliştirme faaliyetleri gibi maddi ve
manevi yöntemlerle desteklemek;
4.2 Türkiye ve dünyadaki sosyal girişimciler arasında iletişim ve işbirlikleri
kurulmasını sağlamak;
4.3 Özel sektör ve sosyal alandaki liderleri sosyal girişimcilik konusunda
buluşturacak toplantı ve konferanslar düzenlemek, gayriresmi ağlar
oluşturmak;
4.4 Sosyal girişimcilik için iyi uygulama niteliğindeki yasal, mali ve operasyonel
uygulamaları araştırıp bilgi paylaşımında bulunmak;
4.5 Vakfın amaçlarını yerine getirmek amacıyla çeşitli kaynaklardan ve farklı
bağışçılardan şartlı veya şartsız bağış ve yardımları kabul etmek, fon
oluşturmak ve bu fonların amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak;
4.6 Vakfın kaynaklarını Türkiye veya yurtdışında faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşlarına ve bireylere hibe, ödül veya burs şeklinde tahsis etmek;
4.7 Yurtdışında ve yurtiçinde benzer nitelikteki uluslararası kuruluş ve üst
kuruluşlara üye olmak, onlarla işbirliği yapmak, ortak proje ve çalışmalara
katılmak;
4.8 Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu’nca alınacak kararlar
doğrultusunda gerekli tanıtımı, bülten ve yayın çalışmalarını yapar. Aynı
amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan diğer dernek ve vakıfların
çalışmalarını destekler. Vakıf; amacına ulaşmak için yurt içi ve yurt dışından,
para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara iştira hak ve beratlarına, lisans,
imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere, know-how gibi maddi
haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış, vasiyet, satın alma
ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa
hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta
bulunmaya, taşınır ve taşınmaz malları alıp satmaya, inşa etmeye, ifraz ve
tevhid etmeye, devir ve ferağ etmeye, kendi alacakları için başkalarının ve
başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve
ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları yenilemeye, uzatmaya, değiştirmeye ve
fek etmeye, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirmeye, kira
sözleşmelerini devralmaya, taşınmazların gelirlerini almaya ve harcamaya,
vakıf mal varlığına giren tüm varlıkları bir ya da birden çok 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 ve yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel
kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım
almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların
irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını
kabule, medeni kanun hükümleri gereğince her türlü ayni ve/veya gayri maddi
haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmaya, gayrımenkuller
üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis etmeye ve bu haklarını
kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve
taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli

banka kefaletlerini kabul etmeye, vakfın amaç ve hizmet konularını
gerçekleştirmek için 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, şirketler ve ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara
iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye
işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün
gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme,
inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, birimler, merkezler,
lokaller ve temsilcilikler açmaya izinli ve yetkilidir.
VAKFIN KURULUġ MAL VARLIĞI
MADDE 5- Vakfın kuruluş malvarlığı, Kurucu’su olan Ashoka Innovators for the
Public kar amacı gütmeyen tüzel kişiliği (Amerika Birleşik Devletleri Columbia
Eyaleti, 1700 North Moore Street, Suite 2000 (20th Floor), Arlington, VA 22209, USA
adresinde yerleşik, 51-0255908 kayıt numaralı ve 501(c)(3) kamu yararına çalışan
kuruluş statüsü sahibi) tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 50.000 TL’dir.
VAKFIN ORGANLARI
MADDE 6- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
6.1 Yönetim Kurulu
6.2 Denetim Kurulu
YÖNETĠM KURULU
MADDE 7- Vakıf Yönetim Kurulu, Kurucu tarafından, her defasında, üç (3) yıllığına
seçilir. Yönetim Kurulu altı (6) asıl üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri
en fazla iki (2) dönem üst üste görev yapar. Bir dönem ara vermek kaydıyla tekrar
Yönetim Kurulu’nda görev alabilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden
bir başkan seçerek görev taksimi yapar. Başkan ve Yönetim Kurulu seçimleri gizli
oyla yapılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona
eren üyenin yerine, kalan Yönetim Kurulu üyelerinin önerisi ve Kurucu’nun onayı ile
yeni bir üye belirlenir ve bu üye kalan süreyi tamamlar. Kalan Yönetim Kurulu üyeleri
herhangi bir sebepten ötürü öneride bulunamazsa, ya da önerilecek kişi üzerinde
anlaşma sağlayamazsa, Kurucu görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yerine
atamayı bizzat yapar.
Yönetim Kurulu en az üç (3) ayda bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk
olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın
oyu iki oy sayılır.
YÖNETĠM KURULUNUN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 8- Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu vakfın
amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli tüm işleri yapmakla görevli ve vakfı,

yürürlükteki yasal mevzuat ve işbu senet hükümlerine uygun olarak idare ve temsil ile
yetkili ve sorumludur.
Yönetim Kurulu;
8.1 Bilanço, gelir gider hesabı ve faaliyet raporu ile bütçe ve yıllık çalışma
programlarını hazırlar; Kurucu’nun onayına sunar ve ilgili idareye gönderilmesini
sağlar;
8.2 Kurucu tarafından belirlenen genel politikalar ve alınan kararlar ışığında, vakıf
faaliyetlerinin düzenli ve verimli yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda vakıf resmi
senedinde öngörülen değişiklikleri, gerekli tüzük ve iç yönetmelik tasarılarını
hazırlar ve Kurucu’nun onayına sunar;
8.3 Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması
hususunda gereken çalışmaları yapar, tüm şartlı ve şartsız bağışların kabul veya
reddine karar verir;
8.4 Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişiler nezdinde hukuki, mali ve
diğer konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlem yapar. Vakfın hibe şeklinde
destekleyeceği bireysel ve kurumsal projeler hakkında karar verir;
8.5 Vakıfta istihdam edilecek proje-bazlı, yarı-zamanlı, danışmanlık ve stajyerlik
statüsündeki personelin atamalarını yapar, ücretlerini belirler;
8.6 Görev, yetki ve sorumlulukları önceden açıkça belirlenmek kaydıyla birimler
oluşturur;
8.7 Vakıf hesaplarının bağımsız mali denetim firmasında denetlenmesini sağlar;
8.8 Vakfın amacı doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular;
8.9 İlgili mevzuat, vakıf senedi ve vakıf tüzük ve iç mevzuatının gerektirdiği diğer
görevleri yapar.
VAKFIN TEMSĠLĠ VE ĠMZA YETKĠSĠ
MADDE 9- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini
Yönetim Kurulu Başkanı’na devredebilir. Yönetim Kurulu belirleyeceği esaslar
dahilinde vakfı temsil etmek üzere vakıf adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini
tespit eder.
DENETĠM KURULU
MADDE 10- Denetim Kurulu, Kurucu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek
için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu üç (3) yıl için seçilecek üç (3) asil üyeden
oluşur. Denetim Kurulu üyeleri en fazla iki (2) dönem üst üste görev yapabilir. Bir
dönem ara vermek kaydıyla tekrar görev alabilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir
sebeple Denetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, kalan Denetim Kurulu
üyelerinin önerisi ve Kurucu’nun onayı ile yeni bir üye belirlenir ve bu üye kalan
süreyi tamamlar. Kalan Denetim Kurulu üyeleri herhangi bir sebepten ötürü öneride
bulunamazsa, ya da önerilecek kişi üzerinde anlaşma sağlayamazsa, Kurucu görev
süresi biten Denetim Kurulu üyesi yerine atamayı bizzat yapar.
Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Vakıf
hesaplarının bağımsız denetim raporu da düzenlendikten sonra hesap dönemi itibari
ile düzenlenecek faaliyet raporu, her hesap yılı, ilgili hesap yılının kapanmasından
itibaren üç (3) ay içerisinde Kurucu’ya verilir.

HUZUR HAKKI
MADDE 11- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri gönüllülük esasına göre
çalışırlar. Bu çalışmaları karşılığında kendilerine huzur hakkı veya herhangi bir ücret
ödenmez.
VAKFIN GELĠRLERĠ
MADDE 12- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
12.1 Vakfın amacına uygun her türlü ulusal ve uluslararası şartlı ve şartsız bağışlar
ile yardımlar;
12.2 Vakıf faaliyetlerinden veya işbirliklerinden elde edilecek çeşitli gelirler;
12.3 İktisadi işletmeler, şirketler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler;
12.4 Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile
sağlanacak gelirler;
12.5 Diğer gelirler.
GELĠRĠN HARCANMA ġEKLĠ
MADDE 13- 4962 Sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükmüne uygun olarak yıl içinde
elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisinin (2/3) sağlık, sosyal yardım, eğitim,
bilimsel araştırma ve geliştirme, kültür ve çevre koruma ile ağaçlandırma
faaliyetlerinden oluşan amaçlara harcanacaktır. Vakfın amaçlarına ayrılması ve
harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılmayacaktır.
Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara
ayrılan miktarların, tamamının veya bir kısmının vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere
harcanması mümkündür. Kuruluştan sonra anavarlığa eklenmesi şartı ile yapılan
bağışlar doğrudan anavarlığa eklenir. Diğer tüm bağışlar, bağışçının belirlediği
şartlara göre vakıf bünyesinde oluşturulan fonlar aracılığıyla kullanılır.
YEDEK AKÇE
MADDE 14- Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden yönetim ve
yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın % 5’i oranında yedek
akçe ayrılır.
Vakfın yıllık gelirleri, yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını
karşılamayacak durumda olursa Yönetim Kurulu kararı ile gerekli harcama yedek
akçe hesabından karşılanır. Vakfın kuruluşundan başlamak üzere üçüncü yılda
Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı
görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli
olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve
izleyen her (3) yılda bu konu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.
RESMĠ SENET DEĞĠġĠKLĠĞĠ

MADDE 15- Vakıf Resmi senedinde yapılacak değişiklikler Kurucu kararıyla yapılır.
Yönetim Kurulu’nun değişiklik teklifleri üyelerinin en az beşte üçünün (3/5) yazılı teklifi
ile dikkate alınır.
VAKFIN SONA ERMESĠ
MADDE 16- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden
arta kalan malvarlığı Endeavor Derneği’ne devredilir. Ancak devir edilecek mal varlığı
arasında şartlı bağışlar varsa bu bağışların şartlarının yerine getirilmesi hakkı
saklıdır. Vakfın feshi, ancak Kurucu’nun onayı ile mümkündür.
VAKIF KURUCUSU
MADDE 17- Vakıf Kurucusu’nun adı ile vakfa özgülediklediği mali değerler aşağıda
gösterilmiştir.
1- Ashoka Innovators for the Public, 1700 North Moore Street, Suite 2000 (20th
Floor), Arlington, VA 22209, USA. Sec. 501(c)(3) (Tax ID # 51-0255908)
GEÇĠCĠ HÜKÜMLER
Geçiçi Madde 1- Vakfın ilk geçici Yönetim Kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden
oluşmuştur.
Asil Üyeler
1- Şengül Akçar
2- Didem Altop
3- İbrahim Betil
4- Ayşe Güçlü Onur
5- Mehmet Köksal
6- Nasuh Mahruki
Geçiçi Madde 2- Vakfın ilk geçici Denetim Kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden
oluşmuştur.
Asil Üyeler
1- Yılmaz Argüden
2- Nilüfer Candar
3- Cenap Kuloğlu

