
RÜŞTÜ  AKIN VAKFI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

(01.01.2008 - 31.12.2008)  

 

1. GENEL DURUM  

Rüştü Akın Vakfı’nın 2008 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 bilgisayarda yazılmış, imzalanmış ve yapıştırılmıştır.  

d. Yönetim Kurulu kararları,  tam ve zamanında eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. 

e. Denetleme ve teftiş payı, İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. 

f.  Bilanço,  gelir ve gider tablosu,  faaliyet raporu,  Yönetim Kurulu isim ve adresleri ile denetleme ve 
teftiş payı yatırım makbuzu gibi belgeleri içeren dosya hazırlanarak, Maliye Bakanlığı’na ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne  gönderilecektir. 

h. Muntazam olarak bordrolar,  muhtasar  beyanname  ve sigorta  prim bildirgesi hazırlanmış,  
tahakkuklar  yaptırılarak  belirlenen vergi ve sigorta prim  miktarları zamanında yatırılmıştır. 

i.  Banka işlemleri, yetkili iki imza ile gerçekleştirilmiştir.  

3. VAKIF ÇALIŞMALARI   

a.  Eğitim yılı içerisinde İstanbul, İzmir ve Buldan okulları ile devamlı irtibatta bulunulmuştur. 

b. 2008 yılında okullarımızın ihtiyaçları ve istekleri karşılanmıştır. Bu bağlamda; 

Füsun Yönder Lisesi Müdürlüğü’nün isteği üzerine okulun kız ve erkek voleybol takımlarının eşofman, 
forma, ayakkabı, idman t-şortları  ile hakem koltuğu, voleybol-futbol topları vb. gibi ihtiyaçları 
karşılanmıştır.   

Yine Füsun Yönder Lisesi Müdürlüğü’nün isteği üzerine Kardeş Okul Projeleri kapsamında Oymapınar 
İlköğretim Okulu’na düzenlenen yardım kampanyasında ihtiyaç listesinin karşılanmasında yardımcı  
olunmuştur. 



Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nün isteği üzerine Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi, 
Rüştü Akın Anadolu Meslek Lisesi, Füsun Yönder Lisesi ve Ragıp Akın İlköğretim Okulu Yönetici ve 
Öğretmenlerine 24 Mayıs 2008 tarihinde Eğitmen Züleyha Dokuyucu tarafından seminer verilmiştir. 

c.  Okullarımızdan Füsun Yönder Lisesi’nde görülen lüzum üzerine 2007 yılında  başlanılan toplantı 
salonunun tefriş edilmesi projesi 2008 yılında tamamlanmış olup okul öğretmen ve öğrencilerimiz ile 
ihtiyaç doğrultusunda çevre okulların öğretmen ve öğrencilerinin hizmetine sunulmuştur.  

d. 25. Vakıf Haftası’nda yapılacak olan kutlamalara maddi destek sağlamak amacı ile 1.500,00.-TL. 
(BinbeşyüzTürkLirası) bağışta bulunulmuştur. 

e. Nevşehir- Uçhisar, Divanlı Mevkii’nde   6-7 Pafta, 583 parsel no.da kayıtlı bulunan, Keriman ve 
Bülent Altunbaş (Bağışlayanlar) tarafından Vakfımıza bağışlanan ve  28.09.2005 tarihinde tapusu 
alınan taşınmazın Bağışlayanların müteaddit geri isteme  talepleri doğrultusunda 18.02.2008 T. ve 
RAV:1.84.08/200 sayılı yazımızla durum Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmiş; gelen 29.05.2008 T. 
ve B.021.VGM.1.13.03.319.02.(11)106-1184 sayılı yazı ekinde yer alan 08.05.2008 T. ve 1806 sayılı 
yazılarıyla yapılan bağışın, ilgili tapu sicil müdürlüğünde şartsız bağış olarak yapılmış olması nedeniyle 
Vakıflar Kanunu, Borçlar Kanunu ve Yargıtay Kararları muvacehesinde bağıştan rücuu şartları 

olmadığından problem yaşanabileceği bildirilmiştir.  

  

4.  EĞİTİM HİZMETLERİ   

a. Burs Yönetmeliği esasları dahilinde düzenli bir şekilde 2008-2009 öğretim yılında  56  öğrenciye   

karşılıksız olarak burs verilmektedir.                                         

b. Burs ve Ödül Yönetmeliğimiz mülga edilmiş olup, yeni Burs Yönetmeliği’miz tanzim edilmiş  ve 

Yönetim Kurulu kararımızla uygulamaya geçilmiştir.  

  

  

  

5.  MALİ KONULAR   

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, tediye imzalatılmakta, makbuz ve fatura  

alınmaktadır.  

e.  2008 yılı GELİR-GİDER Tablosu itibariyle;  

     I. Bağışlar : 

                Teberru gelirleri   : 450.000,00.-YTL  



                  Faiz Gelirleri  :           30.072,53.-YTL. 

                  Toplam Gelir  :         480.072,53.-YTL.  

  

Bağışlar, sadece Akın Grubu Şirketlerinin yardımlarından oluşmaktadır.  

  

     II.  Gelir ve Giderler :  

     Gelir             Gider_                            

               480.072,53.-YTL  287.638,28.-YTL.  

  

  

f.  2008 yılına ait Bilanço (EK-1), Gelir-Gider Tablosu (EK-2) ve Kesin Bütçe (EK-3) hazırlanmıştır.  

g.  2009  yılına ait Tahmini Bütçe (EK-4) yapılmıştır.  

h.  2008 yılına ait Bilanço, Gelir- Gider Tablosu hesap çizelgeleri Vakıf Mali     

Müşavirliği’nce kontrol ve imza edilmiştir. 

6. TEFTİŞ VE DENETLEME   

1999-2000-2001-2002-2003 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  

 


