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Vakfın adı ve kuruluş ilkeleri 

Madde 1- Vakfın adı Çaykara ve Dernekpazarı Eğitim Vakfı’dır. ĠĢbu resmi senette sadece 

vakıf denilecektir. 

Çaykara ve Dernekpazarı Eğitim Vakfı kendi idare organından baĢka hiçbir yere bağlılığı 

olmayan ancak Türk Medeni Kanununda belirtilen teftiĢ makamının denetimine tabi olan, 

muhtar, tüzel kiĢiliğe ve kamu menfaatine haiz bir hayır kurumudur.  

Vakfın siyasetle alakası yoktur ve hiçbir siyasi tesire alet olamaz. 

Mütevelli heyeti ve yönetim kurulunun vakfın idaresi için alacağı bütün kararlar Türkiye 

Cumhuriyeti ilkeleri doğrultusunda olacaktır. 

Vakfın her türlü siyasi çıkarlardan ari merhamet, Ģefkat ve iyi niyet sahibi idarecilerin 

emrinde ilelebet muvaffak olmasını Allah’tan diliyor ve bekasını Türkiye Cumhuriyeti’nin; 

adliyesinin, parlamentosunun ve hükümetlerinin adil, dikkatli ve anlayıĢlı alakalarına tevdi 

ediyoruz. 

Vakfın merkezi ve şubeler 

Madde 2- Vakfın merkezi Ġstanbul Ġli olup, yerleĢim yeri  “Hasan Halife Mahallesi, Hissedar 

Sokak, No: 18 Fatih/Ġstanbul”dur. YerleĢim yeri , teftiĢ makamına bilgi verilmek suretiyle 

merkez dahilinde yönetim kurulu kararı ile değiĢtirilebilir.  

Vakıf, kamu kurum ve kuruluĢlarının hizmet binaları ve müĢtemilatı içinde faaliyet 

gösteremez.  

Vakıf, ilgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin 

almak kaydıyla yurt içinde veya dıĢında Ģube ve temsilcilikler açabilir.    

Vakfın gayesi 

Madde 3- Vakfın öncelikli  gayesi; eğitim, sağlık, kültür, bilimsel araĢtırma ve geliĢtirme 

alanlarında faaliyet göstererek ; eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, 

gençlerimizin, çağdaĢ ve yüksek düzeyde eğitim imkanlarına kavuĢmalarını sağlamak, bu 

hizmetlerin ifasından sonra kalan gelir fazlası ile  ihtiyaç sahibi insanlara sosyal ne nakdi 

yardımlarda bulunmak , kamu yararına çalıĢan hastanelere ve sağlık ocaklarına teĢhis ve 

tedavi hizmetlerinde kullanılmak Ģartıyla makine , techizat ve alet hibe etmektir.  

Vakfın faaliyetleri 

Madde 4- Vakıf, gayesini gerçekleĢtirmek üzere aĢağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur: 

A) Eğitim alanında;   
a- Vakıf; anaokulu, ilköğretim okulu, spor okulu, mesleki dahil ortaöğretim okulları , vakıf 

meslek yüksekokulu ve üniversiteler  olmak üzere bir seri halinde tüm kurumları veya 

herhangi bir veya birkaçını açar, yabancı öğretim kurumları ile yasalar müsaade ettiği takdirde 

yurt dıĢından vakıflar ile iĢbirliği yapar . Bu amaçla menkul ve gayrimenkul bağıĢı kabul eder, 

kiralama yapar, satın alır, inĢa eder veya ettirir. 

b- Kabiliyetli, maddi imkanlardan mahrum; doktora, yüksek lisans, üniversite, yüksekokul, 

orta öğretim öğrencilerine  eğitim ve öğretimlerini temin için burslar verir, nakdi ve ayni 

yardımlar yapar, bu kabil çocukların barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olur, 

yurtlar, öğrenci merkezleri ve benzeri kuruluĢlar açar, öğrencilerin bilgilerini arttıracak her 

türlü teĢvik tedbirlerini alır ve öğrenim müesseselerine yardımcı olur. 

Burs esasları; 

1) Burstan sıra itibarı ile; üniversite, yüksek okul, orta dereceli teknik okul, orta dereceli okul, 

yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalandırılır. 

2) Burs verilecek öğretim kurumları ile bunlardan her birine tahsis edilecek sayı ve burs 

miktarı vakıf yönetim kurulunca tespit edilir. 



3) Burstan faydalandırılacakların seçimi sırasında öğrencilerin baĢarılı olması ve ailesinin 

geçim masraflarını karĢılamak imkansızlığı nazara alınır. ġehit çocukları, yetim ve öksüzlere 

daima öncelik tanınır.  

4) Burslar eğitim süresince devam eder.  

5) Eğitim bursuna ayrılan paradan bir ders yılı içinde harcanmayan miktar ertesi yılın eğitim 

bursu ödeneğine eklenir. 

6) Eğitim bursları  öncelikle Türkiye dahilindeki okullarda okuyan öğrencilere tahsis edilir. 

7) Öğrencilerden olağanüstü baĢarı gösterip memleket çapında büyük yararlar sağlayacağı 

mülahaza ve müĢahede edilenler olursa vakıf mütevelli heyetinin kararı ile yabancı 

memleketlere gönderilebilir. Ancak ihtisasa gidecek öğrencinin ihtisastan sonra ne Ģekilde 

olursa olsun bila mazaret memleketine dönüp T.C. hudutları içinde çalıĢacağını önceden 

garanti ve taahhüt etmesi Ģarttır. Bu hususta nasıl hareket edileceğini vakıf yönetim kurulu 

tayin eder. 

8) Vakıfça idare edilmek üzere burs tahsis eden gerçek veya tüzel kiĢilerin adları bu burslara 

verilebilir. BağıĢ yapanlar ve burs tahsis edenler vakfın amacına aykırı olmamak kaydıyla  

özel bir takım Ģartlar ve mükellefiyetler koyacak olurlarsa vakıf, kabul ettiği bağıĢın Ģart ve 

mükellefiyetlerini de yerine getirir.  

c- BaĢarı ödülleri: Yukarıdaki Ģartları taĢımaları koĢulu ile öğrencilere daha çok çalıĢmayı 

teĢvik etmek, üstün baĢarılı olmayı özendirmek için baĢarı ödülleri verilir. Ödül miktarlarını 

mütevelli heyeti tayin eder. 

B) Sosyal yardım alanında: Yoksul aile veya bireylere, hasta, düĢkün ve yaĢlılara, Ģehit 

çocukları, yetim veya öksüz çocuklara, savaĢ ve tabii afetlerden zarar görenlere;  

1) Geçimlerini sağlamaları amacıyla nakdi yardımlarda bulunur,  

2) Barınma ve giyinme ihtiyaçlarını karĢılar,  

3) Gıda bankacılığı faaliyetlerinde bulunur, gıda ihtiyaçlarını karĢılayacak gıda yardımlarında 

bulunur, kumanyalar dağıtır.  

C) Sağlık alanında: 

1) Her türlü sağlık tesisleri kurar ve iĢletir, 

2) Maddi durumu iyi olmayan kiĢilere her türlü sağlık yardımlarında bulunur.   

3) Sağlık sorunlarını önleyici ücretsiz sağlık taramaları yapar, 

D) Vakıf ayrıca: 

1) Vakfın gayesine uygun faaliyetlerde bulunan diğer öğrenim  müesseselere yardım eder, 

2) Amaç ve faaliyet konularında basın-yayın faaliyetlerinde bulunur, her türlü bilimsel, 

kültürel konularda konferans, sempozyum ve paneller düzenler, 

3) Diğer sivil toplum kuruluĢları ile benzer amaçlı vakıf ve derneklerle her türlü hukuki 

tasarruflarda bulunabilir, üst kuruluĢlara üye olabilir. 

4) Vakfın gayesini gerçekleĢtirecek diğer hizmetleri ifa eder. 

Vakfın gayesini gerçekleştirmek için yapabileceği iş ve işlemler 

Madde 5- Vakıf gayesine ulaĢmak için yasal sınırlamalar dıĢında, miktar ve değeri 

kısıtlanmamıĢ taĢınır ve taĢınmaz mallara bağıĢ, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle 

sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara iliĢkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını 

satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir 

ya da birden çok taĢınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, 

vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koĢulu ile yapılacak bağıĢ ve vasiyet, satın 

alma ve diğer yollarla mal ettiği taĢınır ve taĢınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, 

menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın 

amaçlarına benzer çalıĢmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt dıĢındaki 

vakıflar, gerçek ve tüzel kiĢiler ile iĢbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluĢları 

dıĢındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaĢmalar yapmaya, taĢınmaz 

malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, 

bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleĢmeler için taĢınır ve 

taĢınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka 

kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleĢtirmek için gerektiğinde 

ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet 

konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalıĢmalardan gelir 

elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan iĢletme ilkelerine göre çalıĢacak iktisadi 

iĢletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iĢtirake, bunları doğrudan iĢletmeye yada 



denetimi altında bir iĢletmeciye iĢlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada 

tümünün gerçekleĢtirilmesi için yararlı ve gerekli görülen giriĢim, tasarruf, mal edinme, inĢaat 

ve benzeri sözleĢmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere 

izinli ve yetkilidir. 

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 

Vakfın mal varlığı 

Madde 6-  Vakfın kuruluĢ varlığı, vakıf kurucularının vakfa tahsis ettiği; 

a- Çaykara Kültür ve YardımlaĢma Derneği ile Çaykara ve Dernekpazarı'nın hayır sever iĢ 

adamlarının ve diğer yardım sever Çaykaralıların maddi ve manevi emeklerinden topladığı 

nakti ve ayni yardımlar, Dernek; 250.000,oo (ikiyüz elli bin) TL. ve kurucular ve 

yardımseverlerin tahsis ettikleri 5.000.000,oo (beĢ milyon) TL. 

b- 99 (doksandokuz) yıllık intifa hakkı devralınan Ġstanbul Fatih MuratpaĢa mahallesi, Millet 

caddesinde 97 ada, 55 parsel sayılı arsa üzerinde, yine yukarda zikredilen derneğin ve 

kiĢilerin yardımları ile inĢaatı tamamlanarak iĢletmeye açılan Çaykara Vakıf ĠĢ Hanı.  

KuruluĢ malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle 

arttırılabilir. 

Vakfedilen veya teberru veya satınalma yolu ile iktisap edilen kıymetler, iktisadi değerini ve 

rantabilitesini büyük ölçüde ve devamlı olarak kaybetme durumuna düĢerse ilgili mevzuat 

dahilinde daha fazla gelir getirecek değerlerle değiĢtirilebilir. 

SatıĢlardan elde edilecek nakitler ve değerler vakfın masraflarına tahsis edilemez ve 

harcanamaz. Ancak elde edilen bu nakit ve değerlerle vakfa devamlı gelir getirebilecek 

Ģekilde ve mümkün mertebe satılanların cinslerine göre yeniden yatırımlar yapılır.  

Vakfın organları 

Madde 7- Vakfın organları aĢağıda gösterilmiĢtir. 

a- Vakıf meclisi, 

b- Mütevelli Heyeti, 

c) Yönetim Kurulu, 

d) Denetim Kurulu.           

Vakıf meclisi 

Madde 8-  Vakıf meclisi; vakfın istiĢare organı olup vakfın kurucusu; Çaykara ve 

Dernekpazarı Kültür YardımlaĢma Derneği ve 110 gerçek kiĢi ile vakfa olağan üstü hizmet 

etmiĢ veya edebilecek kiĢiler arasından yönetim kurulunca teklif edilecek ve mütevelli heyeti 

üye sayısının ½’ sinin kararı ile seçilecek gerçek ve tüzel kiĢilerden teĢekkül eder. Tüzel 

kiĢiler, vakıf meclisinde yönetim organlarının baĢkanı veya yetkilendireceği kiĢi tarafından 

temsil edilir.  

Vakıf meclisi, mütevelli heyeti baĢkanının daveti ve tespit ettiği konuları görüĢmek üzere 

toplanır. Toplantılarını nisap aranmaksızın mütevelli heyet baĢkanı baĢkanlığında yapar. 

Mütevelli heyet 

Madde 9-   

A) KuruluĢ Ģekli : Mütevelli heyeti;  ( ilk vakfı senedinin 11 inci maddesi uyarınca oluĢan) 32 

gerçek kiĢiden oluĢur. Mütevelli heyeti ; vakfın idaresi ile yükümlü sorumlu ve yönetim ve 

denetim kurulu üyelerini seçip , denetleyen , ibra eden, karar seçim ve denetleme organıdır.   

B) Mütevelli heyeti baĢkanı ve baĢkan yardımcısının seçimi : Mütevelli heyeti kendi 

arasından üç yıllığına bir baĢkan, bir baĢkan yardımcısı seçer. En çok oy alan baĢkan, onu 

takip eden oyu olan aday baĢkan yardımcısı olarak seçilir. Seçim gizli oylama ile yapılır. 

Seçilen baĢkan, vakıf yönetim kurulunun da baĢkanıdır. Yönetim kurulu için ayriyeten baĢkan 

seçilmez.                                                                                                   

C) Mütevelli heyetinin devamlılığı : Mütevelli heyeti üyesi olanlar, değiĢme hükmü saklı 

kalmak Ģartı ile vakfın devamlı mütevelli heyetini teĢkil ederler. DeğiĢme hükmü dıĢında 

herhangi bir nedenle görevin son bulması veya mazeretsiz olarak peĢ peĢe 3 (üç) toplantıya 

katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Eksilen üyelik ilk mütevelli heyet toplantısında 

tamamlanır .Ancak 5 (beĢ) veya daha fazla üyeliğin boĢalması halinde mütevelli heyet 

olağanüstü toplanarak boĢalan üyelikler tamamlanır.BoĢalan üyelikler vakıf meclisi yeleri 

arasından , mevcut mütevelli heyet üyelerinin yarıdan bir fazlasının oyu ile tamamlanır  

D) Mütevelli heyetinin değiĢmesi : Mütevelli heyetin 8 (sekiz) üyesi 4 (dört) yılda bir, 

aralarında ad çekme yolu ile görevden ayrılırlar. Ayrılan üyelerin yerine vakıf meclisi üyeleri 

arasından mütevelli heyet tarafından yenileri seçilir. Mütevelli heyetinin ad çekme yolu ile 



ayrılan üyeyi yeniden seçmesi de caizdir. Seçim değiĢme dıĢı kalan üyeler tarafından yapılır.  

En çok oyu alan ilk sekiz kiĢi seçilmiĢ olur.  

E) Mütevelli heyetinin toplantıları ve karar nisabı : Mütevelli heyeti; Bilanço ve çalıĢma 

raporlarının onaylanması konularını görüĢmek üzere Ģubat ayı içinde, bütçe ve çalıĢma 

raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına iliĢkin konuları görüĢmek üzere kasım 

ayı içinde toplanır. 

Mütevelli heyet ayrıca; baĢkanın, yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli 

heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmalar ı 

halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, gündemde yer 

almayan konular görüĢülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teĢkilinden hemen sonra, 

hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değiĢikliği ve vakıf organları ile 

vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dıĢında gündeme madde ilavesi 

mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün 

önce imza karĢılığı veya üyelere ulaĢacak Ģekilde taahhütlü mektupla bildirilir. 

Mütevelli heyet üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile mütevelli heyet baĢkanı, 

bulunmadığında baĢkan vekili baĢkanlığında, her toplantı için seçilecek iki katip üyeden 

oluĢturulacak divan nezaretinde toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta 

sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye 

tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. 

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların 

eĢit olması halinde, baĢkanın oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne Ģekilde yapılacağı ayrıca karara 

bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir 

baĢka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir Ģahısta birden fazla vekalet toplanamaz.  

Vakıf senedinde yapılacak değiĢiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye 

tamsayısının üçte ikisidir.  

Mütevelli heyetinin görev ve yetkileri 

Madde 10- Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri 

aĢağıda gösterilmiĢtir: 

a) Yönetim kurulunu seçmek, 

b) Denetim kurulunu seçmek, 

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüĢüp 

incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek, 

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiĢtirerek kabul 

etmek, 

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiĢtirerek kabul 

etmek, 

f) Kamu görevlileri dıĢındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip 

verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek, 

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değiĢiklikler yapmak, 

h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. 

Mütevelli heyet kararları; hazirun cetveli ile birlikte  noter onaylı mütevelli heyet karar 

defterine yazılarak divan üyeleri tarafından imzalanır.  

Vakıf mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, 

Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri itibarı ile azil sebeplerinin oluĢması 

halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir. 

Yönetim kurulu 

Madde 11- Yönetim Kurulu, vakfın yönetimi ile yükümlü, sorumlu ve vakfı temsil eden  

yürütme organıdır. Yönetim kurulu, mütevelli heyet baĢkanı baĢkanlığında mütevelli heyetçe 

vakıf meclisi üyeleri arasından 3 (üç) yıllığına seçilecek  6 (altı) üye olmak üzere 7 (yedi) 

kiĢiden oluĢur. Ayrıca 3 (üç) yedek üye seçilir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple 

yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, oy sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.  

Yönetim kurulu ilk toplantısında bir baĢkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir muhasip üye 

seçerek görev taksimi yapar. Yönetim kurulu ayda en az bir kere baĢkan veya baĢkan 

yardımcısının baĢkanlığında toplanır. Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 3 (üç) toplantıya 

katılmayan yönetim kurulu üyesi , bu görevden çekilmiĢ sayılır . 

Toplantı yeter sayısı 4 (dört) olup , kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.Oyların eĢit olması 

halinde baĢkanın oyu iki oy sayılır. 



Alınan kararlar noter onaylı yönetim kurulu defterine yazılarak imzalanır. 

.  

Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları 

Madde 12- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. 

Bu sıfatla yönetim kurulu: 

a) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. 

b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ıĢığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve 

verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve 

mütevelli heyetin onayına sunar. 

c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuĢturulması hususunda 

gereken çalıĢmaları yapar.  

d) Vakıf tüzel kiĢiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kiĢilerle hukuki, mali ve sair konularda 

gerekli giriĢimlerde bulunur ve iĢlemler yapar. 

e) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, 

vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluĢturabilir, gerektiğinde görevlerine 

son verir. 

f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, 

gerektiğinde iĢlerine son verir. 

g) Ġlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdıĢında Ģube ve temsilcilik 

açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken iĢlemleri yapar. 

h) Vakfın muhasebe iĢlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli 

ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar. 

i) Yönetim kurulu, her takvim yılı için bir bütçe hazırlar ve mütevelli heyetin onayladığı yıllık 

bütçeyi uygular.  

j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık iĢlemlerini yerine getirir.  

k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. 

l) Ġlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. 

m) Yönetim kurulu kararları noter onaylı yönetim kurulu karar defterine yazılır.  

Vakfın tüzüğü ve idari kadrosu  

Madde 13- Vakıf; mütevelli heyetince, bu vakıf senedine ve mevzuat esaslarına göre 

hazırlanacak bir iç tüzüğe göre idare ve temsil edilir.  

Vakıf yönetim kurulunun nezareti ve murakebesi altında vazife gören bir müdür ile lüzumu 

kadar memurdan kurulu bir idare teĢkilatı kurulabilir. Bu kadroyu kurarken yönetim kurulu 

vakfın hayra matuf bir kurum olduğunu nazari itibara alarak tasarruflu bir Ģekilde hareket 

eder. Yönetim kurulu seçtiği müdürü zamanla kifayetsiz görürse ekseriyet kararı ile 

değiĢtirebilir. 

Yönetim kurulu, müdürü kendi üyeleri veya mütevelli heyeti arasından da seçebilir. Bu 

takdirde müdürün mütevelli heyeti veya yönetim kurulundaki vazifesi devam eder. Müdüre 

vazifesi müddetince ücret verilebilir. 

Vakfın temsili 

Madde 14- Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim 

kurulu baĢkanı ve baĢkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve 

konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve 

memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir 

sözleĢmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve 

devretmeye de yetkili kılabilir.         

Denetim kurulu 

Madde 15- Denetim kurulu; mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek 

için kurulmuĢ bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe, vakıf meclisi üyeleri arasından 

3 (üç) yıl için seçilecek 3 (üç) kiĢiden oluĢur. En çok oy alan denetçi baĢkanı olur. Ayrıca 2 

(iki) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine oy sırasına göre yedek üye 

göreve çağrılır. 

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları 

yeminli mali müĢavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari vakfın gelir 

ve giderlerinin kayıtlarını inceler ve yapılan harcamalar vakıf senedinin ruhuna uyup 

uymadığının sonucunu, tavsiyelerini bir raporla mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on 

beĢ) gün önce mütevelli heyeti baĢkanlığına sunar.  



Huzur hakkı 

Madde 16- Vakıf meclisi , Mütevelli heyeti, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, vakıf hayır 

müessesesi olduğundan vazifelerinden dolayı ücret veya toplantılardan dolayı huzur hakkı ve 

buna benzer ücretler alamazlar. Ancak vakıf meclisi veya mütevelli heyet üyelerinden  

herhangi birisi vakfın müdürlüğünü deruhte ederse ücret verilebilir. Bu ücretin miktarı 

Yönetim kurulunun çoğunluk kararı ile tespit edilir. Keza dıĢardan da müdür seçilirse aynı 

usul tatbik edilir. Seçilen müdürün kamu görevlisi bulunması halinde 5072 sayılı Dernek ve 

Vakıfların Kamu Kurum ve KuruluĢları ile ĠliĢkilerine Dair Kanun gereğince huzur hakkı 

ödenmeyecektir.  

Vakfın gelirleri 

Madde 17- Vakfın gelirleri aĢağıda gösterilmiĢtir. 

a) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile 

sağlanacak gelirler. 

b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler. 

c) Ġktisadi iĢletmeler, iĢtirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. 

d) Vakıfça yürütülecek, yurt içi ve yurt dıĢı proje ve fonlardan elde edilecek gelirler. 

e) Vakfın amacına uygun yapılacak her türlü Ģartlı, Ģartsız bağıĢlar ile yardımlar. 

Vakıf gelirinin tahsis ve sarf edileceği yerler 

Madde 18- Yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına ayrılması 

ve harcanması gerekir. Vakfın amaçlarına harcanması ve ayrılması gereken miktarlar hiçbir 

Ģekilde baĢka bir amaçla kullanılamaz. Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf 

mal varlığını artırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamının veya bir kısmının vakfın 

amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür. 

Vakfın idare masrafları, Yönetim kurulunun tespit edeceği usul dahilinde ve kabul edeceği 

ödenekleri ihtiva eden bir bütçeye uygun olarak, daima gayeye ve tasarrufa dikkat edilir.  

Vakıf hizmetlerinin ifası için lüzumlu nakitten fazlası; yönetim kurulu kararı ile kamu 

yararına çalıĢan hastahanelere ve sağlık ocaklarına teĢhis ve tedavi hizmetlerinde kullanılmak 

Ģartı ile vakıfça makine, teçhizat ve aletleri satın alınarak ihtiyacı ön görülenlere hibe 

edilebilir.  

Resmi senet değişikliği 

Madde 19- Vakıf senedinde yapılacak değiĢiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet 

üyelerinin en az beĢte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, mütevelli heyet üye tamsayısının en az 

üçte ikisinin (2/3) onayı ile yapılır. 

Vakfın sona ermesi 

Madde 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan 

malvarlığı vakfın amaçları doğrultusunda hareket eden ve vergi muafiyeti almıĢ baĢka bir 

vakfa Mütevelli Heyetinin kararı ile devredilir.  

Vakfın feshi, ancak mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı 

teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür. 

Vakfın kuruluştaki (mütevelliler) mütevelli heyeti üyeleri 

Madde 21-  Vakfın kuruluĢtaki (mütevelliler) mütevelli heyeti üyeleri;  

1. Ali Cansız 

2. Bahattin GüneĢ 

3. Celaleddin ġahin Velioğlu  

4. Cevdet Ural 

5. Dursun Ali Çakır  

6. EĢref BaĢtürk  

7. Hasan SönmemiĢ 

8. Hasan Turan  

9. Hikmet KurĢunoğlu  

10. Ġbrahim Cevahir 
11. Ġbrahim Fazlı 

12. Ġsmail Hakkı Altuncu 

13. Lütfü Velioğlu  

14. Macit Bakkaloğlu  

15. Mahmut Kemal Kumkumoğlu  

16. Mehmet Bilge  

17. Mehmet Güler  

18. Mevlüt Özkan 

19. Muhtar MemiĢoğlu 

20. Nazif Ergin 

21. Nurdoğan Ural  

22. Nuri Taka  

23. Osman Cevahir  

24. Refik Yıldırım  
25. ġükrü Dingiloğlu 

26. Tayfur Altay 

27. Yusuf Ziya KarakaĢ 

28. Zeki Bilge  

(Ġsimler alfabedik olarak yazılmıĢtır.)   

Vakfın kurucuları 

Madde 22- Vakfın kurucuları;  

A- Tüzel kiĢi; Çaykara Kültür YardımlaĢma Derneği. 

B- Gerçek kiĢiler;  



1. A.Kadir MEMĠġOĞLU  

2. Abdullah AYDIN 

3. Abdullah CANSIZ  

4. Ahmet ALEMDAROĞLU 

5. Ahmet BĠLGE   

6. Ahmet DERELĠ 
7. Ahmet TOKDEMĠR 

8. Ahmet YAVUZ   

9. Ahmet YILDIRIM 

10. Ali AFACAN 

11. Ali CANSIZ   

12. Ali Rıza DÜLGER 

13. Ali Rıza TURAN  

14. Asım ALMAZOĞLU 

15. Aslan AYVACI   

16. Aziz Mahir KARA 

17. Bahattin GÜNEġ   

18. Battal KAPUCU 
19. Celal TEZEL   

20. Celaleddin ġahin 

VELĠOĞLU  

21. Cemal SULAOĞLU  

22. Cevdet SUNAY   

23. Cevdet URAL   

24. Dursun Ali KURT  

25. Dursun KURġUN  

26. Esat MUTLU 

27. EĢref BAġTÜRK  

28. Fahri KURAN 
29. Faik TEZEL   

30. Fazlı AYDIN   

31. Fazlı ĠNAN 

32. Fazlı SOFUOĞLU  

33. Fehmi ASLAN 

34. Ferhat SÖNMEMĠġ 

35. Fikret DURSUNOĞLU 

36. Fuat TURAN   

37. Halim BĠLGE   

38. Hasan ALTUNCU 

 

 
 

39. Hasan CANSIZ  

40. Hasan ERBĠL 

41. Hasan SÖNMEMĠġ 

42. Hasan TURAN  

43. Hasan YILMAZ 

44. Hasbi BALTACIOĞLU 
45. Hikmet AY 

46. Hikmet KURġUNOĞLU 

47. Hikmet AYAZ 

48. Hüseyin YAVUZ 

49. Ġbrahim CEVAHĠR 

50. Ġbrahim FAZLI 

51. Nazif ERGĠN  

52. Necati BATU 

53. Nihat DURSUNOĞLU 

54. Niyazi ERGĠN 

55. Nurdoğan URAL 

56. Nuri TAKA  
57. Orhan SOFUOĞLU 

58. Osman BĠLGE 

59. Osman CANSIZ 

60. Osman CEVAHĠR 

61. Refik YILDIRIM 

62. Saadettin KOPAN 

63. Sadık BĠLGE  

64. Sami ENGĠZ 

65. Sebahattin 

KURġUNOĞLU 

66. Sedat YAZICI 
67. Selahattin SANĠSOĞLU 

68. Selman KOÇ  

69. Servet KURġUNOĞLU 

70. Ġbrahim Osman 

ÇELEBĠOĞLU 

71. Ġbrahim YAROĞLU 

72. Ġhsan AYDIN  

73. Ġsmail ALTUNCU 

74. Kazım Azmi TURAN 

75. Kemal HAKYEMEZ 

 

 

76. Kemal SÖNMEZ 

77. Lütfü VELĠOĞLU 

78. Macit BAKKALOĞLU 

79. Mahmut Kemal 

KUMKUMOĞLU  

80. Mehmet Ali DAMA 
81. Mehmet Ali 

HOCAOĞLU 

82. Mehmet Bahattin  

83. Mehmet BĠLGE 

84. Mehmet Fahri 

KOCAOĞLU 

85. Mehmet GÜLER 

86. Mehmet Hilmi ALTAY 

87. Mehmet Hilmi KURġUN 

88. Mehmet KURġUN 

89. Mehmet MEMĠġOĞLU 

90. Mehmet URAL 
91. Mehmet UYSAL 

92. Mehmet YILMAZ 

93. Mevlüt ÖZKAN 

94. Muhtar MEMĠġOĞLU 

95. Mustafa ASLAN 

96. Mustafa DERELĠ 

97. Mustafa DÜNDAR 

98. Müslim ATALAY 

99. ġaban DÜZENLĠ 

100. Mehmet ASLAN 

101. ġinasi SERDAROĞLU 
102. ġükrü DĠNGĠLOĞLU 

103. Tayfur ALTAY 

104. Tayip DURSUNOĞLU 

105. Tevfik AYDIN 

106. Tevfik ÖZKAN 

107. YaĢar URAL  

108. Yusuf  ĠNAN 

109. Yusuf Ziya KARAKAġ 

110. Zeki BĠLGE 

(Ġsimler alfabedik olarak 

yazılmıĢtır.)   

 


