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MİLLÎ EĞİTİM VAKFI RESMÎ SENEDİ

VAKFIN ADI:
Madde 1- Bu vakıf senedinin altında isim ve adresleri gösterilen ve imzaları
bulunan kişiler MİLLÎ EĞİTİM VAKFI adıyla bir vakıf kurmuşlardır.
AMAÇ:

Madde 2- Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretimin; toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için, maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak.
AMACIN GERÇEKLEŞMESİ:

nur:

Madde 3- Vakıf, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulua. Millî Eğitimi geliştirici araştırmalar yapmak ve yaptırmak,

b. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı her kademe ve türdeki eğitim kurumları ile
Bakanlığın Merkez ve Taşra Kuruluşu olan Hizmet Birimlerinde,
(1) Kurumların ihtiyacı olan araç ve gereçleri sağlamak,

(2) Ders ve yardımcı ders kitapları ile basılı eğitim malzemeleri ve benzeri
materyallerin hazırlatılarak veya yurtiçinden ve yurtdışından satın alarak, ihtiyacı
olan kurumların istifadesine sunmak,
(3) Öğrencilerin eğitim, öğretim, sağlık ve benzeri her türlü ihtiyaçlarının
karşılanmasına ve halen görevde bulunan veya emekliye ayrılan öğretmenlerle
Millî Eğitim mensuplarının ve bağışçılarımızdan muhtaç durumda olanların kurumlarınca karşılanmayan zorunlu sağlık giderlerine katkı sağlamak,
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(4) Şehit öğretmen ve Bakanlık mensuplarının ailelerine, malûl duruma düşen öğretmenlere ve Bakanlık mensuplarına maddî ve aynî yardımda bulunmak,
(5) Hazırlanacak özel yönetmeliklerine uygun olarak; Bakanlığa bağlı pansiyonlu ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yatılı öğrenci okutmak, ilköğretim
ve ortaöğretim öğrencilerine karşılıksız öğrenim bursu vermek, burs almakta olan
öğrencilerden bir yükseköğretim kurumuna girenlerin öğrenim burslarının, yükseköğrenimleri süresince de devam ettirmek,
(6) Hazırlanacak özel yönetmeliğine uygun olarak Millî Eğitim Bakanlığı’nın
Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli öğretmenler ve memurlar ile bu görevlerden
emekliye ayrılanların çocuklarına yüksek öğrenim bursu vermek,

(7) Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye dışındaki Türk akraba ve kardeş toplumlarının; eğitim ve öğretim faaliyetlerine, her türlü maddi katkı ve yardım sağlamak,

c. Her kademe ve türdeki eğitim kurumları ile eğitim tesislerinin, öğrenci
yurtlarının, sağlık kurumları, huzurevleri ve benzeri tesislerin, yaz kampları ve
dinlenme tesislerinin, açık ve kapalı spor tesislerinin, öğretmenevleri ve lokallerinin, eğitim müzelerinin ve kütüphanelerin yapılması ve hizmete açılmasına, mevcutların işletilmesine, bütün bu binalarla tesislerin bakım ve onarımlarına katkı
sağlamak,
d. Millî Eğitim Kurumları yönetici ve öğretmenlerinin, eğitim etkinliğini artırıcı çalışmalarda bulunmaya teşvik etmek ve bu konuda başarı gösterenleri ödüllendirmek,
e. Millî Eğitim Kurumlarında:

(1) Öğretmen ve öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek suretiyle, eğitim kurumlarında eğitimin gelişmesine, ATATÜRKÇÜ düşüncenin yerleşmesine,
(2) Yapılan üretimin pazarlanmasına ve tanıtılmasına,

(3) Binaların yapım ve onarımlarına katkıda bulunmak,

f. Eğitim kurumlarının üretim ve hizmet kapasitelerinin kullanım ve işletimine yardımcı olmak,
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g. Millî Eğitim Kurumlarıyla iş ve endüstri arasında kurulacak işbirliğini desteklemek ve bu konuda yardımcı olmak,
h. Eğitim ve öğretim konularında yayın yapmak ve yaptırmak,

ı. Millî Eğitimin amaçlarını gerçekleştirici, öğrencilerin sosyal ve moral ihtiyaçlarını karşılayacak ve Vakfa gelir sağlayacak sosyal, ekonomik ve kültürel etkinlikte bulunmak,
j. Öğretim programları ile ilgili olarak seminerler düzenlemek, yerli ve yabancı uzmanlara çalışmalar yaptırmak suretiyle Bakanlığa yardım etmek ve destek
olmak,

k. Gerektiğinde amaçlar doğrultusunda; her kademe ve türdeki özel okullar
ile kursların ve yüksek öğretim kurumlarının açılması ve işletilmesini, kuracağı bu
eğitim kurumlarında en az %10 oranındaki kapasitenin yetenekli, ancak maddi
imkanlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine tahsis edilmesini sağlamak,
l. Eğitim, öğretim ve yönetim konularında; araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, mevcut eğitim teknolojisini geliştirmek veya yeni eğitim
teknolojisi arayışlarına yönelmek.
VAKFIN AMACINA ULAŞMASI İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:
Madde 4- Vakıf amacına ulaşması için;

a. Kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama
suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ
etmeye, gelirlerini ve kârlarını tahsil ve sarfa,
b. Vakfın mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini, bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya, Vakfın amacına aykırı olmamak
ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet
veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği, taşınır veya taşınmaz
malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya,
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c. Şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer
hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden
evrakı ve bilcümle hisse senetlerini, intifa senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa,
d. Yabancı Vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye,

e. Amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutlarıyla veya Vakfın
mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet eden
temettü veya kâr hissesini sarfa,
f. Gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni kabule, bu hakları
kullanmaya,

g. Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için,
taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü teminatları almaya, muteber
banka kefaletlerini kabule,
h. Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya ve vermeye, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine, Vakıf
gayesi ile ilgili üretim ve hizmet tesislerini kurmaya, işletmeye, Millî Eğitim Kurumlarının üretim ve hizmet ile ilgili tesislerinin işletilmesine katkıda bulunmaya

Velhasıl, Vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için
faydalı ve lüzumlu bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri
icraya, Medeni Kanun’un 46. Maddesinde belirtildiği üzere, izinli ve yetkilidir. Ancak, Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 Sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarda
kullanamaz.
VAKFIN MERKEZİ:

Madde 5- Millî Eğitim Vakfı’nın Yönetim Merkezi ANKARA’ dadır. Vakıf, her
İlde ve gerekli gördüğü her İlçede şubeler, yurtiçinde ve yurtdışında irtibat büroları açabilir.
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VAKFIN MAL VARLIĞI:
Madde 6- Vakfın varlığı, sağlanan 46.502.000.-TL. ile ileride Vakfa yapılacak
bağışlardan ve kuracağı veya işletmesine katılacağı tesislerin gelirlerinden teşekkül eder.
VAKFA YAPILAN BAĞIŞLAR:

Madde 7- Vakfa yapılan bağışlar şunlardır:

a. Vakfın mal varlığına eklenmek üzere yapılan bağışlar,

b. Vakfın amacına uygun belirli bir maksada harcanmak üzere yapılan bağışlar,

Vakıf yönetimi; yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin %5’ini, yönetim ve idame masrafları ile ihtiyaçlara, %15’ini Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80’ini ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.
VAKFIN ORGANLARI:

Madde 8- Millî Eğitim Vakfı’nın Organları:
a. Genel Kurul,

b. Temsilciler Kurulu,

c. Merkez Yönetim Kurulu,
d. Denetim Kurulu,
e. Genel Müdürlük,

f. Şubeler ve Yurtiçi, Yurtdışı İrtibat büroları,
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GENEL KURULU OLUŞTURANLAR:
Madde 9- Genel Kurulu oluşturanlar şunlardır;

a. Vakıf Senedi’nin altında imzaları bulunan gerçek kişiler,
b. Vakıf Senedi’nde adları yazılı tüzel kişiler,

c. Vakfın kuruluşundan itibaren ilk bir yıl içinde 250.000.-TL. tutarında taşınır, taşınmaz mal veya para bağışlayan gerçek veya tüzel kişilerden; Merkez Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine, Genel Kurul kararı ile Kurucu Üye sıfatı verilenler,

d. Vakfın gelişmesinde gösterdikleri olağanüstü hizmetleri ve katkıları tespit
edilenlerden; Merkez Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile kendilerine Genel Kurul Üyeliği sıfatı verilenler,
e. Millî Eğitim Vakfı’nın; Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarında halen görev yapan Üyeler ile Vakıf Genel Müdürü,
f. Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı,

g. Temsilciler Kurulunca, Genel Kurul Üyeliğine seçilenler,

Vakıf Senedi’nin altında imzaları bulunanlar ile kuruluşundan itibaren ilk bir
yıl içinde, Vakfa bağışta bulunmak suretiyle, Genel Kurul Üyeliği sıfatını kazanan
gerçek kişiler; vefatları, işgöremez hale gelmeleri, hastalıkları veya çekilmeleri halinde, kendi yerlerine kimin geleceğini tayin bakımından, en az iki adayın ismini
kapalı zarf içinde, Vakıf Genel Müdürlüğü’ne verirler. Bu zarflar verenlerce her zaman değiştirilebilir.
Ayrılan üyelerin yerine; verilmiş olan adaylar arasından, Genel Kurul’ca seçim yapılır.
Vakıfta tüzel kişiyi temsil eden şahıs; tüzel kişi tarafından temsil yetkisi verildiği tarihten itibaren, görevine devam ettiği sürece Vakıf üyesi olup, tüzel kişilikteki görevinden ayrılması halinde yerine atanan kişi Vakıf Üyesi sıfatını sürdürür.

Görevlerinden veya olağanüstü hizmetlerinden dolayı, Genel Kurul Üyeliği
sıfatını kazananların; ölüm veya ayrılmaları halinde bu sıfatları, varislerine intikal
etmez.
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GENEL KURULUN GÖREVLERİ:
Madde 10- Genel Kurulun görevleri şunlardır;

a. Merkez Yönetim Kurulu’nun Asil ve Yedek Üyeleri seçmek,
b. Denetim Kurulu’nun Asil ve Yedek Üyelerini seçmek,

c. Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço gelir ve
giderlerini incelemek ve onaylamak,
d. Denetim Kurulu’nun raporunu incelenmek ve ibra etmek,
e. Merkez Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,

f. Vakfın çalışmalarını yönlendirici kararlar almak,

g. Merkez Yönetim Kurulunca sunulan diğer işleri görüşüp karara bağlamak,

GENEL KURUL TOPLANTISI:

Madde 11- Genel Kurul; MAYIS ayı içerisinde; her yıl malî, 3 yılda bir seçimli
olmak üzere, Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.
Ayrıca, Merkez Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü haller ile Genel Kurul Üyelerinin, en az 1/3’ü tarafından imzalanan teklifle yapılan müracaat üzerine, Merkez
Yönetim Kurulunca Kurul Olağanüstü Toplantıya çağırılabilir.
Toplantı gündemi ve tarihi, toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere duyurulur. Ayrıca, bir gazetede ilân edilir.
Genel Kurul, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda
çoğunluk sağlanamadığı takdirde, bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamayan üyeler, Genel Kurul Toplantısı’nda,
kendileri adına oy kullanmak üzere, noter onaylı bir vekâletname ile bir üyeyi tayin edebilirler. Ancak bir üye birden fazla üyeyi temsil edemez.
Genel Kurul, toplantıyı idare etmek için bir başkan, iki kâtibi seçer.
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TEMSİLCİLER KURULUNU OLUŞTURANLAR:
Madde 12- Temsilciler Kurulunu oluşturanlar şunlardır:

a. Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcıları, Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı ve Kurul Üyeleri, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Merkez Teşkilatında görevli Genel Müdürler ve Bağımsız Grup Başkanları, Birinci Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, İç Denetim Birimi Başkanı,
b. İl Millî Eğitim Müdürleri görevleri süresince,

c. Millî Eğitim Vakfı’nın Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarında görevli
üyeler,
d. Vakıf Genel Müdürü.

TEMSİLCİLER KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde 13- Temsilciler Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a. Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda; üç yıl süre ile görev yapmak üzere,
Temsilciler Kurulu üye tam sayısının %5’i oranında, Vakıf Genel Kurulu Toplantılarına katılacak Temsilci Üyeleri seçmek,
b. Vakfın faaliyet alanlarını genişletmek ve gelirlerini artırmak için inceleme
ve araştırmalar yapmak,
c. Vakfın yurt çapında tanıtılması, benimsetilmesi ve etkinliğinin artırılması
gibi konularda tavsiyelerde bulunmak,
d. Vakfın yatırım önceliklerini belirleme konusunda tavsiyelerde bulunmak,

TEMSİLCİLER KURULUNUN TOPLANTISI:

Madde 14- Temsilciler Kurulu; 3 yılda bir MAYIS ayı içerisinde, Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır.
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Ayrıca, Temsilciler Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu’nun gerek gördüğü hallerde, olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Toplantı yeri, tarihi ve gündemi; toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere duyurulur.
Temsilciler Kurulu çoğunluk aranmaksızın toplanarak gündemindeki konuları görüşerek karara bağlar.
MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI:

Madde 15- Merkez Yönetim Kurulu, dokuz üyeden oluşur. Bunlardan 1/3’ü
Kurucu Üyelerden olmak üzere, Genel Kurulca üç yılda bir gizli oy, açık tasnif usulü
ile yapılacak seçimle belirlenir. Genel Kurul ayrıca, aynı usul ile Yönetim Kurulu’nun
dokuz yedek üyesini seçer.

Genel Kurulca seçilen üyelerden; üç yıllık görev süreleri dolmadan, herhangi
bir nedenle ayrılan üyenin yerine, oy sırasına göre yedek üye davet edilir. Yeni üyeler, yerine geldikleri üyenin kalan süresini tamamlarlar.
Görev süresi dolan ve Genel Kurulca ibra edilen Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden aday olmaları halinde, tekrar seçilebilirler.
Merkez Yönetim Kurulu; seçimlerin yapıldığı Genel Kurulu takip eden ilk toplantısında, kendi aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.
Merkez Yönetim Kurulu Toplantılarını Başkan, bulunmadığı hallerde Başkan
Yardımcısı yönetir.

Merkez Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa, yarıdan bir fazla üyenin katılmasıyla toplanır. Arka arkaya üç defa ve aralıklı olarak yılda altı defa toplantıya
katılmayan üyeler, müstafi sayılarak Yönetim Kurulu üyesi sıfatlarını kaybederler.

Merkez Yönetim Kurulu Toplantılarında kararlar; toplantıya katılan üyelerin
çoğunluk oyu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın katıldığı tarafın görüşüne itibar olunur. Kararlar toplantı mahallinde, Noterden onaylı Merkez Yönetim
Kurulu Karar Defterine yazılarak imza edilir.
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MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde 16- Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli ve faydalı gördüğü
her türlü tedbiri almak,
b. Vakfın gelirlerini artırıcı tedbirler almak,

c. Bütçeyi hazırlamak, ödeme usullerini tespit etmek ve gerektiğinde fasıllar
arasında aktarma yapmak, Vakıf hizmetleri için yurtiçinde ve yurtdışında görevlendirileceklere ödenecek geçici görev yollukları ve gündeliklerinin miktarını, birinci dereceden aylık alan Devlet Memurları yolluğunun üç katını geçmemek üzere, belirlemek,
d. Genel Müdürü atamak ve Genel Müdürlük personelini oluşturmak, bunların ücret, görev ve sorumluluklarını tespit etmek,
e. Gerektiğinde yetkilerinin bir kısmını Genel Müdüre devretmek,
f. Şube, irtibat bürosu ve komiteler kurmak,

g. Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinden, Genel Müdürlükten, Şube Yönetim
Kurulu Üyelerinden birine veya bir kaçına; hukuki muamelelerin yapılmasında Vakıf adına dava açmak, vekil tayin etmek, Vakfı yargı mercileri önünde temsil etmek
üzere yetki vermek,
h. Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu’ndaki çalışmaları dolayısıyla ücret alamazlar.
DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI:

Madde 17- Denetim Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu çalışmaları hakkında
Vakıf Genel Kurulu’na bilgi vermek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu;
Genel Kurul’un kendi üyeleri arasından veya hariçten seçeceği üç asil, üç yedek
üyeden oluşur. Denetim Kurulu’nun görev süresi üç yıldır.
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DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
Madde 18- Denetim Kurulu, Vakfın idare ve işletme ile ilgili bütün evrak, defter ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarının uygulama derecesini inceler ve kontrol
eder. Hesap dönemi sonu itibari ile düzenlenecek raporu, en geç 1 Mayıs tarihine
kadar Genel Kurul Üyelerine gönderilmek üzere, Merkez Yönetim Kurulu’na verir.
Ayrıca Denetçiler; her üç ayda bir Vakfın gelir ve giderleri ile evrakını inceleyerek
sonucu ve tavsiyelerini bir raporla Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine bildirir.
Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret Genel Kurulca tespit edilir.

GENEL MÜDÜRLÜK:

Madde 19- Genel Müdürlük, Merkez Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı statüye göre teşekkül eder.
GENEL MÜDÜRÜN GÖREVİ:

Madde 20- Genel Müdür; Genel Müdürlüğün yönetiminden, Merkez Yönetim
Kurulu’na karşı sorumludur. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, oylamaya katılmaz.
Genel Müdür; Vakfı, Merkez Yönetim Kurulu’nun kararlarına ve genel mevzuata uygun olarak yönetir. Kurulca verilen yetkileri kullanır.

Genel Müdürün ve Genel Müdürlük teşkilatı ile bu teşkilatın görev, yetki ve
sorumlulukları Merkez Yönetim Kurulunca yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Madde 21- Merkez Yönetim Kurulu, Senede uygun her türlü harcamayı yapmaya yetkilidir.
VAKIF RESMİ SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde 22- Vakıf Senedinde yapılacak değişiklikler, Merkez Yönetim
Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un 2/3’ünün oyu ile gerçekleştirilir.
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VAKIF FESHİ ve TASFİYESİ:
Madde 23- Vakıf Senedi’nde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine, hukuken ve fiilen imkan kalmaması halinde, Merkez Yönetim Kurulu’nun teklifi ve
Genel Kurul’un 2/3’ünün çoğunluğunun oyu ile feshe karar verilir. Bu durumda
Vakfa ait mallar, Millî Eğitim Bakanlığına devredilir.
Madde 24- Millî Eğitim Vakfı, Türk Medeni Kanunu’na göre Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün denetimine tabidir.

Madde 25- Bu Vakıf senedinde belirtilmeyen hususlar, Türk Medeni
Kanunu’na göre yürütülür.
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MİLLÎ EĞİTİM VAKFI’NIN KURULUŞ TESCİLİ KARARI
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VAKFIN İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Ankara 4. Noterliği’nce düzenlenen 13.1.1986 gün, 1783 yevmiye nolu tadilat senedi ile tescili hakkında Ankara Asliye 8. Hukuk Mahkemesi’nin 26.2.1986
gün, F: 1986/33, K: 1986/86 sayılı kararıyla “Milli Eğitim Bakanlığı Vakfı” olan
vakfın ismi, “Millî Eğitim Vakfı” olarak değiştirilmiştir.
T.C. ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KARARI

Millî Eğitim Vakfı 32. Olağan Genel Kurulu’nda oybirliği ile uygun bulunan
Resmi Senet değişikliği Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/276 E ve
2012/345 Karar No’su ile 04/10/2012 tarihinde kesinleşerek tescil edilmiştir.
VERGİ MUAFİYETİ KARARI
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Millî Eğitim Vakfı;
hayırsever kişi ve kuruluşların bağışlarını eğitim hizmetlerine dönüştüren bir kuruluştur,
bağışlarınızla daha çok okul, daha nitelikli ve çağdaş eğitim sağlar,
toplum dayanışmasında, insanımızın birlik ve yardımlaşma sembolüdür,
eğitim kurumlarının yapısına; temelinde bir kürek harç, duvarında bir tuğla ya da çatısında bir kiremitle katkıda bulunmak isteyenlerin güvenilir adresidir.
milli eğitimin yanında ve hizmetindedir,
yaptırdığı yüzlerce okul ve donattığı binlerce derslikle eğitimin
yanında ve hizmetinde olmuştur,
toplum dayanışmasının birlik ve yardımlaşma sembolüdür,
eğitim ve öğretimi yüceltmeyi amaçlayan güvenli toplumsal bir
güçtür,
yapacağınız şartlı bağışlarınızla, okullar, sınıflar, kütüphaneler
veya laboratuvarlar da isminizi yaşatmanıza; yatılı öğrencilere, orta ve yüksek öğretimdeki öğrencilere burs vermenize aracı
olur.

