
ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLARLA DAYANIŞMA VAKFI 

RESMİ SENEDİ 

Başlangıç 

Bu  Vakıf  senedinin  altında  adları  ve  adresleri  yazılı  gerçek  kişiler  tarafından  Türk  Medeni 
Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. 

Vakfın Adı 

Madde  1.  Vakfın  adı  “ULUSLARARASI MÜSLÜMAN  TOPLULUKLARLA DAYANIŞMA VAKFI”dır.  İşbu 
resmî senette sadece “vakıf” denilecektir. 

Vakfın Merkezi 

Madde 2. Vakfın merkezi Ankara ili, Altındağ ilçesinde olup, adresi Ev Kadını Sokak No:28 Altındağ / 
ANKARA’dır.  İlgili mevzuat  çerçevesinde Vakıf  Yönetim  Kurulu  Kararı  ve  yetkili makamlardan  izin 
almak kaydıyla yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilikler açılabilir. 

Vakfın Gayesi 

Madde  3.  Japonya’nın  başkenti  Tokyo’da  bir  cami  ile  külliyesini  inşa  edip  Tokyo’da  yaşayan 

Müslümanların  hizmetine  sunmak,  İslâm  dininin  insanlığa  huzur  ve  barış  getirmeyi  amaçlayan 

evrensel ilke ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı 

bölgeler öncelikli olmak üzere, din eğitimi ve din hizmetleri ile dinî içerikli sosyal ve kültürel faaliyetler 

yürütmek, Müslüman toplulukların statüleri, dinî ihtiyaçları ve beklentileri ile ilgili bilimsel çalışmalar 

yapmak,  ihtiyaç  duyulan  yerlerde  cami,  Kur’an  kursu,  eğitim  ve  kültür  merkezleri  ile  okullar, 

hastaneler ve diğer  tesisleri  inşa edip donatmak, dinî ve hayrî hizmetler  ile eğitim, yayın ve sağlık 

hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, bu amaçla yapılan aynî ve nakdî bağışlarla zekât ve 

fitre gibi yardımların şartlarına uygun olarak ihtiyaç sahiplerine  ulaştırılmasını sağlamak. 

Vakfın Faaliyetleri, İşbirliği ve Paydaşlar, İş ve İşlemler 

Madde 4. Vakfın Faaliyetleri ile Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek için Yapabileceği İş ve İşlemler 

A) Vakfın Faaliyetleri 

1. Toplumun çoğunluğunu Müslümanların oluşturmadığı bölgeler öncelikli olmak üzere,  İslâm 
dininin tanıtılması ve din hizmetleri ile din eğitimi konusunda faaliyetlerde bulunmak, insan 
hakları ve dinî özgürlükler başta olmak üzere hukukî konularda destek sağlamak, 

2. Yurt dışı ve yurt içinde dinî ve hayri hizmetler ile eğitim, sağlık, kültür, sosyal yardım, bilimsel 

araştırma, geliştirme, çevre sorunlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak, enstitü, araştırma ve 

geliştirme  (AR‐GE)  merkezleri  açmak,  ihtiyaç  halinde  alanında  uzman  personel  desteği 

sağlamak,  ulusal  ve  uluslararası  toplantılar  düzenlemek,  bu  alanlarda  yapılan  benzeri 

faaliyetlere katkı sağlamak. 

3. Yurt  dışı  ve  yurt  içinde  camiler,  Kur’an  kursları  inşa  etmek,  ihtiyacı  olan  cami  ve  Kur’an 



kurslarına maddî yardımda bulunmak, daha önceki yıllarda inşa edilmiş olan camileri ve diğer 

tarihî eserleri onarmak. 

4. Yurt dışı  ve  yurt  içinde okullar  yapmak, eğitim  kurumlarında hizmet  veren  ve hizmet alan 

kişilerin  barınma  ihtiyacını  karşılayacak  yurt,  pansiyon  vb.  tesisler  kurmak  ve  işletmek, 

öğrencilere  burs  vermek,  okul  öncesi  eğitimden  üniversiteye  kadar  bütün  eğitim 

süreçlerinde öğrencilere  yardımcı olmak amacıyla, defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım 

gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlamak. 

5. Yurt  dışına  gönderilen  veya  yurt  dışından  gelen  öğrencilerin  eğitimlerine  katkı  sağlamak, 

öğrenimleri süresinde ve sonrasında gerek eğitim öğretim süreçlerine gerekse sosyal hayata 

intibaklarına rehberlik etmek, genel verimliliklerini arttırıcı eğitimler düzenlemek, sosyal ve 

kültürel  içerikli  faaliyetler  gerçekleştirmek,  ilmî  araştırmalar  yaptırmak,  ilmî  etkinlik  ve 

akademik projeleri desteklemek. 

6. Dinî ve kültürel hayatın gelişmesi için çalışmalar yapmak, sosyal ve dinî içerikli problemlerin 

çözümüne katkı sağlamak, dezavantajlı gruplara yönelik  faaliyetlerde bulunmak, bu sahada 

çalışan kişi ve kuruluşlara, imkânlar ölçüsünde yardımda bulunmak, 

7. Vakfın gayelerini gerçekleştirmek amacıyla yurt dışında ve yurt  içinde aynî ve nakdî yardım 

toplamak,  kampanyalar düzenlemek,  toplanan  aynî  ve nakdî  yardımları  ihtiyaç  sahiplerine 

ulaştırmak, uygun hizmetlere tahsis etmek, bu amaçla tesisler kurmak ve işletmek. 

8. Fitreleri ve zekâtları kabul ederek ayrı bir hesapta toplamak, bunları dinen verilmesi gereken 

yerlere  sarf  etmek,  diğer  şartlı  bağışları  kabul  etmek  ve  bağışları  yapanların  arzularını  ve 

şartlarını  yerine  getirmek.  Hac,  umre,  kurban  ve  benzeri  ibadetlerin  yerine  getirilmesine 

yardımcı olmak, bu amaçla organizasyonlar, seyahatler ve kampanyalar düzenlemek. 

9. Fakir ve muhtaç kimseler için aşevi, hastaneler ve diğer tedavi kurumları, huzurevleri, sığınma 

evleri,  yetimhaneler  açmak,  işletmek  ve  bu  hizmetler  için  gerekli  harcamaları  yapmak. 

Ramazan’da  iftar  verilmesi,  fakir  çocukların  sünnet  ettirilmesi  gibi  İslâmî  ve millî  örf  ve 

âdetlerin yaşatılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak. 

10. İslâm dininin insanlığa huzur ve barış getirmeyi amaçlayan evrensel ilke ve değerlerinin şiddet 

veya terörle ilişkilendirilmesine yönelik anlayışlara karşı faaliyetler yapmak, farklı dinî inanış, 

sosyal  grup  ve  kültür  anlayışına  sahip  insanlar  arasındaki  insanî  ve  barışçıl  bağların 

geliştirilmesini teşvik etmek. 

11. Vakfın  gayesi  ve  faaliyet  alanlarına  uygun  şekilde,  Türkçe  veya  diğer  dillerde  basılı,  sesli, 

görüntülü, dijital ve süreli yayınlar yapmak, gerektiğinde bu hizmetleri ihtiyaç duyulan yerlere 

ücretsiz sunmak. 

12. Yurt dışı ve yurt  içinde din hizmeti, din eğitimi ve öğretimi veren kurum ve kuruluşların her 

çeşit eşya, araç gereç ve malzemeyi satın alıp bedelli veya bedelsiz tahsis veya hibe etmek. Bu 

kurum  ve  kuruluşların  düzenlemiş  oldukları  ilmî  çalışma  ve  toplantılara  (konferans, 



sempozyum, seminer,  panel, yarışma, kurs vb.) maddî destek sağlamak. 

13. Vakfın gayesini gerçekleştirmek  için yurt dışında ve yurt  içinde gayrimenkuller almak, takas 

etmek  veya  satmak  ya  da  vakfın  mülkiyetinde  bulunan  gayrimenkulleri  ilgili  kurum  ve 

kuruluşlara tahsis etmek. 

14. Vakfa gelir sağlamak amacıyla, yurt içi ve yurt dışında iktisadî işletmeler, şirketler ve ortaklıklar 

kurmak, kurulu olanlara iştirak etmek, hisse senetleri satın almak, bunları doğrudan işletmeye 

veya denetim altındaki bir işletmeciye işlettirmek. 

B) İşbirliği ve Paydaşlar: 

1‐ Yukarıda sayılan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi  için, yurt dışında ve yurt  içinde kamu kurum 

ve kuruluşları  ile  sivil  toplum kuruluşları, üniversiteler, gerçek ve  tüzel kişilerle  iş birliği ve 

organizasyonlar yapmak, bu alanlardaki çalışmalara aynî ve nakdî destek sağlamak. 

2‐ Gerek görülmesi halinde,  ilgili mercilerden  izin almak suretiyle, yurt dışında kurulmuş vakıf, 

dernek  veya  kuruluşlara  üye  olmak,  bunlarla  iş  birliği  yapmak,  uluslararası  faaliyetlerde 

bulunmak üzere yurt dışında şube, temsilcilik veya irtibat bürosu açmak. 

3‐ Yurt dışında ve yurt içinde bilimsel veriler elde etmek ve buna göre çalışmaları şekillendirmek 

amacıyla, üniversiteler, enstitüler, araştırma ve geliştirme birimleri  ile ortak program, proje 

ve  faaliyetler  yürütmek, bu  ve benzeri eğitim  ve  araştırma  kurumları  ile  iş birliği  yapmak, 

gerektiğinde  maddî destekte bulunmak, enstitü, araştırma ve geliştirme (AR‐GE) merkezleri 

açmak. 

C) Vakfın Gayesini Gerçekleştirmek için Yapabileceği İş ve İşlemler: 

Vakıf  gayesine  ulaşmak  için  yasal  sınırlamalar  dışında, miktar  ve  değeri  kısıtlanmamış  taşınır  ve 
taşınmaz  mallara  bağış,  vasiyet,  satın  alma  ve  kiralama  suretiyle  sahip  olmaya  ve  kullanmaya, 
Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini 
almaya ve harcamaya, Vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınamaz mal veya gelirlerini bir 
yada bir çok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla 
yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları 
yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip 
satmaya,  Vakfın  amaçlarına  benzer  çalışmalarda  bulunan  yurt  içi  ve  gerekli  izinler  alınarak  yurt 
dışındaki Vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan 
yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, 
üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak 
gelirleri  ile  kuracağı  sözleşmeler  için  taşınır  ve  taşınmaz malların  rehin  ve  ipoteği dahil her  türlü 
güvenceleri  almaya,  geçerli  banka  kefaletlerini  kabule,  Vakfın  amaç  ve  hizmet  konularını 
gerçekleştirmek 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 
çalışmalardan  gelir  elde  etmeye  ve  vakfa  gelir  sağlamak  amacıyla  olağan  işletme  ilkelerine  göre 
çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye 
ya da denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da 
tümünün gerçekleştirilmesi  için  yararlı  ve gerekli görülen girişim,  tasarruf, mal edinme,  inşaat  ve 



benzeri sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanununun 48’inci maddesinde belirtildiği üzere izinli ve 
yetkilidir. 

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

Vakfın Malvarlığı 

Madde  5.  Vakfın  kuruluş  malvarlığı  kurucular  tarafından  tahsis  edilmiş  olan  5.000.000.000.‐
(Beşmilyar) TL.’dir. Kuruluş malvarlığı, Vakfın kurulmasına müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle 
artırılabilir. 

Vakfın Organları 
Madde 6. Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir: 

a) Mütevelli Heyet, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Denetim Kurulu. 

Mütevelli Heyeti  

Madde 7. Vakfın Mütevelli Heyeti aşağıdaki kişilerden meydana gelir. 

A) Diyanet İşleri Başkanlığı Unvana Bağlı Üyelikler 

1‐ Diyanet İşleri Başkanı 
2‐ Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları  
3‐ Rehberlik ve Teftiş Başkanı 
4‐ 1.Hukuk Müşaviri 
5‐ Dış İlişkiler Genel Müdürü 
6‐ Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Bursa il Müftüleri 

 

B) Gerçek kişiler 

1. Mehmet Nuri YILMAZ  
2. Ali ERBAŞ 
3. Ali BARDAKOĞLU 
4. Mehmet GÖRMEZ 
5. Abdurrezzak ATEŞ 
6. Ahmet Feyzi İNCEÖZ   
7. Ahmet ÖZTÜRK 
8. Ahmet UZUNOĞLU  
9. Ahmet ÜNSAL 
10. Ahmet Zeki ELTURAN   
11. Ali DERE   
12. Ekrem KELEŞ 
13. Erdal ATALAY 
14. Fatih KURT 
15. Fatih Mehmet KARACA 
16. Feridun BİLGİN 
17. Fikret KARAMAN  



18. Halil İbrahim SARIOĞLU  
19. Hasan Ali YILDIZ 
20. Hasan GÜÇLÜ 
21. Hasan Kâmil YILMAZ 
22. Haydar BEKİROĞLU 
23. İbrahim ACAR 
24. İsmail İlhan HATİPOĞLU   
25. İsmail KARAGÖZ 
26. İzzet ER 
27. Kadir DİNÇ 
28. Kemal ULUDAĞ 
29. Mehmet AKKUŞ  
30. Mehmet ALTINSOY 
31. Mehmet AYDIN  
32. Mehmet Emin ÖZAFŞAR   
33. Mehmet Fevzi MUTLU 
34. Mehmet PAÇACI   
35. Mehmet Ziya KAHRAMAN   
36. Muhammet Ali ASAR 
37. Muhammet Şevki AYDIN 
38. Mustafa ÇAĞRICI   
39. Mustafa Hakkı ÖZER 
40. Mustafa IRMAKLI 
41. Niyazi GÜNEŞ 
42. Remzi BİRCAN 
43. Rıdvan NİZAMOĞLU 
44. Rüştü İNAN 
45. Salih Zeki POYRAZ 
46. Sami USLU  
47. Selim ARGUN 
48. Seyfettin ERSOY 
49. Süleyman BAYRAKTAR 
50. Şaban Halis ÇALIŞ   
51. Şemsettin YAZIRLI  
52. Yüksel SALMAN 
53. Zeki SAYAR 

Bu maddenin (A) fıkrasında görev unvanları yazılı mütevelli heyet üyelerinin bulundukları görevlerden 
herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde mütevelli heyet üyeliği de sona erer ve o göreve atanan kişi 
mütevelli  heyet  üyesi  olur. Mütevelli  Heyet  toplantısına mazeretsiz  olarak  üst  üste  üç  (3)  defa 
katılamayan Mütevelli Heyet üyelerinin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Yönetim Kurulu’nun veya en az on (10) Mütevelli Heyeti üyesinin teklifi  ile vakfa önemli hizmetleri 

geçen  veya vakfa katkı sağlayabileceği düşünülen kişilerden yeni Mütevelli Heyeti üyeleri seçilebilir. 

Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri 

Madde 8. Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin görev ve yetkileri aşağıda 
gösterilmiştir: 



a) Yönetim Kurulunu seçmek, 
b) Denetim Kurulunu seçmek, 
c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan  faaliyet  raporu  ile denetim kurulu  raporlarını 

görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası konusunda karar vermek, 
d) Yönetim Kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek 

kabul  etmek, 
e) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek, 
f) Yönetim  ve  Denetim  Kurulu  üyelerine  huzur  hakkı  verilip  verilmeyeceğini,  verilecekse 

miktarını    belirlemek,  (Vakıf  organlarında  görev  alan  kamu  görevlileri  bu  görevleri 
nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka ad altında herhangi bir karşılık alamaz.) 

g) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, 
h) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek. 
i) Mütevelli Heyeti üyeliğine teklif edilenler hakkında karar vermek. 

 

Mütevelli Heyetinin Toplantı Zamanı, Toplantı ve Karar Nisabı 

Madde 9. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine  iki  (2) yılda bir yılın  ilk altı  (6) ayı 

içerisinde olağan olarak toplanır. 

Mütevelli heyet ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en 
az  üçte  birinin  yazılı  olarak  Yönetim  Kurulundan  talepte  bulunmaları  halinde  olağanüstü  olarak 
toplanabilir.  Olağan  ve  olağanüstü  toplantılarda,  ilan  olunan  gündemde  yer  almayan  konular 
görüşülemez. Ancak, olağan  toplantıda divanın  teşkilinden hemen  sonra hazır bulunanların en  az 
onda birinin yazılı önerisi  ile Vakıf üyeleri  ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet 
değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. 

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak 
şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. 

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye 
tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz. 

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması 
halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. 

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil 
tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. 

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının 
yarısından bir fazladır. 

Yönetim Kurulu 

Madde 10. Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli heyetçe  iki yıllığına seçilecek 7 asil ve 2 yedek üyeden 
oluşur.  Yönetim  Kurulu  Üyelerinden  çoğunluğunun  Mütevelli  heyet  Üyesi  olması  zorunludur. 
Çoğunluk oluşturmamak şartıyla Vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulunun ilk 
toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır. 



Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına 
göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. 

Yönetim  Kurulu  en  az  üç  ayda  bir  toplanır. Geçerli mazereti  olmadan  arka  arkaya  (5)  toplantıya 
katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. 

Toplantı  yeter  sayısı  (5) olup,  kararlar mevcudun  çoğunluğu  ile  alınır. Oyların eşit olması halinde 
başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan karalar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. 

Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları  

Madde 11. Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. 

Bu sıfatla Yönetim Kurulu: 

a) Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. 
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli 

olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli 
heyetinin onayına sunar. 

c) Vakıf malvarlığının  değerlendirilmesi  ve  yeni mali  kaynaklara  kavuşturulması  hususunda 
gereken çalışmaları yapar. 

d) Vakıf  tüzel  kişiliği  adına,  bütün  gerçek  ve  tüzel  kişilerle  hukuki mali  ve  sair  konularda 
gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar. 

e) Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla Vakfa Genel Müdür 
atar. Vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde 
görevlerine son verir. 

f) Vakıfta  istihdam  edilecek  personeli  belirler,  atamasını  yapar,  ücretlerini  tayin  eder, 
gerektiğinde işlerine son verir. 

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına 
ve açılmış olanların kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar. 

h) Vakfın muhasebe  işlemlerinin  ilgili mevzuat dâhilinde yürütülmesini, takibini ve kontrolünü, 

hesap  dönemi  sonunda  gelir‐gider  cetveli  ve  bilançoların  düzenlenerek  ilgili  idareye 

gönderilmesini ve  ilânını sağlar. 

i) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular. 
j) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir. 
k) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. 
l) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri mütevelli heyete teklifte bulunur. 
m) İlgili mevzuat ile Vakıf senedi vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar. 

Vakfın Temsili 

Madde 12. Vakfı, Yönetim Kurulu  temsil eder. Yönetim Kurulu bu  temsil yetkisini Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Başkan Vekiline devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği 
esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını yetkili memur veya memurlarından herhangi bir 
veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki 
belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. 

Denetim Kurulu 

Madde  13. Denetim Kurulu, mütevelli heyet  adına  vakfın  faaliyet  ve  hesaplarını denetlemek  için 



kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak 
üzere dışardan iki yıl için seçilecek (3) kişiden oluşur. Ayrıca (1) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple 
ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır. 

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli 
mali müşavirleri tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi  itibariyle düzenlenecek rapor, 
mütevelli  heyet  toplantısından  en  az  15  (onbeş)  gün  önce mütevelli  heyete  gönderilmek  üzere 
yönetim kuruluna  verilir. 

Huzur Hakkı 

Madde 14. Yönetim  ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı  veya ücret  verilip  verilmeyeceğini, 
verilecekse bunun miktarını mütevelli heyet belirler. Vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri 
bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı veya başka ad altında herhangi bir karşılık alamaz. 

Vakfın Gelirleri 
Madde 15. Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir: 

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar, 
b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler, 
c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler, 
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleriyle diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak 

gelirler, 

Vakfın Gelirlerinin Tahsis ve Sarf Edileceği Yerler 

Madde 16. Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az üçte ikisi Vakfın amaç ve hizmet konuları 
doğrultusunda tahsis ve sarf olunur. 

Resmi Senet Değişikliği 

Madde 17. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet 
üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile mütevelli heyet üye tam sayısının yarıdan bir 
fazlasının onayı ile yapılır. 

Vakfın Sona Ermesi 

Madde  18. Vakfın  herhangi  bir  sebeple  sona  ermesi  halinde  vakfın malvarlığı  Türkiye Diyanet 
Vakfı’na devredilir. 

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tam sayısının en az yarısından bir 
fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür. 

 

 

 

 



Vakfın Kurucuları 

Madde 19. Vakıf  kurucularının  adı,  soyadı,  ikametgâh  ve uyrukları  ile Vakfa  tahsis ettikleri mali 
değerler aşağıda gösterilmiştir: 

Adı Soyadı  İkametgah Adresi  Uyruğu  Vakfa Tahsis Ettiği Değer 

Mehmet Nuri YILMAZ 
Kırlangıç Sk.21/7 Çankaya 
/ANKARA  T.C  1.250,000.000.‐TL 

Sami USLU 
Osman Temiz Mh.1.Cad. 22/3 
Dikmen/ANKARA  T.C  1.250,000.000.‐TL 

Ahmet UZUNOĞLU  Binektaşı Sk.27/7 K.Esat 
ANKARA 

T.C  1.250,000.000.‐TL 

Şemsettin YAZIRLI 
Osman Temiz Mh. 1. Cad. 22/7 

Dikmen/ANKARA 

T.C  1.250,000.000.‐TL 

 


