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TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU 

 

Kanun Numarası  : 6721 

Kabul Tarihi  : 17/6/2016 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/6/2016   Sayı :  29756 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5     Cilt : 57 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam  

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini 

esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi 

eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim 

kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda görev 

alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmaları 

yapmak, yayınlar yapmak ve metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına 

uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için merkezi İstanbul’da olan Türkiye Maarif Vakfının 

kurulması ve işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

  

İKİNCİ BÖLÜM 

Türkiye Maarif Vakfının Faaliyetleri ve Organları 

Türkiye Maarif Vakfının faaliyetleri 

MADDE 2- (1) Türkiye Maarif Vakfının 1 inci maddede tanımlanan amaçları 

gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetler şunlardır: 

a) Eğitim ve öğretim ile ilgili olarak; 

1) Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açmak,  

2) Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurmak,  

3) Eğitim tesislerinin mütemmim cüzü sayılacak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve 

spor tesisleri kurmak,  

4) Eğitim amaçlı internet sitesi gibi yayın organları kurmak, Millî Eğitim Bakanlığının 

uygun gördüğü eğitim program ve içeriklerini geliştirmek, üretmek ve yayımlatmak,  

5) Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını 

karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurmak. 

b) (a) bendinde sayılan tesisleri satın almak, devralmak ve kiralamak.  

c) Benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla yasal sınırlar içerisinde ortaklık 

dâhil her türlü işbirliği yapmak.  
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ç) Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim 

amaçlı burslar ile nakdî destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim 

materyalleri ile ayni destekler sağlamak. 

d) Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ve 

araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara destek olmak, bu çerçevede süreli 

ve süresiz yayınlar yapmak, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ile bu alanda 

faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

e) Eğitim kurumlarında eğitmenlik, okutmanlık, danışmanlık ve akademisyenlik gibi 

görevleri üstlenecek kadroları yetiştirmek amacıyla; eğitim tesisleri kurmak, eğitim programları 

düzenlemek, dünyanın farklı yerlerinde bu eğitim programlarına katılımı teşvik etmek, 

katılımcılara burs ve barınma gibi imkânlar sunmak, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve 

kuruluşları maddi olarak desteklemek ve gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak.  

f) (a) ila (e) bentlerinde belirtilen faaliyetleri yürütebilmek ve amacı çerçevesindeki 

faaliyetleri organize edebilmek için yurt içi ve yurt dışından nakdî ve ayni yardım kabul etmek, 

yurt içi ve yurt dışında gelir sağlayıcı işletmeler kurmak ve mevcut işletmelere ortak olmak. 

(2) Türkiye Maarif Vakfı, bu faaliyetleri tek başına yapabileceği gibi tüzel veya gerçek 

kişilerle ortak olarak da yapabilir. Türkiye Maarif Vakfı gerektiğinde sadece tanıtım amaçlı 

faaliyetler de yapabilir, ortak faaliyetlere katılabilir veya bu tarz faaliyetleri destekleyebilir. 

Ayrıca, ihtiyaç hâlinde bu maddede sayılan bütün faaliyetleri özel hukuk tüzel kişiliğini haiz 

şirketler kurarak veya şirketler devralarak bu şirketler üzerinden bu faaliyetlerin hepsini veya bir 

kısmını gerçekleştirebilir. 

(3) (Değişik: 3/102016-KHK-676/81 md.) Türkiye Maarif Vakfı tarafından örgün ve 

yaygın eğitim kurumları açılan ülkelerde, Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarının aynı amaçla başka birimler açması veya oluşturması Millî Eğitim Bakanlığının 

iznine tabidir. 

Türkiye Maarif Vakfının organları, organların oluşumu ve görevleri 

MADDE 3- (1) Türkiye Maarif Vakfının organları Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve 

Denetim Kuruludur. 

(2) Mütevelli Heyeti, Türkiye Maarif Vakfının karar organı olup on iki üyeden oluşur. 

Bunlardan dördü Cumhurbaşkanı ve üçü Bakanlar Kurulu tarafından atanan yedi daimi üye ile 

ikisi Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi olmak üzere Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile 

Yükseköğretim Kurulu temsilcilerinden teşekkül eder. Türkiye Maarif Vakfının kuruluşuna 

katılan gerçek kişiler ve tüzel kişi temsilcileri Türkiye Maarif Vakfının Mütevelli Heyetini 

oluşturur. Daimi üyeliklerde boşalma olması durumunda, daimi üyeler salt çoğunlukla boşalan 

üyelikler için yeni üyeler seçer. Mütevelli Heyetinin toplantılarına mazeretsiz olarak art arda üç 

kez veya son on toplantının beşine katılmayan üyenin üyeliği sona erer. 

(3) Mütevelli Heyeti gerektiğinde Türkiye Maarif Vakfı resmî senedinde değişiklik 

yapmaya yetkilidir. 

(4) Mütevelli Heyeti daimi üyeleri, daimi üyeler arasından beş yıllığına bir başkan 

seçerler.  
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(5) Yönetim Kurulu, Türkiye Maarif Vakfının icra organı olup Türkiye Maarif Vakfını 

temsil yetkisini haizdir. Yönetim Kurulu, bir başkan ve altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu 

üyeleri ve başkanı Mütevelli Heyeti tarafından beş yıllığına atanır ve atanan üyeler gerektiğinde 

Mütevelli Heyeti tarafından görevden alınabilir. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu üyelerini 

Mütevelli Heyeti içerisinden veya dışarıdan seçebilir. 

(6) Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Türkiye Maarif Vakfının faaliyet ve 

hesaplarını denetler. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından beş yıllığına atanan beş asil ve 

beş yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulunun oluşumunda Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye 

Bakanlığının temsilcilerine yer verilir. 

(7) Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri en az dört yıllık fakülte mezunlarından 

seçilir ve yetmiş iki yaşının bitimine kadar görev alabilirler. 

Mali haklar 

MADDE 4- (1) Türkiye Maarif Vakfının bu Kanunda sayılan organlarına ve Türkiye 

Maarif Vakfı resmî senedi ile oluşturulacak yeni birimlerine ödenecek ücretler, harcırahlar ve 

yolluklar ile diğer özlük hakları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. (Ek cümle: 15/8/2016-

KHK-674/1 md.) Mütevelli Heyetine ödenecek huzur hakkı ise Millî Eğitim Bakanı tarafından 

belirlenir. 

(2) Türkiye Maarif Vakfının organlarında görev alan kişiler 15/7/1950 tarihli ve 5682 

sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü maddesi kapsamındaki Türkiye Cumhuriyeti dış 

temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere tanınan haklardan faydalanırlar. 

(3) (Ek :3/102016-KHK-676/82 md.) Vakıf tarafından yurtdışında görevlendirilen okul 

yöneticileri ve öğretmenler 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi 

kapsamındaki Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmî vazife ile dış memleketlere 

gönderilenlere veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara tanınan haklardan faydalanırlar. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Türkiye Maarif Vakfının Bütçesi ve Gelirleri ile Muafiyet, İstisna ve İndirimler 

Türkiye Maarif Vakfının bütçesi ve gelirleri ile muafiyet, istisna ve indirimler 

MADDE 5- (1) Türkiye Maarif Vakfı, 2 nci maddede yer alan amaç ve faaliyetleri 

doğrultusunda yıllık bütçe yapar. Bütçe hesap dönemi takvim yılıdır. Türkiye Maarif Vakfı, yıl 

içinde elde ettiği brüt gelirin en fazla üçte birini mali, idari, hukuki ve bunlara yardımcı işlerde 

çalışan personel, yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara; kalan üçte ikisini ise Türkiye Maarif 

Vakfının amaçlarına, bu amaçları gerçekleştirmek için çalışan personele ve mal varlığını artıracak 

yatırımlara sarf ve tahsis eder. Ayrıca Türkiye Maarif Vakfı, amaçlarını gerçekleştirmek için yurt 

içi ve yurt dışında iktisadi işletme veya sermaye şirketi kurabilir, devralabilir ve bunlara ortak 

olabilir. 

(2) Türkiye Maarif Vakfının gelirleri şunlardır: 

a) Türkiye Maarif Vakfının amacına uygun ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan 

hibeler de dâhil olmak üzere her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. 
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b) Yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet 

bağışları ile ayni ve nakdî yardımlar. 

c) Vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler. 

ç) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler. 

d) Vakıf taşınır ve taşınmaz varlıkları ile diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan 

gelirler. 

e) Bakanlar Kurulu kararı ile genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından 

aktarılacak tutarlar. 

f) Diğer gelirler. 

(3) Türkiye Maarif Vakfı; 

a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler ve iştirakler hariç), 

b) Yapılan bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden, 

c) Bu Kanunda sayılan faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden harçlardan, bu 

kapsamda düzenlenen kâğıtlar nedeniyle damga vergisinden, sahip olduğu taşınmazları 

dolayısıyla emlak vergisinden, 

muaftır. 

(4) Türkiye Maarif Vakfı, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer 

kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanır. 

(5) Türkiye Maarif Vakfına yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi 

matrahından indirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 6- (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda 22/11/2001 tarihli ve 4721 

sayılı Türk Medenî Kanunu ile 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu hükümleri 

uygulanır. 

Personel görevlendirilmesi 

Ek Madde 1 – (Ek: 3/102016-KHK-676/83 md.)  

(1) 2 nci maddede sayılan faaliyetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan personelin 

temini amacıyla kamu kurumlarında istihdam edilen Devlet memurları ile öğretim elemanlarından 

gerekli nitelikleri taşıyanlar, Türkiye Maarif Vakfının talebi ve kendilerinin isteği üzerine 

kurumlarınca; 

a) En fazla iki yıl süreyle Türkiye Maarif Vakfında görevlendirilebilir. Söz konusu 

görevlendirmeler, iki yılın dolmasından sonra gerektiğinde aynı usulle ikişer yıl süreyle en fazla 

üç defa uzatılabilir. Bu şekilde görevlendirilenler bu görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar. 

Bunlara, yurtdışında görev yaptıkları süre için, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan 

ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekâr meslek memuruna ödenmekte olan 

yurtdışı aylığını geçmemek üzere Mütevelli Heyetince belirlenecek tutarda Vakıf tarafından 

ödeme yapılabilir. 



12366-1 
 

b) En fazla iki yıla kadar aylıksız izin verilmek suretiyle anılan Vakıfta 

görevlendirilebilir. Bu izin her iki yılda bir atamaya yetkili amirinin onayı ile memuriyetleri 

süresince on yıla kadar uzatılabilir. Bunlara, yurtdışında görev yaptıkları süre için, 

görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden 

aylık alan bekâr meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığının üç katını geçmemek üzere 

Mütevelli Heyetince belirlenecek tutarda Vakıf tarafından ödeme yapılabilir. Bunlardan 

görevlerine dönenlerin Türkiye Maarif Vakfında geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir 

kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.  

(2) Görevlendirilen personele bu maddeye göre ödenecek ücrete, ikili andlaşma 

bulunmaması nedeniyle ilgili ülke mevzuatına göre vergi tahakkuk ettirilmesi halinde ödenmesi 

gereken vergi tutarını, Vakıf bütçesinden ödetmeye Mütevelli Heyeti yetkilidir. 

(3) Bu şekilde görevlendirilebilecek azami personel sayısı Millî Eğitim Bakanlığı ve 

Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir. 

(4) Türkiye Maarif Vakfı, bu madde kapsamında görevlendirilen veya aylıksız izin 

verilen personelin, görevlendirildiği yere gidiş ve geliş harcırahı ile yurtdışında görev yaptığı 

sürece alacağı ücret ödemelerini kendi bütçesinden yapar. 

(5) Bu madde kapsamında aylıksız izin verilmek suretiyle görevlendirilenlerden, önceki 

görevleri sebebiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi 

kapsamında sigortalı veyahut iştirakçi sayılanların; aylıksız izinli sayıldıkları sürece aynı 

kapsamdaki sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi devam eder. İlgililerin bu şekilde aylıksız izinde 

geçirdikleri süreler önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle emekli keseneğine esas aylık 

unsurlarının veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate alınır. Bu şekilde 

aylıksız izne ayrılanların önceki kadroları için tespit edilen sigorta primine esas kazanç veya 

emekli keseneğine esas aylık tutarı esas alınmak suretiyle hesaplanacak sigorta primleri veya kişi 

keseneği ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin ödeme yükümlülüğü Türkiye 

Maarif Vakfına aittir. Bu fıkra kapsamına girenlerin aylıksız izinli sayıldıkları süreler emekli 

ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. 

 (6) Bu madde kapsamına girenler ile bunların yurtdışında birlikte yaşadıkları ve 5510 

sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yurtdışındaki sağlık giderleri, aylıksız 

izin dönemini geçmemek kaydıyla sürekli görevle yurtdışına gönderilen Devlet memurları için 

5510 sayılı Kanunda belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır.  

(7) İlgili kurumlar, söz konusu görevlendirmeleri süresi dolmadan sonlandırabileceği gibi 

Türkiye Maarif Vakfının gerekçeli talebini uygun görmesi halinde de sonlandırabilir.   

(8) Bu madde uyarınca görevlendirilenlerden görev süresinin bitimini veya 

görevlendirmenin sonlandırılmasını izleyen onbeş gün içinde görevlerine dönmeyenler 

memuriyetten çekilmiş sayılırlar. 
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Türkiye Maarif Vakfının kuruluş işlemleri 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde 

Türkiye Maarif Vakfının kuruluşu, Türkiye Maarif Vakfı resmî senedi ve Türkiye Maarif 

Vakfının Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Millî Eğitim 

Bakanlığınca sonuçlandırılır. 

(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye Maarif Vakfının 

kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Türkiye Maarif Vakfına 

devredilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına bir milyon Türk 

lirası aktarılır. 

(3) Türkiye Maarif Vakfının tescil işlemlerini müteakip bir ay içinde Mütevelli Heyeti, 

Türkiye Maarif Vakfının teşkilatlanmasına yönelik bütün kararları alır, bu Kanunda sayılan 

organların atamasını yapar ve Türkiye Maarif Vakfının iç mevzuatını mevcut yasalar 

çerçevesinde hazırlar. Türkiye Maarif Vakfının politikalarını ve stratejik planını, geçici bütçesini 

ve Türkiye Maarif Vakfının resmî internet sitesini hazırlar. 

(4) Türkiye Maarif Vakfının kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere Maliye 

Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz, bedelsiz olarak Türkiye Maarif Vakfının kullanımına 

bırakılır. Türkiye Maarif Vakfının kurulmasından ve teşkilatlanmasının tamamlanmasından sonra, 

Millî Eğitim Bakanlığının uygun gördüğü yurt dışında kamuya ait varlıklar Bakanlar Kurulu 

kararı ile bedelsiz olarak Türkiye Maarif Vakfına devredilir. 

Yürürlük 

MADDE 7- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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6721 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN 

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL 

EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ 

GÖSTERİR LİSTE 

 
 

Değiştiren 

Kanunun/KHK’nin/ 

İptal Eden Anayasa 

Mahkemesi 

Kararının  

Numarası 

 

6721 sayılı Kanunun değişen veya iptal 

edilen maddeleri 

 

Yürürlüğe Giriş  

Tarihi 

KHK/674 4 1/9/2016 

KHK/676 2, 4, EK MADDE 1 29/10/2016 

 

 


