
 

RÜŞTÜ AKIN VAKFI 

YÖNETİM KURULU 

FAALİYET RAPORU 

      
(01.01.2010 - 31.12.2010) 

 
 
 
1. GENEL DURUM  
 
Rüştü Akın Vakfı’nın 2010 yılı Vakıf faaliyetleri; Vakıf Resmi Senedi 2. maddesi 
esasları dahilinde eğitim faaliyetleri yürütülmüş, okul tefrişatı ve öğrencilere burs 
verilmeye devam edilmiş ve yine kanun, tüzük, genelge ve kararlara uygun hareket 
edilerek önceki seneler gibi Vakıf çalışmaları başarılı ve ileri bir düzeyde tutulmuştur. 
 
2.  İDARİ HİZMETLER  
 
a. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu,  aşağıda görev bölümü ile çalışmalarını 
sürdürmüştür. 

 
 

Başkan    : Safure Füsun YÖNDER 
Genel Sekreter   : Ragıp AKIN 
Üye     : Habibe ARSLAN 
   
 
b. Vakıf, Vakıf Resmi Senedi, Mütevelli Heyeti kararları ve mevzuat hükümlerine 
göre Yönetim Kurulu tarafından idare edilmiştir. 
 
c.   Her ay muntazam olarak Yönetim Kurulu toplantıları yapılmış,  toplantıda alınan 
kararlar noterce tasdik edilmiş olan karar defterine elle yazılmış ve imzalanmıştır. 
d. Yönetim Kurulu kararları,  tam ve zamanında eksiksiz olarak yerine 
getirilmiştir. 
 
e. Bilanço,  gelir ve gider tablosu,  faaliyet raporu, bütçe ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Raporu gibi belgeleri içeren dosya hazırlanarak, Maliye Bakanlığı’na süresi 
içerisinde gönderilmiştir. 
 
Olağan Genel Kurul Toplantı evrakları, Ek-2 Beyannamesi ile Ek-7 Raporları süresi 
içerisinde hazırlanarak İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. 
 
f. Muntazam olarak bordrolar,  muhtasar  beyanname  ve sigorta  prim bildirgesi 
hazırlanmış,  tahakkuklar  yaptırılarak  belirlenen vergi ve sigorta prim  miktarları 
zamanında yatırılmıştır. 
 
g. Banka işlemleri, yetkili iki imza ile gerçekleştirilmiştir. 



 
 
 
3. VAKIF ÇALIŞMALARI  
 
a. Eğitim yılı içerisinde İstanbul, İzmir ve Buldan okulları ile devamlı irtibatta 
bulunulmuştur. 
 
b. 2010 yılında okullarımızın ihtiyaçları ve istekleri karşılanmıştır.  
 

c. Buldan Akın Lisesi’nin 10.Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali’nde 
açacağı stantda Vakfımızın Kurucusu Rahmetli Rüştü Akın’ı anmak ve adına pilav 
hayrı yapmak için 28.04.2010 tarihli yazıları ile talep ettikleri bedelin görülen lüzum 
üzerine Vakfımız tarafımızdan karşılanmıştır. 
 
d. Akın Faktoring Hizmetleri A.Ş. tarafından Vakfımıza 08.07.2010 Tarih ve 
03851 sıra nolu ayni bağış makbuzu ile bağışlanan  14 Adet bilgisayar kasası, 9 
mouse, 9 klavye 2 ekran ve Edip Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş. tarafından 
Vakfımıza 08.07.2010 Tarih ve 03852 sıra nolu ayni bağış makbuzu ile bağışlanan  
10 Adet bilgisayar kasası, 15 mouse, 15 klavye 22 ekran toplamından bilgisayar 
kasası, mouse, klavye ve ekran olmak üzere 12’şer adetinin  Diyarbakır İli Çermik 
İlçesi Keklik Köyü Keklik İlköğretim Okulu’na ve 12’şer adetinin ise Siirt İli Pervari 
İlçesi Yunus Emre İlköğretim Okulu’na gönderilerek  kargo bedelleri de görülen lüzum 
üzerine Vakfımız tarafımızdan karşılanmıştır. 
 
 
 
e. Rüştü Akın Vakfı’na gelir getiren yatırımlar da bulunmak amacıyla 212 İstanbul 
My Residence B blok’ta iki daire alınarak ödemeleri yapılmıştır. 
 
f. 2009 yılında Vakfımıza ait Web Sitesi kurulması ve bu Web Sitesi kurulumu 
için Web Sitesi Tasarımı ile ilgili konularda başlanılan çalışmalar 2010 yılında 
bitirilmiştir. www.rav.org.tr adresiyle web sitemiz hizmete açılmıştır. 

 
g. 27. Vakıf Haftası’nda yapılacak olan kutlamalara maddi destek sağlamak 
amacı ile 1.500,00.-TL. (BinbeşyüzTürkLirası) bağışta bulunulmuştur. 
 
 
 
 
4.  EĞİTİM HİZMETLERİ  
 
Burs Yönetmeliği esasları dahilinde düzenli bir şekilde 2010-2011 öğretim yılında  41  
öğrenciye   karşılıksız olarak burs verilmektedir.                                        
 
 
 
 
5.  MALİ KONULAR  
 

http://www.rav.org.tr/


a. Muhasebede, bilanço usulüne göre defter tutulmaktadır. 
 
b. Bütün Vakıf harcamaları genellikle çekle yapılmaktadır.  
 
c. Yapılacak  konu  belirlendikten sonra  teklifler alınmakta, titiz bir 
şekilde işi yapacak firma seçilmekte, değerlendirme yapıldıktan sonra 
karar defterine yazılmaktadır. 
 
d.   Ödemelerde çek verilmekte, EFT veya havale yapılmakta, tediye 
imzalatılmakta, makbuz ve fatura alınmaktadır. 
 
 
 
 
e. 2010 yılı GELİR-GİDER Tablosu itibariyle; 
 
 
 

I. Bağışlar : 
             Teberru gelirleri   : 352.830,00.-TL 

   Faiz Gelirleri  :          15.762,12.-TL   
   Toplam Gelir  :        368.592,12.-TL 
 
 
Bağışlar,  Akın Grubu Şirketlerinin, Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin ve aile 
bireylerinin yardımlarından oluşmaktadır. 
 

 
 
II.  Gelir ve Giderler : 

 
 
 

Gelir       Gider                            
              368.592,12.-TL     358.923,51.-TL. 
 
   Dönem Net Karı/Zararı  :       9.668,61.-TL. 
 
 
 
f. 2010 yılına ait Bilanço (EK-1), Gelir-Gider Tablosu (EK-2) ve Kesin  
Bütçe (EK-3) hazırlanmıştır. 
 
g. 2011  yılına ait Tahmini Bütçe (EK-4) yapılmıştır. 
 
h. 2010 yılına ait Bilanço, Gelir- Gider Tablosu hesap çizelgeleri Vakıf Mali 
Müşavirliği’nce kontrol ve imza edilmiştir. 
 
  
 



6. TEFTİŞ VE DENETLEME  
 
 
2004 – 2005 – 2006 – 2007 - 2008 senelerine ait Teftiş ve Denetleme başarı ile 
verilmiştir. 
 
 
 
7. SONUÇ  
 
 
Sonuç olarak Vakıf,  amaçları doğrultusunda hareket ettiği ve Vakfın şimdiye kadar 
beş okul yaparak Milli Eğitim Bakanlığı’na hibe ettiği, okullarımızın mimari ve statik 
planı yönünden İl İmar Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce örnek okul 
kabul edilmesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerince esasa taalluk eden 
tenkitlerin bulunmadığı gibi, durumlar nazara alınacak olursa Vakfımızın başarılı 
olarak yönetildiği kanaati hasıl olmuştur. 
 
 
Takdir, Yüksek Heyetimize aittir. 
 
Arz olunur. 
 
Saygılarımızla, 
      
         
Safure Füsun YÖNDER  Ragıp AKIN      
 
Rüştü Akın Vakfı Yönetim Kurulu 
 
 
 
 
 

 

 
 


