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2015 YILI ŞUBAT AYI’NIN 24. GÜNÜ BUDAPEŞTE’DE HAZIRLANMIŞTIR. 

TÜRK-MACAR KÜLTÜREL, ENFORMASYON VE SANAT VAKFI 

KURULUŞ BELGESİ 

 

 

Giriş 

Kuruluş Belgesi’nin iş bu Maddesi’nde belirtilen kişi, Kurucu (devamla: Kurucu) Medeni Kanun 

hakkında 2013 yılı V. Kanun, ayrıca Dernekler Yasası, Kamu Hizmetleri’nin Hukuki Nitelikleri, Sivil 

Toplum Kuruluşları’nın İşleyişleri ve Desteklenmeleri hakkında 2011 yılı CLXXV. Kanuna dayanarak 

aşağıdaki nitelikte bir Vakıf kurmaya karar vermiştir. 

Kurucu(-lar) 

Maria Magdolna Demirkan 

Adresi: 1094 Budapeşte, Ferenc tér. 5. III./5. 

 

III. 

Vakfın ünvanı, merkezi: 

 Vakfın ünvanı: Türk-Macar Kültürel, Enformasyon ve Sanat Vakfı 

 Vakfın kısaltılmış ünvanı: Türkinfo Vakfı 

 Vakfın merkezi: 1094 Budapeşte, Ferenc tér. 5. III./31. 

 

IV. 

Vakfın amacı, görevleri, hukuki niteliği 

 

 Vakfın amacı: 

İki ülke arasındaki bilimsel, sanatsal, eğitimsel, ekonomik ilişkilerin desteklenmesi ve 

karşılıklı iletişimin sağlanması yoluyla Türk-Macar kültürel ve ekonomik ilişkilerin 

geliştirilmesi. 

 

 Amacımız devamla, farklı dinsel, etnik, kültürel ve düşünsel geleneklerden kaynaklanan 

önyargıların ortadan kaldırılması ve evrensel insani değerlerin geçerli kılınmasıyla her iki 

ülkenin vatandaşları için diğer ülkede fırsat eşitliğine katkı sağlanmasına yardımcı olmaktır. 

 

 Vakıf, amaçlarına ulaşması açısından özellikle aşağıdaki görevleri üstlenmektedir: 
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 “Türkinfo” adı altında Türkçe ve Macarca olarak kamuya açık haber portalı işletmekte ve 

bunun güncelleştirilmesini, bakımını sağlamaktadır. Haber portalında okuyuculara doğrudan 

bilgi alışverişi olanağı sunmaktadır. 

 Macar ve Türk basınında yer alan Türkiye ve Macaristan ile ilgili güncel haberler, Avrupa 

Birliği ile ilgili haberler hakkında yan tutmaksızın, tarafsız biçimde kamuoyu’nun 

bilgilendirilmesi. 

 Macaristan’da düzenlenen ve Türkleri konu alan etkinlikleri duyurmak ve bunlar hakkında 

olanaklar çerçevesinde raporlar sunulması. Türkiye’de düzenlenen Macarları konu alan 

etkinlikler için de benzer durum geçerlidir. 

 Basılı yayın ürünleri, kitaplar, albümler yayımlamak. 

 Her iki ülke ile bağıntılı kültürel ve serbest konulu organizasyonlarla özellikle ilgilenmekte, 

ayrıca başka kuruluşların bu tür faaliyetlerini desteklemektedir. 

 Çocuk programları, yaz kampları, dil öğrenim kampları düzenlemek. 

 Her iki ülkenin eğitim kurumlarıyla işbirliği içersinde öğrenci değişim programlarının 

organizasyonunda ve uygulanmasında aktif katılım. 

 Yardıma muhtaç durumdaki öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla burslar 

düzenlemek ve yardımcı olmak. 

 Her iki ülkeye yönelik gurup olarak öğrenim gezileri ve ziyaretlerin organizasyonu. 

 Kardeş şehir, kardeş okul ilişkilerinin oluşturulması ve hazırlanmasına katılım. 

 Dil eğitim faaliyetleri düzenlemek. 

 Kurslar düzenlemek. 

 İki ülke ile ilgili konularda radyo programları, sunumlar, açık oturumlar, konferanslar 

düzenlemek. 

 Her iki ülkede yaşayan azınlıkların sosyal durumları, uyumluluk süreçleri, güncel yaşamları ve 

entegrasyon olanakları hakkında verilerin toplanması, sınıflandırılması ve araştırma raporu 

olarak hazırlanmasına özel bir çaba sarf eder. 

 Yukarıdaki verilerin toplanması ve sonuçların istemler doğrultusunda sunulması ile iki ülke 

arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen diğer kurumlara ve kişilere yardımcı olmak. 

 Fırsat eşitliğinin yaratılması ve cinsel ayrımcılığa karşı verilen mücadeleye özel bir önem 

vermektedir. 

 Türkinfo Temsilciler Ağı oluşturulması, bu Ağın katılımcıları, her bir büyük şehirden Türklerle 

ilgili olayları ve haberleri aktarmaktadırlar. Temsilciler muhabirlik dışında yerel bağlantı 

rolünü de görmektedirler. 

 Bilgi Merkezi oluşturulması. 

 Bağışlar toplamak. 

 Hediyelik ve sair eşyaların satışını yapmak. 
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3. Vakfın faaliyet sınıflandırması: Kültürel Faaliyet. 

 

V. 

Vakıf amacına sunulan varlıklar, 

Vakfın işletilmesi 

 
 Vakfın başlangıç varlığı (sermayesi) 500.000.-(Beşyüzbin) Forint. Kurucu, Vakfın başlangıç 

sermayesini, 500.000.- (Beşyüzbin) Forinti, Vakfın amaçlarını gerçekleştirebilmesi 

açısından, işbu kuruluş belgesi’nin imzalanmasından önce, Vakfın adına açılmış olan 

teminat hesabına yatırmıştır. Bu miktara ilişkin banka tarafından düzenlenen makbuz 

Kuruluş Belgesi’nin ekini oluşturmaktadır. 

 

 Vakıf varlıkları’nın tamamı, Vakıf amaçları doğrultusunda, başvuru, ihale veya kuratoryum 

tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Vakıf varlıkları’nın kullanım biçimine ilişkin olarak 

kullanılabilir. 

 

 

 Vakıf, sınırsız süre ile kurulmuştur. 

 

 Kurucu, Ana Sermaye ayrımı yapmamıştır. Vakfın tüm varlığı ayrıca bunun getirileri Vakıf 

amaçlarının yerine getirilmesine hizmet etmektedir. Vakıf Varlıkları’nın kullanılması hakkında 

Kuruluş Belgesi’nin hükümleri, devamla; Vakfa iştirak eden bağış yapanlar tarafından 

kararlaştırılmış ve Kuratoryum tarafından kabul edilen koşullar çerçevesinde, Kuratoryum oy 

çokluğu ile serbestçe karar vermektedir. Vakıf ancak temel amacına göre faaliyetini 

sürdürmek ve işleyişini muhafaza etmesini tehlikeye sokmayacak biçimde kredi kullanabilir ve 

yükümlülük altına girebilir. 

 

Vakıf, Vakfa yapılan iştiraklerin kabul edilmesi ve kuruluş sermayesinin faiz gelirleri ile 

tasarrufta bulunmaya hak sahibidir. Vakfın yukarıda belirtilen başlangıç varlığı, Kurucu 

tarafından yapılacak ödemelerle, özel şahıslar, hükmi şahıslar ayrıca hükmi şahıs niteliğini 

taşımayan katılımcıların nakit (her türlü para biriminde) ve ayni katılımlarıyla, varlıkların 

getirisiyle ayrıca vakfın hizmetinde bulunan İletişim Organı’nın ticari Faaliyetleri’nin 

neticesiyle yükselebilir. Vakfın desteklenmesi, nakit olarak yahut da vakfın amaçlarına 

ulaşması için yapılan doğrudan hizmetler ile, ayni varlıkların hibe edilmesiyle olanaklıdır. 

Gelirler vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesine hizmet etmektedir. 

 

 Vakfın varlıklarını Kurucu tarafından belirlenen Kuratoryum (Mütevelli Heyeti) 

yönetmektedir. Vakıf, amaçlarını gerçekleştirmek açısından varlıklarıyla bağımsız olarak 

tasarruf edebilir. Borçlarına karşı öz varlıklarıyla yükümlüdür. 

 

 Kurucu, vakfın borçlarına karşı, sermaye katkısını ödemesinin dışında kişisel mal varlığıyla 

sorumlu değildir. 
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Kuratoryumun görevi, vakfın amaçları için tahsis edilen sermayenin en etkin biçimde 

işletilmesidir. Buna istinaden sermayesini hukuk kurallarına ve yasal ticari olanaklara göre 

yükseltilmesi açısından elinden gelen her türlü çabayı göstermeye mükelleftir. 

 

Tüm gelirler yalnızca vakıf amaçları tarafından belirlenen çerçevede ve biçimde kullanılabilir. 

Vakıf sermayesi üzerindeki yetki, vakıf sermayesinin kullanımı Kuratoryumun yetki alanıdır. 

 

Kurucu, vakfın amaçlarına ulaşabilmesi açısından ticari faaliyette bulunmasına muvafakat 

göstermektedir. Fakat, yalnızca bu amaçlara yönelik, yani tali olarak amaçların 

gerçekleştirilmesi ve faaliyetini gerçekleştirmesi açısından ticari faaliyette bulunabilir. Ticari, 

ekonomik faaliyetinden sağlamış olduğu kazançlarını vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve 

faaliyetlerini sürdürmek maksadıyla kullanmaya zorunludur. 

 

Vakıf ticari faaliyetini yalnızca işbu Kuruluş Belgesi’nde belirlenen amaçların gerçekleştirilmesi 

ve bunları tehlikeye düşürmeyecek biçimde sürdürebilir. Vakıf, Vakıf amacının 

gerçekleştirilmesiyle doğrudan bağlantılı ticari faaliyette bulunma hakkına sahiptir. 

Vakıf, ticari faaliyeti sırasında elde ettiği kazancı paylaştıramaz ve dağıtamaz, yalnızca işbu 

Kuruluş Belgesi’nde belirlenen faaliyetler için ve yalnızca amaçlarının gerçekleştirilmesinde 

kullanabilir. Ticari faaliyetler esnasında oluşan giderler ve sair masraflar yalnızca ticari 

faaliyetinden doğan gelirlerle karşılanabilir. 

 

Vakfın amaca göre faaliyetinden veya ticari faaliyetinden doğan kazançlarını ve giderlerini 

birbirinden ayrı olarak kaydetmesi gerekmektedir. 

 

 Şayet vakfın ticari faaliyetinden sağlanan hasılatı 5.000.000.- Forint’i geçtiği takdirde 

Denetleme Kurulu oluşturmaya zorunludur. Denetleme Kurulu gündemini kendisi tespit 

etmektedir. 

 

 Vakıf doğrudan siyasi faaliyette bulunmamaktadır, organları siyasi partilerden ve dinsel 

cemaatlerden bağımsızdır, bunlara maddi destek sunmamaktadır, ayrıca bunlardan destek 

almamaktadır. Siyasi parti faaliyetleri, devamla milletvekili, bölge ve başkent yerel 

seçimlerinde aday gösterilmesi, doğrudan siyasi faaliyet sayılmaktadır. 

 

 

 Vakıf ticari faaliyetini yalnızca kamu yararına hizmet eden amaçlarını gerçekleştirmek 

açısından ve bunları tehlikeye düşürmeyecek biçimde sürdürür. Vakıf, ticari faaliyeti sırasında 

sağladığı kazancını dağıtamaz, ancak Kuruluş Belgesi’nde belirlenen faaliyetlerinde kullanır. 

Vakıf, yatırım faaliyetinde bulunamaz. Şayet vakfın yıllık hasılatı 5.000.000.* Forint’i geçmesi 

durumunda Kurucu, Kuratoryum’dan ayrı olarak bir denetleme organı oluşturur, bu organ 

gündemini kendisi belirlemektedir. 

 

 Vakıf, Medeni Kanun hükümlerinin dışında, Kamu Yararı Hukuku ayrıca Sivil Toplum 

Kurumlarının İşleyişleri ve Desteklenmeleri hakkındaki 2011 yılı CLXXV. Kanun’un 

hükümlerini, bunun dışında diğer yasalarda vakıflara ilişkin kurallara eksiksiz biçimde 

uyulmasını yükümlenmektedir. 
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VI. 

KATILIM 
 

 Vakıf herkese açıktır,vakıf amaçlarını kabul eden  her türlü yerli ve yabancı özel ve tüzel kişi, 

bunun dışında, hükmi şahıs niteliği taşımayan kurumlar vakfa katılabilir. Vakfın amaçlarını 

kabul eden ve bunlarla bütünleşmiş, bunun dışında işbu Kuruluş Belgesi’nde belirtilenleri 

kabul eden, ayrıca vakfın amaçlarını maddi araçlarla veya başka herhangi bir biçimde 

(örneğin: demirbaş, cihaz ve donanım, fiili iş görme, gönüllü faaliyet v.b. hizmetlerin 

sunulmasıyla/gösterilmesiyle) desteklemek isteyenler. Hibe eden yaptığı hibe’nin yalnızca 

vakfın amaçlarında kullanılmasını şart koşabilir. Hibe edilen miktarların ve nesnelerin, 

hakların kullanımına Kuratoryum karar vermektedir. 

 

 Vakfa katılım maddi ve her türlü diğer nakit olmayan (maddi varlıkların vakfın mülkiyetine 

verilmesiyle v.b.) katkılarla da tutar sınırı olmaksızın katılım olanaklıdır. Katılımcılar 

desteklerinin vakıf adına ödenmesiyle, teslimiyle, faaliyetlerini göstermek suretiyle kurucu 

addedilmektedirler. 

 

 

 Katılım niyetinin Vakfı yöneten Kuratoryum’a yazılı olarak sunulması gerekir. Vakıf adına 

yapılan bağışın kabul edilmesi, bu suretle vakfa katılım hususunda Kuratoryum karar 

vermektedir. 

Katılımın koşula bağlanması olanaklı değildir. 

 

VII. 

Vakfın organları 

 

VII./A 

Kuratoryum 

 
 Vakfın yönetim organı Kuratoryumdur. 

 

Kuratoryum üyeleri süresiz olarak Kurucu tarafından seçilmektedir, görevden azledilmeleri 

ancak vakıf amacının tehlikeye düşürülmesinden dolayı Kurucu Hakları’nın uygulayıcısı 

tarafından söz konusudur. 

 

Faaliyetini yerine getirmesi için gerekli çerçevede hukuki ehliyeti sınırlandırılmamış yetişkin 

kişi Kuratoryum üyesi olabilir. 

Suç fiili işlenmesinden dolayı hakkında hukuken kesinleşmiş hapis cezasına hükmedilenler, 

sabıkalı duruma bağlı olarak sakıncalı sonuçlardan arınmadıkları sürece Kuratoryum üyesi 

olamazlar. 

Medeni Haklarından hukuken kesinleşmiş biçimde yasaklanmış kişiler Kuratoryum üyesi 

olamazlar. 
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Yasaklamanın verildiği kararda belirtilen süreye kadar yönetici faaliyetinden yasaklı kişiler 

Kuratoryum üyesi olamazlar. 

 

Vakfın lehtarı ve yakın akrabaları Kuratoryum üyesi olamazlar. 

Kurucu ve yakınları Kuratoryumda çoğunluğu oluşturamazlar. 

 

 Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi Kuratoryumun görevidir. Vakfın mal varlıklarını 

Kuratoryum yönetir. 

 

 Kuratoryum üyeleri’nin sayısı:  13 kişi, yöneticileri: 

 

Kuratoryum başkanı: Mehmet Tarık Demirkan 

           Adresi: 1094 Budapeşte, Ferenc tér 5. III./31. 

 

Kuratoryum üyeleri:   Dalma Tengeri- Küçükçoban 

                                        Adresi: 8095 Pákozd, Kökény u. 903/2. 

           

            Rékasi Mihályné 

            Adresi: 1097 Budapeşte, Ecseri u. 15/9. 

 

                                        Dr. Villányiné Erika Kertész 

                                        Adresi: 1183 Budapeşte, Szemere Miklós u. 10. 

 

            Ágota Kristóf 

            Adresi:  5904 Oroshaza,  Kerektó u. 1. 

         

                                        Péter Kozma 

                                        Adresi: 4014 Debrecen-Pallag, Mezőgazdász u. 16. 

 

                                        Katalin Szabó 

                                        Adresi: 1162 Budapeşte, Szent İmre u. 67. 

 

                                        Edit Fejes 

                                        Adresi: 6724 Szeged, Rókusi krt. 70. IV.11. 

 

                                        Anikó Ágnes Szegedi 

                                        1045 Budapeşte, Berlini u. 21. Fszt.1. 

 

                                        Nusret Saral 

                                        1081 Budapeşte, Diószegi Sámuel utca 50. 

 

                                        Tolga Deniz Sarıyüce 

                                        1138 Budapeşte, Meder u.8. D. ep. VI. em. 4. 

 

                                         Salih Çardak 

                                         1082 Budapeşte, Futó u. 8. III./24. 
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                                       István Csörgő 

                                       1138 Budapeşte, Párkány u.26. 5/34A. 

 

Kuratoryum Başkanı’nı ve üyelerini sınırsız süre ile kurucu belirlemektedir, kuratoryum 

üyeliği’nin oluşması için kuratorun atanmayı kabul etmesi gerekir. Kuratoryum üyeleri 

faaliyetlerini karşılıksız olarak ifa etmektedirler, düzenli ücret yahutta masraflarının 

karşılanması talebinde bulunamazlar. İşlem bazında yapılan sözleşmelere dayanarak ücret 

olarak, katılmış oldukları projelerin %3’üne hak sahibidirler. Bu tür, işlem bazında ödenen 

ücret giderleri de kapsamaktadır. Kuratoryum üyesini, kuruluş amacının doğrudan tehlikeye 

düşürülmesi durumunda kurucu haklarını kullanan kişi azledebilir. 

 

 Kuratoryum üyelerinin görevlerinin sona ermesi 
 

Kuratorun görevi sona ermektedir: 

 

 Yönetici sıfatıyla hareket etme yetkisinin, görevini yerine getirmesi için gerekli 

çerçevede sınırlandırılmış olmasıyla 

 

 Yönetici sıfatına ilişkin dışlayıcı veya uygunsuz bir nedenin ortaya çıkmasıyla 

 

 Kurator’un vefatıyla 

 

 Kuratorun istifasıyla. İstifa’nın kurucu’ya gönderilmesi gerekir. Kurucu tarafından tebellüğ 

edilmediği takdirde istifa, vakıfa gönderilen hukuki istifa beyanıyla da verilebilir. İstifa, 

yeni kurator belirlenmesiyle, bu yapılmadığı takdirde en geç bildirimden itibaren sayılmak 

üzere altmışıncı gün yürürlüğe girer. 

 

 Kuratorun azledilmesiyle. Kuratoryum üyesini, görev süresinin dolmasından önce vakıf 

amacının doğrudan tehlikeye düşürülmesi durumunda kurucu haklarını uygulayan kişi 

azledebilir. 

 

Gerekli görüldüğü durumda kurucu bu hususta kuratoru görevlendirir. 

 

 Uygunsuzluk 
 

Kuratoryum tarafından alınan kararlarda, karara istinaden o kişi ya da o kişinin yakın 

akrabasının (Medeni Kanun 8:1. Madde (1) 1.) zorunluluk veya sorumluluktan muaf 

tutulması durumunda veya başkaca herhangi bir önceliğe sahip olması yahutta yapılacak 

hukuki işlemlerde taraf olması durumunda karar alınmasına iştirak edemez. Kurulus 

amacına göre yapılan kazanımlar çerçevesinde herhangi birisi tarafından koşulsuz olarak 

sağlanan maddi olmayan hizmetler öncelik addedilmez. Kuratorlar için Medeni Kanun’un 

3:22. Maddesinde belirtilen dışlayıcı ve uygunsuzluk kuralları uygulanır. 
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 Kuratoryumun işleyişi 
 

Kuratoryum ihtiyaca göre, ama yılda en  az bir kez toplanır. Toplantıları Kuratoryumun 

başkanı düzenler. Kuratoryum toplantısını kuratoryumun başkanı hazırlar ve Kuratoryum 

üyelerine yazılı olarak toplantının başlangıcından en az 7 (yedi) gün önceden isme 

hitaben yapılan çağrıyla bildirir. Bu yapılmaması halinde ancak tüm üyelerin toplantı’da 

hazır bulunmaları ve toplantı’nın yapılmasına karşı itiraz bulunmaması durumunda 

toplantı yapılır. Kuratoryum başkanı kuratoryum üyeleri tarafından herhangi birinin 

neden ve amaç belirtilerek yazılı talebine istinaden 7 (yedi) gün içersinde toplantı 

yapmaya zorunludur. 

 

Çağrı’da özellikle aşağıdakilerin belirtilmesi gerekir: 

- toplantı yeri ve tarihi, 

- gündem maddeleri, 

- karar alınması için gerekli malzemeler, 

- karar önerileri 

Kuratoryum toplantıları açıktır. Kuratoryum Başkanı toplantı tutanağı ve alınan kararları yazılı olarak 

hazırlattırır ve Karar Defteri’ne kaydettirir. Karar Defteri’nde Kuratoryum kararları’nın içeriği, tarihi ve 

yürürlüğü ayrıca kararı onaylayan ve itiraz edenlerin sayısal oranlarınin ve kişilerin belirtilmesi gerekir. 

Kuratoryum oturumu, ancak Kuratoryum üyelerinin 2/3’sinin hazır bulunması halinde karar almaya 

muktedirdir. 

Kuratoryum kararlarını basit oy çoğunluğu ile almaktadır, fakat şayet oturuma katıldığı takdirde 

Kuratoryum başkanı’nın veto hakkı bulunmaktadır ve muvafakatı olmadan geçerli karar alınamaz. 

Karar alınamaması durumunda oturumun on beş (15) gün içersinde yenilenmesi gerekir. 

Kuratoryum yalnızca çağrı da yer alan gündem maddeleri konusunda geçerli karar alabilir. 

Kuratoryum oturumu hakkında tutanak tutulması gerekir, bu tutanak hazır bulunan tüm üyeler 

tarafından imza edilir. Kuratoryum oturumuna katılmayan üye, Kuratoryum oturumunda alınan 

kararlar hakkında yazılı olarak bilgilendirilir. 

Vakıf, yıllık Gelir Tablosu’nu genel karar alma kurallarına göre kabul eder. 

Kuratoryum kararları hakkında ilgilileri posta vasıtasıyla veya şahsen tebliğ suretiyle bilgilendirir. 

Kuratoryum kararlarını öncelikle kendi sitesinde, daha sonra bunları devamla haber bültenlerinde 

veya yurt geneli yahut da yerel basın kanalıyla da kamuoyuna açıklayabilir. 

Kuratoryum oturumlarında alınan kararlar Karar Defterine kaydedilir. Karar Defteri’ne kaydedilmesi 

gerekir: Kuratoryum kararı’nın içeriği, tarihi ve yürürlük tarihi’nin, bunun dışında kararı onaylayan ve 

itiraz edenlerin sayısal oranları ve isimlerinin. 

 Kuratoryumun görevleri: 

 
- Vakfın mal varlığı’nın %30’unun üzerindeki zorunlulukların yükümlenilmesi, şayet bu 

tür bir sözleşme akdedilmesine vakıfın temsilcisinin önceden verilen yetkiyle 

donatılması durumu hariç; 

- İhalelerin yazılması, bunların değerlendirilmesi, kabul edilmesi, yıllık faaliyet 

planlarının tespit edilmesi; 
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- Vakıf varlıklarının yararlı kılınması ve kullanılma biçimi; 

- Yıllık gelir tutarlarının dağılımı ve kullanılması; 

- Vakıfa katılımların kabul edilmesi; 

- Gerektiğinde, fakat en az yılda bir kez vakfın çalışmaları, mal varlıkları, para ve diğer 

araçlarının yönetimi ve kullanımı hakkında Kurucu’nun bilgilendirilmesi. 

Vakfın işleyişi ve hizmetlerinden yararlanılması kamuya açıktır. Vakfın işleyişiyle ilgili ortaya çıkan 

belgeler, Kuratoryum Başkanı’yla önceden belirlenen sürede, vakıf merkezinde serbestçe tetkik 

edilebilir. Vakıf, işleyiş biçiminin kamuya açık olduğunu, hizmetlerinden yararlanma biçiminin kamuya 

açıklığını, devamla, Gelir Tablosu, kamu yararı ekinin ilamının açıklığını öncelikle vakfın kendi 

sitesinde sağlamaktadır, ayrıca ulusal ve yerel basın yoluyla da sağlayabilir. 

Vakıf, kendi sitesinde yayımlamış olduğu gelir tablosunun devamlı biçimde tetkik edilebilirliğini en 

azından ilamı takip eden ikinci ticari yıla ilişkin verilerin ilamına kadar sağlamaktadır. 

Vakfın temsili: 

 Vakfı tam yetkiyle Kuratoryum Başkanı Mehmet Tarık Demirkan temsil etmektedir. 

Temsil şekli: Bağımsız. 

 

 Özel temsil yetkisine sahiptirler: 

 

1. Banka hesabı üzerindeki temsil hakkı: 

Rékasi Mihályné – Salih Çardak. Temsil şekli: Birlikte. 

 

Dr. Villányiné Erika Kertész – Ágota Kristóf. Temsil şekli: Birlikte 

 

2. Sözleşme yapma yetkisine sahiptirler: 

Dr. Villányiné Erika Kertész – Salih Çardak. Temsil şekli: Birlikte 

 

Dalma Temgeri-Küçükçoban . Temsil şekli: Bağımsız. 

 

3. Sair konulara ilişkin temsil hakkı 

 

Kuratoryumun herbir üyesi 

 

Dalma Tengeri-Küçükçoban 

 

Rékasi Mihályné 

 

Dr. Villányiné Erika Kertész 

 

Ágota Kristóf 

 

Péter Kozma 

 

Katalin Szabó 

 

Edit Fejes 
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Anikó Ágnes Szegedi 

 

Nusret Saral 

 

Tolga Deniz Sarıyüce 

Salih Çardak 

 

István Csörgő, 

vakfı üçüncü şahıslara karşı temsil etmektedirler. Temsil şekli: Bağımsız. 

 

VIII. 

SAİR HÜKÜMLER 

 Kurucu idrak etmektedir ki, vakfın geçerli olarak kurulabilmesi ve hukuki şahıs niteliğini 

kazanabilmesi için merkez adresinin bulunduğu yetkili Mahkeme tarafından kayıt altına 

alınması gerekmektedir. Vakıf faaliyetine, kayıt altına alındığına dair kararın hukuken 

kesinleşmiş olduğu gün başlayabilir. 

 

 Kurucu, Kuruluş Belgesini Medeni Kanun 3:393’de belirtilenlere göre – vakfın adını, amacını 

ve mal varlığını ihlal etmeksizin – değiştirebilir. 

 

Kuruluş Belgesi’nde vakıf amacının değiştirilmesi hükümsüzdür. Şayet vakfın 

amacını gerçekleştirmiş olması veya amacına ulaşması artık olanaksız olduğunda ve 

yeni amacın gerçekleştirilmesi için vakfın yeterli mal varlığına sahip olması durumu 

hariç. 

 

Vakıf varlıklarının azaltılmasına yönelik veya – şayet vakfa katılım olması 

durumunda – vakfın hukuki mirasçısı olmaksızın sona erdirilmesi durumunda 

belirlenen lehdarın şahsını değiştirmeye yönelik kuruluş belgesinde yapılan 

değişiklik hükümsüzdür. 

 

 Vakıf adına ve lehine toplanan bağışlar – ki bu yalnızca yazılı vekalete istinaden yapılabilir – 

bağışta bulunanlar yahutta başka şahısların tehdit edilmesi, kişilik hakları ve insan onurunu 

zedeleyici biçimde sözkonusu olamaz. Vakıf adına yapılan bağışların, bağış yapanın kayıt 

defterinde kaydedilmiş değer üzerinden, bu mümkün olmadığı takdirde geleneksel rayiç 

bedel üzerinden kayda alınması gerekir. 

IX. 

VAKFIN SONA ERMESİ 

1.) Vakıf, Medeni Kanunda belirtilen durumlarda sona erer.  

Vakfın hukuki mirasçısı olmaksızın sona ermesi durumunda  alacaklıların alacaklarının 

karşılanmasından sonra kalan mal varlığı tarafından sunulan mal varlığı oranı tutarında 

Kurucuya aittir. Bu hak sahiplerinin vefatı durumunda miras bırakanın sahip olduğu mal 
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varlığı kısmına mirasçıları hak sahibidirler. Vakfa katılımdan dolayı artmış olan, sona erme 

esnasında mevcut bulunan mal varlığının vakıf amaçlarıyla aynı ve benzer amaçlı vakıfların 

desteklenmesine çevrilmesi gerekir. 

 

2.) Vakıf sona ermesi durumunda , sona erme sırasındaki kamu borçlarını ödemekle mükelleftir. 

 

 

X. 

SON HÜKÜMLER 

Vakfın yıllık geliri muhtemelen beş milyon forinti geçmemektedir. 

Kurucu idrak etmektedir ki, Kuruluş Belgesi kayda alınması amacıyla  Başkent Mahkemesi’ne 

sunulması gerekmektedir.  

İşbu Kuruluş Belgesi’nde kurala bağlanmamış durumlarda Medeni Kanun hakkında 2013 yılı V. Kanun 

ve ilgili hukuk kuralları, böylece özellikle Dernekler Hukuku, Kamu Yararı Hukuku, ayrıca Sivil Toplum 

Örgütlerinin İşleyişleri ve Desteklenmeleri hakkında 2011 yılı CLXXV. Kanun’un ilgili hükümleri 

meridir. 

Kurucu, iş bu Kuruluş Belgesini okuyıp anlamasından sonra rızasına uygun olduğunu onaylayarak 

imzalamıştır.  

Tarih, Budapeşte, 2015 yılı Şubat ayı’nın 24. günü. 

 

İmza: Kurucu 

Biz tanıklar önünde: 

 Adı: 

Adresi: 1094 Budapeşte, Ferenc ter 5. III./31. 

 

 Adı: 

Adresi: 1094 Budapeşte, Ferenc ter 5. III./31. 

 


