
RÜġTÜ  AKIN VAKFI YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 

(01.01.2009 - 31.12.2009) 

1. GENEL DURUM  

Rüştü Akın Vakfı’nın 2009 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.  ĠDARĠ HĠZMETLER  

a. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu,  aşağıda görev bölümü ile çalışmalarını sürdürmüştür. 

BaĢkan    : 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. 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 ÇALIġMALARI  

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

b 2009 yılında okullarımızın ihtiyaçları ve istekleri karşılanmıştır.  

c. Rüştü Akın Vakfı tarafından  14-21 Haziran 2009  ve  21-28 Haziran 2009  tarihleri arasında  60 
öğrencimiz ve 10 öğretmenimizin katılımıyla “Yaz Spor Kampı” düzenlenmiştir. Bu kampa katılan 
öğrenciler Vakfımızın yaptırarak Milli Eğitime bağışlamış olduğu Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi, 
Rüştü Akın Anadolu Meslek Lisesi ve Füsun Yönder Lisesi’nden seçilerek kampa katılmışlardır. 

Öğrencilerin seçiminde spora yatkınlık ve derslerinde başarılı olma kriterine bakılmış ve seçim okul 
müdürleri ile öğretmenler tarafından yapılmıştır. 



Kampa katılan öğrencilerin; tam pansiyon konaklama, yol ve olası sağlık giderleri  Rüştü Akın 
Vakfı tarafından karşılanmıştır.  

d. Füsun Yönder Lisesi Müdürlüğü’nün isteği üzerine okulun kız ve erkek voleybol takımlarının çeşitli 
ihtiyaçları karşılanmıştır.   

e. Vakfımız okullarından Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nin Tarihi Köşe ve Avrupa Birliği 
Proje(COMENIUS) Odasının düzenlenmesi ve donanımı için talep edilen bedel görülen lüzum üzerine 
tarafımızdan karşılanmıştır. 

f. Buldan Akın Lisesi’ni iyileştirme planı kapsamında; okul bahçesinin oyun alanı ve bazı kısımlarının 
hazır beton yaptırılması, okul kantininde bulunan eksikliklerin giderilmesi ve gerekli tadilatlar Rüştü 
Akın Vakfı ile Ali Haydar Akın Vakfı tarafından birlikte  karşılanmıştır 

g. Vakfımıza ait Web Sitesi kurulması ve bu Web Sitesi kurulumu için Web Sitesi Tasarımı ile ilgili 
konularda çalışmalara başlanmıştır. 

h. 26. Vakıf Haftası’nda yapılacak olan kutlamalara maddi destek sağlamak amacı ile 1.500,00.-TL. 

(BinbeşyüzTürkLirası) bağışta bulunulmuştur.  

4.  EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ   

Burs Yönetmeliği esasları dahilinde düzenli bir Ģekilde 2009-2010 öğretim yılında  46  

öğrenciye   karĢılıksız olarak burs verilmektedir.                                         

  

5.  MALĠ 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. 2009 yılı GELİR-GİDER Tablosu itibariyle;  

     I. Bağışlar : 

                  Teberru gelirleri    : 284.740,00.-TL  

                  Faiz Gelirleri  :           43.286,89.-TL. 

                  Toplam Gelir  :        328.026,89.-TL.  

  

Bağışlar,  Akın Grubu Şirketlerinin, Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin ve aile bireylerinin yardımlarından 

oluşmaktadır.  



II. Gelir ve Giderler :  

Gelir       Gider                            

               328.026,89.-TL       326.390,63.-TL.  

                  Dönem Net Karı/Zararı  :       1.636,26.-TL.  

  

f. 2009 yılına ait Bilanço (EK-1), Gelir-Gider Tablosu (EK-2) ve Kesin  

Bütçe (EK-3) hazırlanmıştır. 

g. 2010  yılına ait Tahmini Bütçe (EK-4) yapılmıştır. 

h. 2009 yılına ait Bilanço, Gelir- Gider Tablosu hesap çizelgeleri Vakıf Mali Müşavirliği’nce kontrol ve 

imza edilmiştir.  

  

6. TEFTĠġ 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  

 


