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TESCİL TARİHİ: 7 Mart 2011
VAKIF ADI
Madde -1
Vakfın adı Mehmet Selim Baki Barış İçin Müzik Vakfı’dir. Kısa adı ise Barış İçin
Müzik’tir. Bu senette vakıf olarak anılmıştır.
VAKFIN MERKEZİ
Madde-2
Vakfın merkezi Kariye Türbe Sok. No:14 Edirnekapı-Fatih-İstanbul adresindedir.
Vakıf, Vakıf Başkanlık Divanı’nın kararı ve yetkili makamın izni ile yurt içinde ve
dışında şube açabilir.
VAKFIN AMACI
Madde-3
Barış, insanlığın başta açlık , sağlık, eğitim vb. olmak üzere bir çok sorununun
çözümü için en acil zorunluluktur. Müzik, kültürler, dinler, ülkeler arasında siyasi
olmayan köprüler kurar. Barış, adalet özgürlük gibi fikirleri en iyi ifade edebilme
kitlelere ulaştırabilme yoludur. Sınırları yoktur. Mucizeler yaratabilir.
Vakfın amacı, barışın zorunluluğu ve müziğin gücüne olan inançtan yola çıkarak:
a. Mümkün olduğu kadar fazla çocuğa karşılıksız sanat, özellikle müzik
eğitimi olanağı sağlamak,
b. Barışın sesini müzik yoluyla duyurmak,
c. Bugün olduğu kadar gelecek için de daha bilinçli, kimlikli, adil ve barışçıl
bir yaşam biçimi yaratmaktır.
d. Eğitimi destekler, çocuk ve gençlere burs verebilir.
e. Kültür, sanat, eğitim, bilim başta olmak üzere çeşitli alanlarda konser,
sempozyumlar, kültürel ve sanatsal etkinlikler ve her nevi
organizasyonlar gerçekleştirir, bunlara ilişkin işbirliklerinde bulunur,
müzik başta olmak üzere sanat dallarında çalışan sanatçılara çocuk ve
gençlere ulusal ve uluslararası nitelikte eser sipariş edebilir, ödüllü eser,
yapma, yazma veya uygulama yarışmaları düzenleyebilir.
f.
VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde -4
Vakfın 3. maddede yazılı amacını gerçekleştirmek üzere;
a. Çağdaş yöntemler bulur geliştirir ve uygular,
b. Yeniliğe ve çağdaşlığa açık her düzeyde örgün ve yaygın eğitim yapar,
bunun için gerekli örgütsel mekânsal organizasyonu gerçekleştirir. Bu
amaçla uzaktan eğitim internet portalları kurar yönetir ve işletimini
sağlar. Yazılım ve donanım dahil her türlü hizmet, araç gereçleri temin
eder. Bu amaçla müzik eğitim kurumları ve okulları açabilir vereceği
eğitimler sonucunda katılanlara katılım sertifikası verebilir.
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c. Bilinçli, kimlikli, adil ve barışçıl bir yaşam biçimi yaratma uğraşında
dünyadaki gelişmeleri izler ve bunlara katılır
d. İktisadi işletmeler kurar, kurulmuş ve kurulacak yerli ve yabancı şirket
dernek vakıf kooperatifi benzeri kurum kuruluşlara kurucu veya ortak
olabilir, sonradan katılabilir.
e. Doğal ve kültürel çevre ve çevreyi korumaya yönelik gerektiğinde ticari
de olmak üzere her türlü faaliyette bulunur ve ortaklıklara katılabilir.
f. Vakıf uluslararası faaliyetler işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında şube ve
temsilcilik açabilir ve üst kuruluşlar kurabilir ve yurtdışında kurulmuş
kuruluşlara üye olabilir. Çeşitli ulusal ve uluslararası benzer amaçlı
vakıflardan ve derneklerden ayni ve nakdi bağış, yardım ve tahsisler ile
her türlü ayni şahsi bir fikri hakları edinir, bunlar üzerinde her türlü
hukuki tasarrufta bulunabilir, yine benzer amaçlı ulusal ve uluslararası
vakıflara ve derneklere aileyi ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunabilir
ve bu yardımları yapmak için anlaşmalar yapabilir.
g. Kitap, dergi, gazete bülten, web sitesi, internet portalları, film, video, cd
dvd gibi her türlü yayın aracıyla yurt içinde ve dışında tanıtım
faaliyetinde bulunur.
h. Miktar ve değerleri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya
her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış,
vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama
suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya devir ve
ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, Vakfın mal varlığına
dahil bir veya birden çok gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya birkaç
defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca
kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet
veya ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz
malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli veya yabancı bir
veya birden fazla şirketin hisse senetlerini,
i̇ntifa senetlerini,
obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut
bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse
senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini
tahsil ve sarfa; Vakfın amacını gerçekleştirmek için yurt içi yurtdışındaki
vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla işbirliği yapmaya, bunlardan
yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeye,
amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutlarıyla veya
Vakfın mal varlığına dair kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma
paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, gayrimenkulleri
intifa sükuna gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları
kullanmaya, mevcut veya vucut bulacak gelirleri i̇le kuracagı akdi
münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü
teminatı almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;
i. Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinden ödünç almaya
taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine;
j. Amacına uygun Şartlı bağışları kabule;
k. Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için
faydalı görülen bir cümle teşebbüs tasarruf temellük ve sözleşmeleri,
işlemleri icraya, medeni kanunun gereği yetkili ve izinlidirler. Ancak
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Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini ilgili kanunla yasaklanan maksatlarda
kullanamaz.
VAKFIN KURUCULARI
Madde -5
Vakfın kurucuları Mehmet Selim Baki ve Yeliz Baki’dir.
VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde-6
Bu senette belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Mehmet Selim Baki
tarafından vakfedilen Avcıbey Mah. 474 pafta, 2688 ada, 18 ve 19 parselde kayıtlı
gayrimenkul üzerinde, inşaatı vakıf amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş iki
bina ile yine Mehmet Selim Baki tarafından vakfedilen 100.000,00 TL’dir
Vakıf kuruluşunu izleyen dönemde yetkili makamın izni ile her çeşit menkul
kıymet taşınır ve taşınmaz mal hak ve alacağı iktisap edebilir. Vakıf Başkanlık
Divani amacına uygun olmak kaydıyla koşullu veya mükellefiyetli bağışların ya
da vasiyetlerin kabulüne takdir yetkisine sahiptir. Vakıf Başkanlık Divanı’nın
uygun görmeyeceği koşullu bağışlar kabul olunmaz.
VAKFIN GELİRLERİ
Madde 7
1. Vakfın gelirleri:
a. Menkul ve gayrimenkul gelirlerinden,
b. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan bağışlardan,
c. Yayın ve eğitim gelirlerinden,
d. Vakıf tarafından kurulacak veya iştirak edilecek iktisadi işletmelerin
gelirleri ve gelir paylarından,
e. Vakıf tarafından düzenlenecek balo, yemek, seminer, sempozyum,
konser, ücretli kurs ve eğitim gibi sosyal ve kültürel etkinliklerden,
f. vakfın kazandığı ödüllerden,
g. Diğer gelirlerden, oluşur.
2. Vakfın elde ettiği yıllık brüt gelirinin en az 2/3’ünü vakfın genel amaçları
doğrultusunda harcar.
VAKFIN YÖNETİM ORGANLARI
Madde-8
Vakfın yönetim organları Vakıf Başkanı, Vakıf Başkanlık Divanı, Yüksek Danışma
Kurulu ve Denetçi’den oluşur.
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VAKIF BAŞKANI
Madde-9
Vakfın Başkanı Mehmet Selim Baki’dir. Bu görevi hayatı süresince ya da
görevden çekilmesine kadar devam eder. Vakıf Başkanı Mehmet Selim Baki’nin
ölümü, görevini yapamaz duruma gelmesi ya da çekilmesi durumunda Vakıf
Başkanı Yeliz Baki olacaktır. Yeliz Baki’den sonra kimin Vakıf Başkanı olacağı,
Yeliz Baki’nin imzasını taşıyan ve noterliğe tevdi edilmiş bulunan bir mektup ile
tespit edilir. Notere tevdi edilen mektubun Yeliz Baki tarafından değiştirilmesi
mümkündür. Yeliz Baki’yi izleyecek ve ondan sonra gelecek Vakıf Başkanları da
aynı şekilde notere tevdi edecekleri mektuplarla tespit edilecektir.
Vakıf Başkanı’nın görevleri:
a) Vakıf Başkanlık Divanı üyelerini tespit etmek, gerektiğinde azletmek,
toplantılarını yönetmek, gündemlerini saptamak,
b) Yasa hükümleri ile bu resmi senette yazılı yetkileri kullanmak
VAKIF BAŞKANLIK DİVANI
Madde-10
Vakıf Başkanlık Divan’ı 3 kişiden oluşur: Vakıf Başkanı, Vakıf Başkan Yardımcısı
ve Vakıf Başkanlık Divan Üyesi.
Vakıf Başkanlık Divanı’ndan ölüm, iş
görememezlik, hastalık gibi nedenlerle ya da devamsızlık nedeniyle ayrılan
üyeler yerine Vakıf Başkanı’nca yenileri tayin edilir
Vakıf başkanlık divanının görev ve yetkileri:
a. Vakfın amaç ve hizmet konuları ile Vakıf Başkanı’nın önerileri hakkında
kararlar almak,
b. Yüksek Danışma Kurulu üyesi, üye olabilmenin kıstaslarını ve üye sayısını
belirlemek,
c. Vakıf denetçisini seçmek ve ibra etmek,
d. Vakfın yönetim ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak hazırlanmış
yönetmeliklerde değişiklik yapmak,
e. Şubeler açılmasına karar vermek
f. Vakıf senedinde gerekli değişiklik önerilerine karar vermek, gerektiğinde
yapılması gerekli değişiklikleri hazırlayıp mahkemeye tescil ettirmek,
g. Vakfın amaçlarına uygun kurum ve tesisleri açmak, bunları işletmek bu
maksatla binalar kiralamak gerekirse yıkıp yeniden inşa etmek, tamir
etmek, genişletmek, gayrimenkul almak, satmak veya başka suretle elden
çıkartmak, vakfın gayrimenkulleri üzerinde kanunlarca kabul edilen her
türlü ayni tasarruflarda bulunmak,
h. Vakfın ertesi yıla ait bütçe ve çalışma programlarını hazırlamak bunların
tahsilatı ve ödemeleri yaptırmak suretiyle yürütmek
i. Vakfın kesim hesabı ile geçmiş çalışma yılına ilişkin mali tablo ve faaliyet
raporlarını hazırlamak
j. Vakfın leh ve aleyhinde dava ve takiplerde bulunmak, sulh ve ibra etmek,
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k. Vakfın amaçlarına uygun her türlü yardım ve bağışı kabul veya reddetmek
vakıf gelirlerini artırmak amacıyla yatırımlar yapmak,
l. Yüksek Danışma Kurulu’nca hazırlanan raporları varsa karşıt görüşlerle
birlikte inceleyerek karara bağlamak,
m. Denetçi tarafından hazırlanan raporları, varsa karşıt görüşlerle birlikte
inceleyerek karara bağlamak,
n. Genel Müdür, diğer yönetici ve çalışanları atamak ve gereğinde iş
ilişkilerine son vermek,
o. Vakfın çalışanlarının işe alınmaları, çalışma düzeni, ücretleri ve iş
ilişkilerinin sona ermesine ilişkin şartları belirlemek
p. Vakıf ve iktisadi işletmesi adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini
saptamak,
q. Vakfı davalarda, takiplerde temsil etmek, sulha, ibraya, feragate yetkili
bulunmak,
r. Vakfın malvarlığına giren bütün değerler üzerinde Vakfın amacının
gerçekleştirilmesi için uygun gördüğü bütün hukiki işlemleri yapmak,
Vakfın malvarlığını tehlikeye sokmayacak şekilde borçlanmaya karar
vermek, Vakfın amaçlarının yönetiminin, malvarlığının ve işletmelerinin
gerektirdiği diğer kararları almak ve harcamaları yapmak.
s. Mevzuatın zorunlu kıldığı her türlü yükümlülüğü yerine getirmek.
Çalışma esasları:
Vakıf Başkanlık Divanı, Vakıf Başkanı’nın çağrısı ve düzenleyeceği gündem
üzerine ayda bir toplanır. Gereğinde olağanüstü de toplanabilir. Vakıf Başkanlık
Divanı ilk toplantısında bir Vakıf Başkan Yardımcısı ve bir Vakıf Başkanlık Divan
Üyesi’ni seçerek görev bölümü yapar. Vakıf Başkanlık Divani bu üç ile toplanır ve
çoğunlukla karar alır. Toplantılarda Vakıf Başkanı’nın oy vermediği kararlar
yürürlüğe girmez.
DENETÇİ
Madde-11
Denetçi, Vakıf Başkanlık Divanı tarafından 3 yıl süreyle seçilir. Vakıf Başkanlık
Divani ayrıca sırasını belirtmek koşuluyla iki yedek üye seçer. Denetçinin
herhangi bir nedenle üyeliğinin sona ermesi halinde yedek üyeler sırasına göre
öncelik alarak denetçinin yerine geçerler ve denetçinin süresini tamamlarlar.
Denetçi yılda en az iki kez vakfın gelir ve giderlerini hesap ve belgeler üzerinden
inceleyerek düzenlediği raporları Vakıf Başkanlık Divanı’na teslim eder.
YÜKSEK DANIŞMA KURULU
Madde-12
Yüksek Danışma Kurulu üyeleri Vakıf Başkanlık Divanî tarafından 3 yıl süre ile
seçilir. Yüksek Danışma Kurulu’nun üye sayısı 10 kişiden az olmamak kaydıyla
Vakıf Başkanlık Divânı tarafından saptanır. Vakıf Başkanlık Divani ayrıca tespit
edilen üye sayısı kadar yedek üye seçer. Yüksek Danışma Kurulu üyesinin
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herhangi bir nedenle üyeliğinin sona ermesi halinde yedek üyeler sırasına göre
öncelik alarak Yüksek Danışma Kurulu üyesinin yerine geçerler ve Yüksek
Danışma Kurulu üyesinin süresini tamamlarlar. Vakıf Başkanlık Divani bu
kurulun tabii üyesidir.
Görev ve yetkileri:
Yüksek danışma kurulunun görev yetkileri şunlardır:
a. Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için öneriler ve projeler geliştirmek ve
bu öneriler ile projeleri Vakıf Başkanlık Divanı’na sunmak;
b. Vakıf çalışmalarını değerlendirmek ve sonuçlarını Vakıf Başkanlık
Divanı’na sunmak;
c. Vakıf Başkanlık Divanı tarafından belirlenen projelerde çalışmak üzere
kendi içinde süreli veya süresiz komiteler oluşturmak.
Çalışma esasları:
Yüksek Danışma Kurulu her üç ayda bir Vakıf Başkanlık Divanının daveti üzerine
toplanır. Vakıf Başkanlık Divanı’nın talebi üzerine olağanüstü de toplanabilir.
Toplantılarda divani Vakıf Başkanlık Divanı’ndan biri oluşturur. Yüksek Danışma
Kurulu katılanların çoğunluğuyla karar alır.
HESAP DÖNEMİ
Madde-13
Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.
VAKFIN SONA ERMESİ
Madde-14
Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da amacın gerçekleşmesi
imkansız hale geldiği ve değiştirilmesine de olanak bulunmadığı takdirde Vakıf
Başkanlık Divani Vakfın sona ermesine karar verebilir. Vakıf Başkanlık Divani
yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tasfiyesinin tescilini ister ve
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü de alınmak suretiyle sona erme işlemleri
başlar. Vakfın sona erip tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra, dağılma
bilançosu gereğince çıkacak mal varlığı Toplum Gönüllüleri Vakfı’na devredilir.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde-15
Vakıf resmi senedinde yakın bulunmayan durumlarda ilgili mevzuata ilişkin
hükümler uygulanır.
YÜRÜRLÜK
Madde-16
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Vakıf resmi senedi, yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tescile ilişkin kararının
tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girer.
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