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Samsun İlim Yayma Ve Eğitim Vakfı vekili Av. Mustafa Cılız 25.05.1980 Tarihli 

dilekçe ile Vakıflar Genel Müdürlüğünü taraf  göstererek Samsun İlim Yayma ve Eğitim 
Vakfının 903 sayılı kanunla Değişik Medeni Kanunun 74. Maddesi gereğince tescilini talep 
etmiş olmakla, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda:  

Samsun 1. Noterliğinin 2.5.1980 tarih ve 12827 sayılı Düzenleme Senedi ile 
Samsun’da, Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfının kurulduğu, kurulan vakfın müdürlükteki 
kanunlara, örf ve adetlere, amme menfaatine uygun olduğu ve hiçbir siyasi düşünce 
gütmediği, Türk İslam Tarihinin Dünya Medeniyetine ışık tutan ictimai yardım müesseselerini 
ihya etmek, halkın maddi ve manevi değerlerini geliştirmek, Devletin ve Kamu kuruluşlarının 
hizmetlerine giren eğitim, öğretim, kültür ,sağlık, sosyal yardım, manevi cihazlanma gibi 
görevleri üstün bir yurt sevgisiyle üstlenmek ve kamu idarelerinin yüklerini hafifletmek ve 
ictimai yardımlaşma şuurunu uyanık tutmak gayesiyle kurucuların maddi katkılarını bir araya 
getirerek vakıf hesabında topladıkları ve vakıf senedini düzenledikleri vakıf senedinin ve 
eklerinin ve makbuzların tetkikinden anlaşılmış ve isteğin Medeni Kanun ve 25.7.1970 gün ve 
7/1066 sayılı vakıflar tüzüğü Hükümlerine uygun bulunduğu ve bu sebeple tescilin yapılması 
gerektiği  kanaatine varılmıştır. 

 
 
 
 



 
HÜKÜM: 
Yukarıda yazılı senetlere dayanarak:  
1-Samsun 1. Noterliğinin 2.5.1980 tarih ve 12827 sayılı Düzenleme Senedi ile 

Samsun’da kurulan SAMSUN İLİM YAYMA VE EĞİTİM VAKFI’nın 903 sayılı kanunla 
değiştirilen Medeni Kanunun 74. Maddesi gereğince TESCİLİNE, 

2-Vakfın Tescili kararının Vakıflar Genel Müdürlüğüne Tebliğine, 
3-Vakfın Tesciline dair kararın kesinleşmesinden sonra.Vakfın Mahkeme nezdinde 

tutulan özel Vakıf Tescil Defterine kaydına, ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan 
Vakıflar Merkezi Sicil Defterine kaydının yapılmasına, 

4-Merkezi Sicil Defterine yapılan kaydın Resmi Gazete ile ilan edilmesine, 
5-Harç peşin alındığından yeniden harç alınmamasına, 
6-Mahkeme masraflarının davacı uhdesinde bırakılmasına, 
Temyiz yolu açık olmak üzere 4.6.1980 tarihinde davacı vekilinin yüzüne ve davalının 

gıyabında evrak üzerinde verilen karar açıkça okunup anlatıldı.   4.6.1980 
            Katip                                                            Hakim 10260 
                                                                                           İMZA 
  
DÜZENLEME  SURETİ  İLE 
 

SAMSUN 
İLİM YAYMA VE EĞİTİM VAKFI SENEDİ 

 
Bindokuzyüz seksen senesi mayıs ayının ikinci Cuma günü. 2.5.1980 
Aşağıda mühür ve imzası bulunan Samsun Birinci Noteri Hasan Tahsin Karabay, 

V.Yeminli Noter Başkatibi M. Zeki Kutbay, 
Samsun’da Gazi Caddesi Kılıç İşhanında dairede görev yapmakta iken bana gelen ve 

okur/yazar olduğunu ve Samsun Necipbey  Caddesinde mukim olduğunu beyan eden ve, 
 1.İbraz eylediği Samsun Nüfusundan verilme 25.1.1980 tarihli ve 880572 sayılı 
nüfusundan kimliği anlaşılan ve Samsun Merkez Devgeriş köyü 76 hane, 2 cild ve 57 
sahifede nüfusa kayıtlı bulunan 1938’de Devgeriş’te Ayşe’den doğma, Hüseyin oğlu, 
MUSTAFA TAN ile,  
 2.Yine okur-yazar olduğunu ve aynı yerde oturduğunu beyan eden ve ibraz eylediği 
Samsun nüfusundan verilme 1.7.1980 tarih ve seri 03054807 numaralı nüfusa nazaran 
Samsun Merkez Ulugazi Mahallesi 26 hanede kayıtlı 1965 Nedret’ten doğma Nuh 
oğlu SÜLEYMAN SIRRI ATAY ile, 
 3.Yine okur-yazar olduğunu ve aynı yerde oturduğunu beyan eden ve ibraz eylediği 
Şalpazarı nüfusundan verilme 14.8.1963 tarihli ve 684053 sayılı cüzdanından anlaşılan 
ve Trabzon ili ve Vakfıkebir kazası, Şalpazarı nahiyesi Alçiriş köyü, 11 hane 36 cild 
ve 53 sahifede nüfusa kayıtlı bulunan 1936’da Vakfıkebir’de Meryem’den doğma 
Hasan oğlu bay: REMZİ YAVUZ ile,       
4.  Yine okur-yazar olduğunu ve aynı yerde oturduğunu beyan eden ve ibraz eylediği 

Samsun nüfusundan verilme bila tarihli ve F03 seri 835701 sayılı nüfusa nazaran 
kimliği anlaşılan ve Samsun Ulugazi Mahallesi 334 kütük, 96 sayfa ve 25/04 cilt 
numarasında nüfusa kayıtlı bulunan 1339 da Bursa’da Kübra’dan doğma, Mehmet 
oğlu ZİYA ERBEN ile, 

5.  Yine okur-yazar olduğunu beyan eden ve ibraz eylediği Samsun nüfusundan 
verilme 23.7.1979 tarihli ve bila sayılı nüfus cüzdanına nazaran Samsun Saitbey 



Mahallesi 1075 hanede kayıtlı ve 1928 de Rize’de Pamuk’tan doğma, Nusret oğlu 
İBRAHİM PİYADE ile, 

6.  Yine okur-yazar olduğunu ve aynı yerde oturduğunu beyan eden ve ibraz eylediği 
Samsun nüfusundan verilme bila tarihli ve 49994/400094 sayılı nüfusa nazaran 
kimliği anlaşılan Samsun Yenikırbaç mahallesi, 253 hane, 140 sahife ve 8 ciltte 
nüfusa kayıtlı bulunan ve 1928 de Samsun’da Vesile’den doğma D.Muhtar oğlu 
VEDAT AYDAR ile, 

7.  Yine aynı yerde ve okur-yazar olduğunu beyan eden ve ibraz eylediği Samsun 
nüfusundan 10. T. Sani 1934 de ve 676348 B sayılı nüfusa nazaran kimliği 
anlaşılan ve Samsun Hançerli Mah. 321 hane, 105 sahife 2 ciltte nüfusa kayıtlı 
bulunan 1928 de Samsun’da Rukiye’den doğma Ahmet oğlu, FİKRET ALTUNİÇ 
ile, 

8.  Yine Samsun Sakarya Caddesinde Manifaturacı ve okur-yazar olduğunu beyan eden 
ve ibraz eylediği Samsun nüfusundan verilme 6.7.1978 tarihli ve 38/954412 sayılı 
nüfusundan kimliği anlaşılan ve Samsun Yenikırbaç Mah. 77 hanede kayıtlı nüfusa 
ve 1337 tarihinde Laze’den doğma, Mustafa oğlu, bay: İSLAM VARLI ile, 

9.  Yine aynı yerde oturduğunu ve okur-yazar olduğunu beyan eden ibraz eylediği 
2.1.1979 da Vakfıkebir nüfusundan 972437 sayı ile verilme nüfusa nazaran Samsun 
Pazar Mah. 1072 hanede kayıtlı nüfusa ve 1930 tarihinde Vakfıkebirde Tevfik’ten 
ve Emine’den olma bay: CEMAL DEMİR ile, 

10. Yine aynı yerde mukim ve okur-yazar olduğunu beyan eden ve ibraz 
eylediğiSamsun nüfusundan verilme 7.7.1979 tarihli ve 603109 sayılı nüfusa 
nazaran Samsun Ulugazi Mah. 204 kütükte kayıtlı bulunan 1930 tarihinde 
Vakfıkebirde Nazime’den doğma Yusuf oğlu bay: HAŞİM BEKTAŞ ile, 

11. Yine okur-yazar olduğunu ve Samsun Ferah Sokakta oturduğunu beyan eden ve 
ibraz eylediği Samsun nüfusundan 3.11.1942 de 821501 sayı ile verilme nüfus 
cüzdanı sahibi ve Samsun Selahiye Mah. 130 hanede kayıtlı 1942 de Mürüvvetten 
olma, Mehmet oğlu, ŞÜKRÜ ÇORUH ile, 

12. Yine okur-yazar olduğunu ve Samsun’da Manifaturacı olduğunu beyan eden ve 
ibraz eylediği Alaçam nüfusundan verilme 19.1.1965 tarihli ve 628083 sayılı nüfusa 
nazaran Samsun Alaçam Yenicami Mah. 70 hanede nüfusa kayıtlı bulunan 1933 
tarihinde Alaçamda Fatmadan doğma, Nuri oğlu KEMALETTİN ALAÇAM ile, 

13. Yine okur-yazar olduğunu ve aynı yerde  mukim olduğunu beyan eden ve ibraz 
eylediği Samsun nüfusundan verilme bila tarihli ve bila sayılı nüfusa nazaran 
Samsun Pazar Mah. 30 sahife ve 3 ciltte nüfusa kayıtlı bulunan 1941 de  Maçka’da 
Seher’den doğma Cemal oğlu,YUNUS YUSUFOĞLU ile 

14. Yine okur-yazar olduğunu ve Samsun Saitbey Caddesinde oturduğunu beyan eden 
ve ibraz eylediği 13.8.1979’da Samsun nüfusundan verilme  405618 sayılı nüfusa 
nazaran kimliği anlaşılan  ve Samsun Saitbey Mah. 20 hanede kayıtlı bulunan  ve 
1933’de Çarşamba’da Sahibe’den doğma,Behcet oğlu,bay:NURETTİN IRMAK ile, 

15. Yine Samsun’da Kuyumcular Mevkiinde mukim,okur-yazar olan ve ibraz eylediği 
Çorum nüfusundan verilme 16.11.1970 tarihli ve  bila sayılı  nazaran Çorum ili 
Şeyhler Köyü, 1 hanede kayıtlı bulunan ve Çorum’da 1933’de Naile’den 
doğma,Hasan oğlu,bay AHMET ERGANİ İLE, 

16. Yine okur-yazar olduğunu ve Sanayi Sitesin7de mukim olduğunu beyan eden ve 
ibraz eylediği Samsun nüfusundan  verilme 16.4.1979  tarihli ve 406384 sayılı 
nüfusa nazaran kimliği anlaşılan ve Samsun Selahiye Mah.115 kütük sıra 
numarasında nüfusa kayıtlı bulunan 1937’de Rize’de Fatma’dan doğma Hüseyin 
oğlu AHMET BAYRAKTAR ile, 



17. Yine aynı yerde oturduğunu ve oku-yazar olduğunu beyan eden ve ibraz eyleriği 
Samsun nüfusundan verilme 15.8.1958 tarihli ve bila sayılı nüfusa nazaran Trabzon 
ili Maçka kazası Kapu köyü, 146 sahife ve 12 ciltte nüfusa kayıtlı bulunan 1930’da 
Of’da  Fatma’dan doğma,Mehmet oğlu , EMİN ŞAHİN ile, 

18. Yine okur-yazar ve aynı yerde mukim ve ibraz eylediği 20.3.1979 da Samsun 
nüfusundan verilme ve Samsun Çamlıyazı Köyü,29 hanede,kayıtlı bulunan 1341 de 
Mevrek’de Mihri’den doğma Bilal oğlu,bay:YUSUF TAŞKIRAN ile, 

19. Yine Samsun Sakarya Caddesinde mukim okur-yazar ve ibraz eylediği 5.2.1980 de 
Samsun nüfusundan verilme 609148 sayılı nüfusa nazaran Samsun Yeni Kırbaç 
Mah.20 sahife ve 8 ciltte kayıtlı bulunan ve1931 de Behiye’den doğmadan Hüsnü 
oğlu bay:MUSTAFA VARLI ile, 

20. Yine Samsun İstiklal Caddesinde mukim okur-yazar olan ve Of nüfusundan bila 
tarih ve bila sayı nüfusundan anlaşılan ve Trabzon Araköy 62 hanede nüfusa kayıtlı 
bulunan 1935 de Of’da Hanife’den doğma Ahmet Piri oğlu,ZEKAİ SARAL ile, 

21. Yine aynı yerde mukim ve okur-yazar olduğu ve İkizdere nüfusundan 13.7.1979 da 
147953 sayı ile verilme nüfusa nazaran Rize İkizdere Güneyce Kurtuluş Mah.143 
hanede kayıtlı 1938 de Güneyce’de Asiye’den doğma Hayrullah oğlu,bay:NUH 
ATAY ile, 

22. Yine Samsun Gazi Caddesinde mukim ve okur-yazar ve ibraz eylediği bila tarihli 
ve b.ila sayılı nüfus cüzdanına nazaran Trabzon ili Of  kazası Ormancık Köyü,116 
sahife ve 37 ciltte nüfusa kayıtlı bulunan Trabzon’da Of’da Emine’den doğma 
Sadullah oğlu bay:HASAN ALBAYRAK ile, 

23. Yine Samsun Sanayi sitesinde mukim olan  okur-yazar olan ve ibraz eylediği 
Samsun nüfusundan 12.7.1979 da bila sayılı nüfusa nazaran Rize ili Üçkaya Köyü 
19 hanede kayıtlı Rize’de 1929 da Fatma’dan doğma,Şaban oğlu,bay:NECATİ 
AKGÜL ile, 

24. Yine aynı yerde mukim okur-yazar olan ibraz eylediği Kadıköy nüfusundan 
verilme 27.12.1979 da verilme 551249 sayılı nüfusa nazaran kimliği anlaşılan Rize 
ili Üçkaya Köyü, 19 hanede kayıtlı bulunan 1934 te Rze’de Fatma’dan doğma 
Şaban oğlu,AHMET AKGÜL ile, 

25. Yine ibraz  eylediği ve okur-yazar olduğunu ve  aynı yerde mukim olduğunu  
beyan eden ve ibraz eylediği Şalpazarı nüfusundan verilme 8.5.1957 tarihli ve 851 
sayılı nüfusa nazaran Trabzon ili,Vakfıkebir kazası  Şalpazarı  Nahiyesi Kıran 
Mah.de  2 hanede nüfusa kayıtlı bulunan 1942 de Vakfıkebir’de Zeliha’dan doğma, 
Mehmet oğlu bay:ALİ RIZA ÖZTÜRK ile, 

26. Yine okur-yazar olduğunu ve Subaşında Samsun’da  oturduğunu beyan eden ve 
ibraz eylediği Samsun nüfusundan verilme bila tarihli ve 352700 sayılı nüfusa 
nazaran Samsun Saitbey Mah. 682 hanede nüfusa kayıtlı bulunan 1926 da 
İkizdere’de Fatma’dan doğma, Temel oğlu, HASAN SAMANGÜL ile, 

27. Yine okur-yazar olduğunu ve aynı yerde mukim olduğunu beyan eden ve ibraz 
eylediği Samsun nüfusundan verilme bila tarihli ve bila sayılı nüfusa nazaran 
Samsun Tepecik Köyü,13 hanede nüfusa kayıtlı bulunan 1332 de Sarışaban’da  
Fatma’dan doğma, Tevfik oğlu bay.MEHMET SÖNMEZ ile, 

28. Yine  Samsun Kazım  Paşa Caddesinde mukim okur-yazar  ollan ve ibrazeylediği  
Trabzon nüfusundan verilme bila tarihli  ve  677981 sayılı nüfusa nazaran  Trabzon 
ili Of kazası,Çamlı köyü, 41 hanede kayıtlı bulunan 1941 de Of’da Rahime den 
doğma, M.Bahattin oğlu YILMAZ ULUSOY ile, 

29. Yine okur-yazar olan ve Samsun Sanayi Sitesinde mukim olan ve ibraz eylediği 
Çaykara nüfusundan verilme 8.12.1979 tarihli ve 301775 B-1 sayılı nüfus 



cüzdanına nazaran Trabzon ili Çaykara Kazası Soğanlı köyünde oturduğunu beyan 
eden ve 12.3.1933 de Çaykara’da  Şükriye’den doğma,Mustafa 
oğlu,bay.MUSTAFA YAVUZ ile, 

30. Yine Samsun Salihbey Cadddesinde oturduğunu  ve okur-yazar olduğunu ve ibraz 
eylediği Samsun nüfusundan verilme bila tarihli ve bila sayılı nüfusa nazaran 
kimliği anlaşılan ve Samsun Pazar Mah. H.42 de nüfusa kayıtlı bulunan 1936 da 
Samsun’da Nimet’den doğma Süleyman oğlu Bay:ERTUĞRUL KARSLI ile, 

31. Yine  aynı yerde mukim olan ve okur-yazar olduğunu beyan eden ve ibraz eylediği 
İkizdere nüfusundan verilme 6.7.1979 tarihli ve bila sayılı nüfusa nazaran Rize ili 
İkizdere Kazası Eskice Köyü 33 hanede kayıtlı bulunan 1934 de Rize’de Elif’den 
doğma,Hüsnü oğlu YAKUP HIZIR ile, 

32. Yine okur-yazar ve Samsun Subaşı’nda  mukim olan ve ibraz eylediği Samsun 
nüfusundan verilme 8.1.1964 tarihli ve 276874 sayılı nüfusa nazaran Samsun 
Merkez Reşadiye Mah.37 sahife ve 2 cit numarasında nüfusa kayıtlı bulunan ve 
1335 tarihinde Samsun’da Havva’dan doğma,Hasan oğlu ,HASAN TOPÇAKAR 
ile, 

33. Yine okur-yazar olduğunu ve Samsun Necibbey cad.de mukim olduğunu beyan 
eden ve ibraz eylediği Bafra nüfusundan verilme bila tarihli ve bila sayılı nufusa 
nazaran Sammsun Bafra,Çilhane Mah. 129 hanede nüfusa kayıtlı bulunan 1947 
tarihinde Bafra’da Hasbiye’den doğma,Fazlı oğlu bay;MUSTAFA 
KARAKULLUKÇU ile, 

34. Yine okur-yazar olduğunu aynı yerde oturduğunu beyan eden ve ibraz eylediği Of 
nüfusundan verilme 28.1.1980 tarihli ve 73042 sayılı nüfusa nazaran Trabzon ili Of 
kazası Gürpınar Köyü,46 hanede nüfusa kayıtlı bulunan 1944 tarihinde Of’da  
Fatma’dan doğma, Mustafa oğlu,AHMET ŞENTÜRK ile, 

35. Yine okur yazar olduğunu ve aynı yerde mukim olduğunu beyan eden ve ibraz 
eylediği Samsun nüfusundan verilme bila tarihli ve bila sayılı ,nüfusa nazaran , 
Samsun Merkez Kaşyayla Köyü ,103 hanede nüfusa kayıtlı bulunan  ve 1437 de 
Gülşen’den Of’da doğma,Ahmet oğlu KEMAL BAYBURTLU ile, 

36. Yine okur-yazar olan ve aynı yerde mukim olduğunu beyan eden ve ibraz eylediği 
Samsun nüfusundan verilme bila tarihli ve bila sayılı nüfusa nazaran Merkez 
Selahiye Mah. 650 kütükde  nüfusa kayıtlı bulunan 1935 de Bayburt’da Fatma’dan 
doğma Zihni oğlu DURSUN KARAKOL ile, 

37. Yine okur-yazar olan ve aynı yerde mukim olduğunu beyan eden ve ibraz eylediği 
Samsun nüfusundan verilme 4.1.1979 tarih ve  12.29-914-908084 sayılı nüfusa 
nazaran Samsun Merkez Gürgendağı Köyü 43 hanede kayıtlı 1958 İsminaz dan 
doğma Dursun oğlu NİZAMETTİN KAPLAN ile, 

38. Yine okur yazar olan ve aynı yerde oturduğunu beyan eden ve ibraz eylediği 
Sürmene Köprübaşı nüfusundan verilme bila tarihli ve bila sayılı nüfusa 
nazaran,Trabzon ili Sürmene Köprübaşı Doğardağ Köyü 75 hanede nüfusa kayıtlı 
bulunan 1933’de Sürmene Sultan’dan doğma Davut oğlu,MUSTAFA KUMAŞ ile, 

39. Yine okur-yazar olan ve aynı yerde mukim olan ve ibraz eylediği Ünye nüfusundan 
verilme bila tarihli ve bila sayılı nüfusa nazaran Ordu ili,Ünye ilçesi Çamlıca 
Mah.35 hanede kayıtlı bulunan 1324 de Ünye’de Emine’den doğma,M.Lütfi oğlu 
İBRAHİM HAKKI TORLUOĞLU ile, 

40. Yine okur-yazar olan ve Samsun Necibbey  Caddesinde mukim olan ve ibraz 
eylediği Bafra nüfusundan verilme 563656 sayılı nüfusa nazaran Samsun Bafra 
Çilhane Mah. 17 hanede nüfusa kayıtlı bulunan Bafra’da 1335 de Kaban’dan 
doğma,Hamit oğlu İBRAHİM UYANIK ile, 



41. Yine okur yazar olan ve aynı yerde oturduğunu beyan eden ve ibraz eylediği 
Samsun nüfusundan verilme 24.11.1981 tarih ve 44/6586 numaralı nüfusa nazaran 
Samsun Merkez Hançerli Mah.320 hanede kayıtlı 1955 Bedia’dan doğma,Mahmut 
Şevki oğlu YUSUF ŞEVKİ ALTUNİÇ ile, 

42. Yine okur yazar olan ve ibraz eylediği Sürmene nüfusundan verilme bila sayılı ve 
bila tarihli nüfusa nazaran Trabzon ili Sürmene Üzümlü Köyü, 33 hanede nüfusa 
kayıtlı bulunan 1934 de Sürmene’de Ayşe’den doğma  Ali oğlu YUSUF ÇEBİ ile, 

43. Yine okur-yazar olan ve aynı yerde mukim olan ve ibraz eylediği Samsun 
nüfusundan verilme 16.8.1972 tarihli ve 279511 sayılı nüfusa nazaran Trabzon ili 
Vakfıkebir ilçesi Setmekli Köyü,1 kütükte nüfusa kayıtlı bulunan ve 1938 de 
Vakfıkebir’de Ayşe’den doğma Yusuf oğlu bay:AHMET YEŞİL dairede bana 
müracaatla Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı senedi düzenlemesini istediler 
kendilerinin bu işi yapabilmeye yeteneklerinin olduğunu gördüm. Bunun üzerine 
ilgililer birlikte söze başladılar ve dediler ki.................................... 

              
 
             
                      SAMSUN İLİM YAYMA VE EĞİTİM VAKFI                     
 
A-VAKFIN ADI: 
     Madde 1) Vakfın Adı:”Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı” dır. 
 
B-VAKFIN MERKEZİ: 

                Madde 2) Vakfın Merkezi: Samsun Asri Mezarlık yolu üzerinde,Mevlana Caddesi 
56/A numaradaki”Samsun İmam-Hatip Lisesi ve Öğrencilerine Yardım Derneğine ait Özel 
Öğrenci Yurdu”dur. Ancak lüzumu  halinde ve Mütevelli Heyeti kararı ile,Yurdun her yerinde 
şubeler açılabilir ve bürolar kurulabilir. Bu şube ve büroların kuruluş ve işleyişleriyle ilgili 
esaslar,Vakıf Senedi ve hükümlerine uygun olmak kaydıyla Mütevelli Heyeti tarafından 
hazırlanır.Açılan şubelerdeki ve kurulan bürolardaki görevli kişiler,Mütevelli Heyetince 
hazırlanan sened hükümleri ile, Vakfın Genel Kurul ve Mütevelli Heyeti kararlarını tatbik 
etmek zorundadırlar. 
              
             C-VAKFIN GAYESİ:  
                  Madde 3) Vakfın Gayesi: Türk milletinin tarihi,ictimai ve dini bilgilerinin 
genişletilmesine yardımcı olmak ve bu sahada eğitim,öğretim,ihtisas ve araştırmaya dayanan 
çalışmalarda bulunmak, milli kültür ve geleneklerine bağlı, üstün vasıflı din ve diğer her çeşit 
ilim adamları yetiştirmek maksadıyla: 

 a) İşletilmesi Mütevelli Heyetine ait olmak ve meri kanunlar muvacehesinde, 
mevzuata Vakıf Mütevelli  Heyetince hazırlanmak kaydıyla okul,özel okul,yurt,kurs, spor ve 
sağlık tesisleri,konferans salonları,cami ve kütüphaneler açmak,yapmak,yapılmasına ve 
açılmasına yardım etmek ve işletmek, 

b) Samsun İmam-Hatip Lisesinde okuyan  veya bu okuldan mezun olduktan sonra bir 
yüksek tahsil kurumunda okumak isteyen kabiliyetli gençlerden maddi imkanları müsait 
olmayanlara her çeşit tahsil,yurt içinde ve yurt dışında ihtisaslarını yapabilmeleri için ayni ve 
nakdi  yardımlarda bulunmak ve bu maksatla burslar vermek, 

c)Genel,Özel ve Katma Bütçeli Daire, Kurum ve kuruluşlar tarafından 
yapılan,işletilen(a)bendindeki müesseselere ayni ve nakdi yardımda bulunmak , 
            d) Vakfın gayesi doğrultusunda hizmet gören müesseselere ve görevlilerine, karşılıklı 
veya karşılıksız yardımlarda bulunmak,gerektiğinde borç para vermek, 



e) İlmi araştırmaları teşvik etmek ve her çeşit  ilmin yayılması yolunda neşriyatta 
bulunmak aynı gayeye uygun neşriyatta bulunan Kurum, Kuruluş Şahıslara ayni ve nakdi 
yardımlarda bulunmak, gerektiğinde borç para  vermek, 

f) Vakfın gayesine uygun her çeşit basın yayın faaliyetlerinde bulunmak                                      
tercümeler yapmak,yaptırmak ve bastırmak, 

g)Vakfın mal varlığını artırmak maksadıyla işletmeler     
kurmak,işletmek,mevcutlarına ortak olmak, alım ve satım işlerinde bulunmak gibi hususlar, 
Vakfın gayeleri arasındadır. 

   
 

           D-VAKFIN SAĞLIYACAĞI İMKANLARIN KARŞILIĞI: 
                 Madde 4)  Öğrencilere, ilmi araştırma ve ihtisas yapanlara vakfın sağlayacağı 
imkanlar prensip olarak  karşılıksızdır. Ancak Mütevelli Heyeti önceden yapılacak bir 
mukavele ile vakıftan yararlanan öğrencilerin ve ihtisas yapan elemanların,öğrenim ve 
ihtisaslarının bitiminde,belli bir süre devlet hizmetinde  resmen görev almalarını ve vakfın 
yararına Mütevelli Heyetince verilecek hizmetlerde, belli bir süre çalışmalarını şart koşabilir. 
                               
 
            E-VAKFIN MAL VARLIĞI: 
                  Madde 5) Vakfın Mal Varlığı:                                                                                                                                   

a) Bu senedin sonunda isimleri yazılı kurucu üyeler tarafından tahsisen    teberru edilen 
ve  miktarları isimleri hizasında yazılı olan meblağların toplamı olan(1.055,000) TL.sı,    
            b)İlerde bu vakfa yapılacak her türlü bağış ve gelirlerle bu vakıf tarafından satın 
alınacak her çeşit menkul ve gayri menkul mallardır.  
            c) Bundan başka vakfa tahsis edilecek her çeşit, mallar nakdi değeri olan haklar  yerli 
ve yabancı şirketlerin  hisse senetleri,tahviller, intifa senetleri, menkul kıymetleri alacak ifade 
eden senet kuponları senet kuponları ve benzeri  değerler, hibe ve vasiyet yolu ile vakfın mal 
varlığına dahil edilebilir.  
            d)Vakfın gayesi dışında olmamak kaydıyla yapılacak tahsisli teberrular, tahsisdeki  
maksadın doğrultusunda kullanılmak üzere kabul edilerek harcanır.                            
                                
 
             F-VAKFIN GELİRLERİ: 
                  Madde 6) Vakfın Gelirleri :Vakfın gayelerinin tahakkuku için yurt içinde ve yurt 
dışında,hakiki ve hükmi şahıslar tarafından,bizzat veya bilvekale,yahut vasiyet yoluyla 
yapılacak olan  para,menkul ve gayrimenkul bağışlar,tahsisli teberrular ve her çeşit bağışlar, 
emsali kıymet ve haklarla,vakfın bizzat kurup işleteceği ve ortak olacağı ticari işletmelerin 
gelirleri ve gayrimenkul iradlarından elde edeceği gelirlerdir. 
 
 
              G-VAKFA  AİT MALLARIN VE TESİSLERİN İDARESİ: 
                   Madde 7) Vakfın sahip olduğu bilumum mallar,haklar ve tesisler,903 sayılı kanun 
ve bu kanunun tatbikine mütedair tüzük ve bunlarda yapılacak tadilatla,vazedilecek yeni 
hükümlerle iş bu vakıf senedi çerçevesinde idare edilir. Ezcümle vakıf,gayesini ihlal etmemek 
şartıyla gayri menkulleri üzerinde her çeşit ipotek tesis edebilir. Mülkiyetten gayri haklar tesis 
edebilir. İştirak halinde  bulunan malları müşterek mülkiyet haline getirebilir. İfraz ve ilhak 
yapabilir gayri menkul satın alabilir. Mevcut ve gelecek gayri menkuller üzerinde tebdil ve 
tadilatta bulunabilir. Yukarıda belirtilen işlemlere ait kararlar,vakıf Mütevelli Heyetince alınır. 
 



 
H )VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ: 

                         Madde 8) Vakfın Gelir Şekilleri: 
a) Vakfın gelirlerinde, kanuni ve mecburi masraflar çıktıktan sonra  

mütebaki gelirlerin sarfı, genel kurul tarafından onaylanacak talimat ve bütçe ile yada 
Mütevelli Heyetine verilecek yetki ile vakfın gayesine uygun istikamette harcanır. 
            b) Ayni ve nakdi şartlı bağışlar, tahsis ediliş maksadına uygun olarak harcanır. 
      
                    İ) VAKFIN ORGANLARI  : 
                        Madde 9) Vakfın Organları:  

a)  Genel Kurul  
b)  Mütevelli Heyeti 
c)  Murakabe Heyeti  

                                    d)Yüksek Müşavere Heyeti(Gerektiğinde kurulur) 
 

J)  GENEL KURUL: 
     Madde10) Vakfın Genel Kurulu:Bu vakıf senedi sonunda,isimleri ve 
kimlikleri 

 yazılı kişilerle,daha sonra herhangi surette kurucu üyelere halef olarak seçilen veya kurucu 
üye ortaklığına alınacak diğer kişilerden teşekkül eder. 
 

K) GENEL KURULUN  GÖREV YETKİLERİ: 
                          Madde 11) Vakfın Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır 

a) Vakfın Mütevelli Heyetini seçmek,gerektiğinde iskat etme 
b) Mütevelli Heyeti tarafından açılan şube ve büroların gerektiğinde  

kapatılmasına karar vermek, 
            c) Vakfın mutad genel kurul toplantısını her iki yılda bir Ocak-Şubat aylarında 
yaparak,hesap raporunu ve bütçeyi müzakere ve kabul etmek, 
            d) Genel kurulun üye tam sayısının 1/3’ünün,ayrıca Mütevelli Heyetinin ve Murakabe 
Heyetinin yazılı isteği üzerine,olağan üstü toplantısını yapmak.(Genel Kurulu olağanüstü 
toplantıya çağıran taraf,toplantının gündemini hazırlar,tarih,yer ve saatini de tesbit ederek 
üyelere yazılı olarak bildirir.) 
            e) Toplantılarını üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile yapmak ve kararlarını 
ekseriyet oyu ile almak, 

f) Mütevelli Heyetince hazırlanan raporları ve bütçeyi müzakere edip 
 karara bağlamak  
            g) Vakfın çalışması ile ilgili her türlü tüzük ve çalışma raporlarını tetkik, ta’dil ve 
tasdik etmek,Mütevelli Heyetince alınan kararlardan ve yapılan icraattan isabetsiz 
bulduklarını durdurmak, 
            h) Kat’i hesapları ve bilançoları tetkikten sonra kabul veya reddetmek,ilgilileri ibra 
etmek veya mesuliyetleri hakkında karar vermek, 
            i) Mütevelli Heyet azalarına, mesaileri karşılığı ödenmesi gereken Huzur haklarını 
tesbit etmek veya bu konuda Mütevelli Heyetine yetki vermek, 

j)  Murakabe Heyetini seçmek,gerektiğinde iskat etmek. 
k)  Vakfın gayesini ihlal etmemek kaydıyla vakfa ait gayri menkuller   

üzerinde,7.maddede belirtilenlerle birlikte her türlü iltizami muameleleri yapmak için 
Mütevelli Heyetine yetki vermek, 



l)  Vakfın gayesine uygun olarak kullanılmasına imkan kalmayan gayri menkullerin 
satışına,gayeye uygun başka gayri menkuller satın almaya ve inşaatlar yapmaya 
mütedair kararlar alarak bu konularda Mütevelli Heyetine yetkiler vermek, 

m) Vakfın tescilini takip eden bir yıl zarfında Genel Kurul toplantısını yapmak  
n)  Genel Kurul toplantıları için bir başkan,bir başkan vekili ve iki de katip seçmektir 

 
 
    L) MÜTEVELLİ HEYETİ: 
       Madde 12 a) Vakfın Mütevelli Heyeti :Bu vakıf senedi sonunda isimleri yazılı olan 
kurucu üyeler(Genel Kurul) tarafından ve kurucu heyet üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla 
seçilecek (7)asil ve (5) yedek üyeden teşekkül eder. 

b) Mütevelli Heyeti kendi arasından gizli veya açık oyla bir başkan, bir başkan 
velili,bir sekreter,bir muhasip bir de veznedar seçer. 
            c) Mütevelli Heyeti asil üyeleri sayısı yedeklerinde göreve çağrılmaları şartıyla,iki 
yıllık süreyi doldurmadan ve çeşitli sebeplerle(5) kişiden aşağıya düşerse Genel Kurul 
olağanüstü toplanarak,boşalan asil ve yedek üyeliklere yenisini seçer. 
            d) Mütevelli Heyeti gerekli gördüğünde bir kararla Ocak-Şubat aylarında yapılması 
gereken Genel Kurul toplantısını üç ay erteleyebilir. Erteleme kararı Genel Kurul üyelerine 
yazılı olarak duyurulur. 
   
 

H) MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: 
       Madde 13)Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri Şunlardır: 
            a)Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için gerekli kararları almak ve faaliyetlerde 
bulunmak, 
            b)Vakfın bütçe tasarısını yapmak,Genel Kurulun tasdikinden geçen bütçe dahilinde 
harcamalarda bulunmak ve ilgili kişilere aynı şartlar içinde harcama yetkisi vermek, 
            c)Vakfın çalışmaları ile ilgili program,tüzük ve yönetmelikleri hazırlayarak Genel 
Kurulun tasvibine sunmak ve uygulamaya koymak, 
            d)Vakfın gayesini gerçekleştirmek için en geç ayda bir toplanmak,Mütevelli 
Heyeti,üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının iştirakiyle toplanır. Kararlarını da üye tam 
sayısının ekseriyetinin oyu ile alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu çift sayılır. 
Mazeretsiz ve aralıksız üç defa toplantıya katılmayan üyelerle,bir yılda yapılan toplantılardan 
altı tanesine katılmayan Mütevelli Heyeti üyesi,bu görevinden ayrılmış sayılır. 
            e)Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için lüzumlu göreceği müdürlük,şube 
müdürlüğü,kol,komite ve şubeleri kurmak ve yeteri kadar personelin tayinlerini ve 
gerektiğinde  
azillerini yapmak,bu görevlilerle ilgili ücretleri tespit etmek ve ödemek  
            f)Her yıl sonunda hesap raporunu ve bütçeyi,ikinci yıl sonunda da faaliyet ve kesin 
hesap raporlarıyla bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunma, 
            g)Lüzumlu gördüğü hallerde,genel kurulu istişari mahiyette toplantıya çağırmak ve 
istişarelerde bulunmak  
            h)Vakfın gayesine uygun olarak kurulan ve işletilen okul,yurt,kurs ve diğer tesislerin 
yönetimi ile ilgili tüzük ve yönetmelikleri  hazırlamak  
            i)Vakfa ait tutulması gereken bilumum defter ve dosyaları tutmak, 
            j)Varsa açılmış şube,büro ve diğer tesislerin denetimini sağlamak. Bu konuda Genel 
Kurula bilgiler vermek. 
            k)Vakfa ait şube ve bürolar adına açılmış olan okul,kurs,yurt ve diğer tesislerin de 
tüzük ve yönetmeliklerini hazırlamak,uygulanmasını ve denetimini sağlamak, 



            l)Vakfın lehinde ve aleyhinde açılmış ve açılacak olan davaların ve ihtilafların halli 
için gerekli olan karaları almak,bu davalarda sulh,ibra ve ferağ gibi konularda vakfı temsil 
etme yetkisini kullanmak,gerektiğinde bu ve buna benzer konularda Mütevelli Heyetinden bir 
kişiye yetki vermek, 
               
           m)Yetkisi dahilinde bulunan hizmetlerin ve görevlerin,yerine getirilmesinde, kendi 
içinden veya dışından,bir veya birkaç kişiye yetki vermek, 

n)Bu vakıf senedinin 11.ci maddesinin(L)bendinde belirtilen yetkiye dayanılarak 
vakfın gayesine uygun gayri menkulleri mübayaa, kiralama, bağışları iktisap ve mübadele 
etmek,istikrazda bulunmak,leh ve aleyhlerinde ipotekler kabul ve fekketmek,ve sair            
hakları te’sis etmek,esham satın almak,icabında terkin etmek ve satmak,ferağ etmek ve ferağ 
vermek,hakiki ve hükme şahıslar nezdinde ve resmi dairelerde, bankalarda vakfı temsil etmek 
ve kendi yetkilerini kullanmak üzere vekil veya mümessil tayin etmek, 
 
 
  N)  MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİNİN AYRI  AYRI  GÖREVLERİ:     
     Madde 14)Mütevelli Heyetinin ayrı ayrı görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir: 
    
      I-BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ: 

a)Mütevelli Heyetine başkanlık etmek,vakfı her yerde temsil etmek,genel kurulun ve 
Mütevelli Heyetinin kararlarını uygulamak, 

b)Adli,İdari,Mali işlerde,resmi ve özel mercilerde vakfı temsil etmek, 
c)Vakfın leh ve aleyhindeki dava ve takipleri bizzat veya vakıf adına tayin 

edeceği vekil marifetiyle yürütmek, 
            d)İta amiri sıfatıyla vakfa ait ita emirlerini imzalamak,  
                                                                                                                                                       

II-BAŞKAN VEKİLİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: 
            a)Başkanın bulunduğu zamanlarda; başkan tarafından verilecek görevleri yürütmek.                                             
            b)Başkanın bulunmadığı zamanlarda vakfı temsil etmek, başkanın görev ve yetkilerini 
kullanmak.                                                                                                                    
 
           III-GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:                                                
            a)Vakfa ait bilcümle büro ve yazı işlerini yürütmek.                                              
            b)Ezcümle, Mütevelli Heyet kararlarının yazılması, yazdırılması, üyelere imza 
ettirilmesi, vakfa ait evrakın muhafazası, dosyaların tutulup düzenlenmesi, toplantı 
gündeminin hazırlanması, genel kurula sunulacak raporun hazırlanması.                                                        
            c)Başkan ve başkan vekilinin bulunmadığı zamanlarda toplantılara başkanlık etmesi ve 
vakfı temsil etmesi gibi hususlar sekreterin görevleri arasındadır.                                
 
            IV-GENEL MUHASİBİN GÖREV VE YETKİLERİ:                                                  
            a)Vakfın muhasebe ile ilgili işlerini tedvir etmek.                                                 
            b)Ezcümle, vakfın tutmakla yükümlü olduğu ve tutulmasında vakıf Mütevelli 
Heyetinin fayda gördüğü, bilumum muhasebe defterlerini tutmak, tahsilat ve sarfiyatın 
usulüne göre yapılmasını sağlamak.                                                                                                            
            c)Envanterin tutulmasını, bütçenin, bilançonun ve kat’i hesap raporlarının 
düzenlenmesini sağlamak, bunların sorumluluğunu taşımak.                                                       
            d)Veznedarla birlikte, ödeme evrakını parafe etmek.     
                                         
 



           V-VEZNEDARIN GÖREV VEYETKİLERİ:                                                                
            a)Vakfa ait makbuzları ve her türlü kıymetli evrakı, nakit ve banka çeklerini muhafaza 
etmek veya kendi mesuliyeti altında muhafaza ettirmek.                                               
            b)Tahsilatın zamanında yapılmasını, makbuzların zamanında kesilerek sahiplerine 
ulaşmasını, tahsil edilen paranın banka hesabına yatırılarak, kullanılan makbuz koçanlarının, 
ilgili deftere zamanında geçilmesini sağlamak.                                                        
            c)Muhasiple birlikte, ödeme evrakını parafe etmek. 
            d)Mütevelli Heyeti tarafından aksine bir karar alınmadıkça veznede bulundurabileceği 
azami (25.000 TL.)sını muhafaza ederek fatura ve makbuzlar karşılığı ödemelerde bulunmak.( 
Ödemelerin karara istinad etmesi ve Mütevelli Heyeti başkanlığınca ödeme evrakının havale 
edilmesi şarttır. Veznede bulundurulması gereken paranın miktarının azaltılması veya 
çoğaltılması, Mütevelli Heyeti kararı ile mümkündür.)                                       
 
  O) MURAKABE HEYETİ:                                                                                                        
    Madde 15)Murakabe Heyeti:Vakfın genel kurulu tarafından ve kendi üyeleri arasından, 
gizli veya açık oyla, iki yıl süre için (3) asil ve (2) yedek üye olarak seçilirler. 
                                     
   P) MURAKABE HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:                                                  
    Madde 16)Murakabe Heyetinin görev ve yetkileri şunlardır:                                                    

a)Vakfın kararlarını, Mali ve İdari işlerini, vakfın sevk ve idaresini denetleyerek her yıl 
sonunda, Genel Kurula bir rapor sunmak.                                                                           
            b)İhtisasa müteallik hususlarda, gerekirse ücret karşılığında, Genel Kurul ve Mütevelli 
Heyeti dışındaki uzman kişilerin görevlendirilmesini, Mütevelli Heyetine tavsiye etmek.(Bu 
suretle görevlendirilecek uzman kişilerin çalışma ücretleri vakıf bütçesinden resmen ödenir.)     
 
  R) YÜKSEK MÜŞAVERE HEYETİ: (Gerektiğinde kurulur.) 
      Madde 17)Gerektiğinde kurulacak yüksek Müşavere Heyetinin Görev ve yetkileri: 
            a)Yüksük Müşavere Kurulu,gerektiğinde genel kurul tarafından seçilen (5) kişiden 
teşekkül eder. Gerektiğinde bu kurulun üyelerinin  (2) kişisi,genel kurul üyelerinin dışından 
seçilebilir. Seçilen Yüksek Müşavere Kurulu,seçilişlerini takip eden ilk genel kurul 
toplantısına kadar,görev beyanında bulunur.  Dışardan seçilecek iki kişinin de vakfın gayesi 
istikametinde müsbet düşünen ve vakfın iştigal ettiği konularda mütehassıs kişi olmasına 
dikkat edilir. 
            b)Genel Kurul veya Mütevelli Heyeti, bazı konularda ve gerektiğinde, Yüksek İstişare 
Kurulundan inceleme raporları isteyebilir. Ayrıca bazı konularda.bağlayıcı olmaması kaydıyla 
ve istişari mahiyette, Yüksek Müşavere Kurulunun görüşleri, vakıf Mütevelli Heyetince 
alınabilir. Aynı maksatla ve fakat oy kullanmamaları kaydıyla Mütevelli Heyeti toplantılarına 
da katılabilirler. 
            c)Yüksek Müşavere Kurulu üyeleri,seçilişlerini takip eden ilk hafta içinde,kendi 
aralarında toplanarak,bir başkan,bir sekreter ve bir de raportör seçmek suretiyle görev taksimi 
yaparlar.Yapılan görev taksimi sonunda seçilen kişilere ait isim ve görev listesi,vakıf 
Mütevelli Heyeti başkanlığına yazılı olarak verilir. 
            d)Mütevelli Heyeti tarafından yapılan toplantı davetlerine,Yüksek Müşavere Kurulu 
üyeleri katılmak zorundadırlar.Bu toplantılara davet edildikleri halde,aralıksız üç defa,veya bir 
seçim döneminde toplam altı defa katılamayanlar,Yüksek Müşavere Kurulu üyeliğinden 
ayrılmış sayılırlar.Bu durumda konu Mütevelli Heyeti toplantısında müzakere edilerek karara 
bağlanır ve ilgiliye yazılı olarak duyrulur. 
 
 



S) VAKFA AİT  İMZA YETKİSİ: 
       Madde 18)Vakfa ait imza yetkisi şu şekilde kullanılır: 
            a)Paraya müteallik konularda vakfa ait imza yetkisi,Mütevelli Heyet başkanına 
aittir.Başkanın bulunmaması halinde bu yetkiyi başkan vekili kullanır.Ödeme emirleri ayrıca 
genel muhasip ve veznedar tarafından parefe edilir.           
            b)Paraya taalluk etmeyen konularda,bilumum muamele ve muhaberatta imza yetkisi 
başkana,başkan yoksa başkan vekiline, o da yoksa sekretere aittir. 
 
  Ş)VAKIFTA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI: 
      Madde 19)Vakıfta ifa edilecek  hizmetlerin karşılığı şöyledir: 
            a)Genel Kurul,Mütevelli Heyeti ve Murakabe Heyeti üyelerinin yapacakları 
hizmetler,prensip olarak fahridir. Ancak genel kurul,yapılacak hizmetlerin durumuna ve 
günün rayicine göre. gerektiğinde münasip bir huzur hakkı tayin ve tesbit edilir. Veya bu 
konularda Mütevelli Heyetini yetkili kılabilir. 
            b)Mütevelli Heyeti,vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi ve hizmetlerinin yürütülmesi 
için yeteri kadar personel çalıştırılabilir ve bu personele,günün rayicine  göre ücret tesbit edip 
tediyede bulunabilir. 
 
   T)VAKFIN SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER: 
       Madde 20)Vakfın senedinde değişiklik yapılabilmesi için,genel kurul üyelerinden üçte 
birinin teklifi veya Mütevelli Heyeti üyelerinin teklifi ile konu genel kurula getirilir. 
Teklif,genel kurulun gündemine görüşülerek karara bağlanır. Ancak bu karalar,903 sayılı 
kanun ve bu kanunun tatbiki ile ilgili tüzük hükümlerince mahkeme kararından geçirilir. 
Kararlar mahkemeden geçtikten sonra kesinlik kazanır ve uygulamaya konulur. Vakfın 
nihayete erdirilmesi için ise,903 sayılı kanunun tatbikine mütedair tüzüğün 30. Maddesi 
uyarınca işlem yapılır. 
 
   U)VAKFIN KURUCULARININ HALEFLERİ:  
       Madde 21)Vakfın kurucularının halefleri şu şekilde sağlanır. 

a)Vakfın tescilini takip eden ilk üç ay içinde,vakfın kurucusu sıfatını taşıyan genel 
kurul üyeleri kendilerinin vefatları halinde,yerlerine kaim olmasını istedikleri üç kişinin 
ismini,kapalı bir zarfa koyarak Mütevelli Heyeti başkanına verirler. Mütevelli Heyeti zarfı 
açarak üyenin vefatını takip eden ilk toplantıda vakfın genel kuruluna getirir. Genel Kurul 
isimleri bu zarfa önceden konmuş olan üç kişiden birini üye tam sayısının üçte ikisinin oyu ile 
selefinin yerine seçer.   
            b)Kurucu üye tanınan süre içinde yerine aday göstermemişse veya gösterilen adayların 
her üçü de ayrı ayrı bu görevi kabul etmeyeceklerini yazılı olarak Mütevelli Heyeti  
başkanlığına bildirirlerse,artık bu adaylar üzerinde durulmayıp,genel kurul üyelerinin üçte 
birinin yazılı isteğiyle tesbit edilen herhangi  üç adaydan birisi,yine genel kurula katılan üye 
sayısının üçte ikisinin oyu ile kurucu üyeliğe seçilebilir. 
            c)Vefat eden kurucu üyelerin gösterdiği üç adaydan herhangi birisi,yapılan üç tur 
oylamada seçilmek için yeterli oyu alamadıkları takdirde de yine aynı yol takip edilerek, genel 
kurul üye tam sayısının üçte birinin yazılı teklifi ve genel kurula katılan üye tam sayısının üçte 
ikisinin oyu ile kurucu üyeliğe dışarıdan birisi  seçilir. Bu işlem vakıf senedi 
sonunda,mevcutları belli olan kurucu üye sayısı ikmal edilinceye kadar sürdürülür. Vakfın 
kurucu üyeliğine daha sonra seçilen şahıslar için de aynı hükümler uygulanır. 
 
 
 



Ü)VAKFIN FESHİ VE TASFİYESİ: 
       Madde 22)Vakfın Feshi:Vakfın gayesinin tahakkuku imkansız hale geldiğinde,genel kurul 
geldiğinde derhal toplantıya çağrılır. Bu toplantıda öncelikle vakfın devamının sağlanması için 
gerekli tedbirler alınır. Konu hakkında müzakere açılır. Müzakerelerden sonra oylama 
yapılarak vakfın devamına veya feshine karar verilir. Ancak vakfın feshine karar verilebilmesi 
için genel kurul üye tam sayısının üçte ikisinin bu istikamette oy kullanması şarttır.  
          Vakfın feshine karar verildiği takdirde tasfiye işlemi için 903 sayılı kanunla,bu kanunun 
tatbikine dair tüzük hükümlerine göre,yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi ile,teftiş makamı olan 
Vakıflar Genel Müdürlüğünden müsaade alınır. Vakfın feshi ve infisahı halinde bilumum mal 
varlığı,aksine bir karar verilmedikçe “Samsun İmam-Hatip Lisesi ve Öğrencilerine Yardım 
Derneği”ne devredilir. 
 

V)VAKFIN GAYRİ MENKULLERİ:  
       Madde 23)Vakfın gayri menkulleri şunlardır: 
            a)Vakfın gayesinin tahakkuku için,hiçbir şarta bağlı kalmaksızın, doğrudan tahsis 
edilen bağış ve satın alma yolu ile iktisap edilen gayri menkullerdir. Bunlar gerektiğinde daha 
faydalı hale getirilebilmesi için tebdil,tağyir ve trampa yapılabilir,satılabilir,yıkılabilir ve 
yerine yenisi yapılabilir. 
            b)Vakfın gayesinin tahakkuku için gerekli iradı getirmeye,ya da belli maksatlarla 
kullanılmaya tahsis edilen,tahsisli gayri menkullerdir. Bu tür gayri menkuller,tahsisteki 
şartlarına uygun olarak kullanılırlar ve yönetilirler. 
 

Y) VAKIF KURUCULARININ VAKFA SAĞLADIĞI VARLIKLAR: 
        Madde 24)Vakıf kurucularının vakfa sağladığı varlıklar şunlardır: 
            a)Bu vakıf senedinin beşinci maddesinde zikredilen ve vakfın ilk mal varlığı 
olarak,kurucular tarafından tahsisen teberru edilen ve halen T.C  Vakıflar Bankası Samsun 
Şubesinde bu vakfa ait açılan 20106 numaralı hesaba yatırılmış olan toplam (1.055.000TL) 
sıdır. 
            b)Bu vakfa ait açılan hesaba yatırılarak tahsisen teberru edilen meblağların miktarları 
aşağıdaki geçici maddelerden sonra,meblağları yatıranların isimleri karşısında ayrı ayrı 
gösterilmiştir. 
            Vakfın kurucu üyeliğinin genel kurul gereği 99 kişiye kadar artırılması sağlanacak,kişi 
başına 150.000 er TL.sı (yüzellibiner lira) nakit,çek ve senet miktarı bankada açılacak hesapta 
bu vakıf senedi tadilatı kesinleşinceye kadar bloke edilecek. Ve kurucu üyeliğe yeniden giren 
kişilerin isimleri ile bağışladıkları miktar olan para,bu senedin sonundaki isimler listesine 
ilaveten yazılacaktır.   
   

Z) GEÇİCİ MADDELER: 
        Madde 25)Geçici Maddeler: 
         I-a)Vakfın tescilini takip eden ilk bir yıl zarfında,bu vakıf senedinin ikinci maddesi 
uyarınca ve bir yıl faaliyette bulunmak üzere, vakıf senedi sonunda isimleri yazılı 
kuruculardan ilk (9)kişisi,vakfın müteşebbis Mütevelli Heyetidirler. Müteşebbis Mütevelli 
Heyetini takip eden(5)kişi ise,müteşebbis Mütevelli Heyeti yedek üyeleridirler. 

b)Müteşebbis Mütevelli Heyetinin asıl ve yedek üyelerinin tesbiti:Vakfın resmen 
kuruluşundan önce,kurucu üyeler,kendi aralarında yapacakları bir toplantıda,gizli veya açık 
oyla,bir başkan,bir başkan vekili,bir sekreter,bir muhasip,bir de veznedar seçerler. Diğer dört 
üye de,Müteşebbis Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev almış olur. Bu görevleri isimleri 
hizasında gösterilir. Bu heyet,vakfın tescilini takip eden bir yıl süreyle geçici görevlidirler.   



         II-Vakfın Müteşebbis Mütevelli Heyeti başkanları,vakfı bizzat veya tayin edeceği vekil 
marifetiyle her yerde temsil etmeye tam yetkilidirler. 
         III-Müteşebbis Mütevelli Heyeti,vakfın tescilini takip eden ilk bir yıl zarfında,vakfın 
genel kurulunu toplayarak,Mütevelli Heyeti ve Murakabe Heyetinin asil ve yedek üyelerinin 
seçimlerini sağlar.  
         IV-Müteşebbis Mütevelli Heyeti,yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar,vakfın 
çalışmaları ile ilgili ve gerekli yazılı evrakı,tahsil makbuzlarını,tüzük,iç tüzük ve talimatları 
hazırlarlar,vakfın normal olarak çalışmasını sağlarlar.  
         V-Vakfın senedinin sonunda Müteşebbis Mütevelli Heyeti Üyeleri asil ve yedeklerinin 
isimlerinin yazılışından sonra, isimleri yazılı olan üç kişi,vakfın murakıplarıdırlar. Bu heyet, 
vakfın tescilini takip eden bir yıl zarfında,Müteşebbis Mütevelli Heyetince yapılacak genel 
kurul toplantısına kadar görev yapmaya yetkilidir. 
 
 
 
    MÜTEŞEBBİS MÜTEVELLİ HEYETİ VE GÖREVLERİ: 

1. Remzi Yavuz.........................................:Başkan 
2. Ziya Erben.............................................:Başkan Vekili 
3. İbrahim Piyade......................................:Sekreter 
4. Vedat Aydar..........................................:Muhasip 
5. Fikret Altuniç........................................:Veznedar 
6. İslam Varlı.............................................:Üye 
7. Cemal Demir.........................................:Üye 
8. Haşim Bektaş.........................................:Üye 
9. Mustafa Tan...........................................:Üye 

 
YEDEK ÜYELER: 

1.  Şükrü Çoruh 
2.  Kemalettin Alaçam 
3.  Yunus Yusufoğlu 
4.  Nurettin Irmak 
5.  Ahmet Ergani 

 
 
   MURAKIPLAR: 
          1.Ahmet Bayraktar 
          2.Ali Rıza Öztürk 
          3.Nuh Atay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



   VAKFIN KURUCULARININ İSİMLERİ VE KATILIM PAYLARI: 
   A- NAKDİ  BAĞIŞ OLARAK TAHSİSEN TEBERRU: 
           S.NO:      ADI SOYADI:                                                                   KATILIM PAYI: 

1-  REMZİ YAVUZ .................................................:    5 000 -TL. 
2-  ZİYA ERBEN     .................................................:  25 000-TL. 
3-  İBRAHİM PİYADE...............................................:  25 000-TL 
4-  VEDAT AYDAR...................................................:. 25 000-TL 
5-  FİKRET ALTUNİÇ..................................................  25 000-TL. 
6-  İSLAM VARLI......................................................:. 25 000-TL 
7-  CEMAL DEMİR...................................................: 25 000-TL. 
8-  HAŞİM BEKTAŞ..................................................:. 25 000-TL 
9-  MUSTAFA TAN....................................................: 25 000-TL. 
10- ŞÜKRÜ ÇORUH..................................................:. 25 000-TL 
11- KEMALETTİN ALAÇAM........................................:. 25 000-TL 
12- YUNUS YUSUFOĞLU...........................................: 25 000-TL. 
13- NURETTİN IRMAK...............................................: 25 000-TL. 
14- AHMET ERGANİ................................................:. 25 000-TL 
15- AHMET BAYRAKTAR...........................................:. 25 000-TL 
16- EMİN ŞAHİN....................................................: 25 000-TL. 
17- YUSUF TAŞKIRAN..............................................: 25 000-TL. 
18- MUSTAFA VARLI................................................: 25 000-TL 
19- ZEKAİ SARAL....................................................:. 25 000-TL 
20- NUH ATAY.......................................................:. 25 000-TL 
21- HASAN ALBAYRAK.............................................: 25 000-TL. 
22- NECATİ AKGÜL.................................................:. 25 000-TL 
23- AHMET AKGÜL.................................................: 25 000-TL. 
24- ALİ RIZA ÖZTÜRK............................................. :. 25 000-TL 
25- SÜLEYMAN SIRRI ATAY.......................................:. 25 000-TL 
26- HASAN SAMANGÜL............................................:. 25 000-TL 
27- MEHMET SÖNMEZ............................................:.  25 000-TL 
28- YILMAZ ULUSOY...............................................:. 25 000-TL 
29- MUSTAFA YAVUZ..............................................: 25 000-TL. 
30- ERTUĞRUL KARSLI..............................................:. 25 000-TL 
31- YAKUP HIZIR..................................................: 25 000-TL. 
32- HASAN TOPÇAKAR............................................:. 25 000-TL 
33- MUSTAFA KARAKULLUKÇU..................................: 25 000-TL. 
34- AHMET ŞENTÜRK..............................................:. 25 000-TL 
35- KEMAL BAYBURTLU...........................................:. 25 000-TL 
36- DURSUN KARAKOL.............................................:. 25 000-TL 
37- NİZAMETTİN KAPLAN........................................:.  25 000-TL 
38- MUSTAFA KUMAŞ.............................................:. 25 000-TL 
39- İBRAHİM TURLUOĞLU.........................................: 25 000-TL. 
40- İBRAHİM UYANIK.............................................:. 25 000-TL 
41- YUSUF ŞEVKİ ALTUNİÇ......................................:. 25 000-TL 
42- YUSUF ÇEBİ....................................................: 25 000-TL. 
43- AHMET YEŞİL..................................................: 25 000-TL. 
                                                                                         TOPLAM   1.055.000-TL. 



   B-AYNİ BAĞIŞ OLARAK TAHSİSEN TEBERRU: 
      44)Samsun İmam Hatip Lisesi ve öğrencilerine yardım derneği+3.645.800-TL. 
                                                                                 Genel Toplam    4.700.800-TL.sıdır dediler 
ve sözlerini bitirdiler. Yazılan iş bu ikrarlarını okur-yazar olan ilgililere verdim;okudular, 
yazılanların tümünü kabul ettiklerini bildirmeleri üzerine iş bu tutanağı,ilgililer ve tarafımdan 
imza ederek mühürledim. Bindokuzyüzseksen senesi,Mayıs ayının ikinci (2.Mayıs.1980) 
günü.  
 
       İlgililer: 
                                                                                                         Samsun 1.Noteri   
                                                                                                     Hasan Tahsin Karabay  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
   VAKFIN KURULUŞU İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR: 
  (Sıra ile) 
  1)Vakfın Senedinin Hazırlanması: 
     a)Vakfın  gayesi ve faaliyet alanı, 
     b)Kurucular ve mal varlığı dikkate alınmıştır. 
  2)Kurucu Üyelerin Katılım Paylarının Tespiti: 
     a)Vakfın faaliyet alanları, 
     b)Kurucuların katılım pay gücü dikkate alınmıştır. 
  3)Kurulacak Vakfa Üye Olmak İçin Duyuru: 
     a)Şifahen davet yapılmış, 
     b)Vakfın gayesi ve faaliyet alanı anlatılmış, 
     c)Vakfın gayesini ve şartlarını kabul eden herkesin üye olabileceği uzun süre 
duyurulmuştur. 
   4)Bankada Vakfa Ait Hesabın Açılması: 
      a)Açılan hesap numarası duyurulmuş, 
      b)Yatan paranın kuruluşa kadar bloke edileceği bildirilmiştir. 
   5)Kuruculardan  İstenen Belgeler: 
      a)Savcılıktan iyi huy belgesi, 
      b)Resimli ve tasdikli nüfus cüzdanı sureti, 
      c)Resimli ve tasdikli İkamet belgesi, 
      d)(6)adet vesikalık resim, 
      e)Banka hesabına (10.000TL.)kendi adına yatırdığına dair dekont, 
      f)Ayrıca 15.000TL.”lık imzalı sened (vadesi önceden tesbit edilmiştir.) 
   6)Geçici Mütevelli ve Murakabe Heyetinin Tesbiti: 
      a)Üyelerle yapılan istişari bir toplantıda tesbit yapılmış, 
      b)Geçici asil ve yedek üyeler seçilmiş, 
      c)Geçici murakıplar tesbit edilmiştir. 
   7)Kuruculardan alınan borç senetlerinin tahsili için bankaya verilmesi, 
   8)Bankadan, bloke edilen miktarı bildiren yazının alınması, 
   9)Vakıf senedinin noterlikçe yapımının sağlanması, 
 10)Avukatla mahkemeye başvurulması, 
 11)Mahkemece vakfın kuruluş kararı,tescili ve vakıflar genel müdürlüğüne senedin intikali, 
 12)Vakıflar genel müdürlüğünce temyiz hakkını kullanmadan vakfın tescilinin sağlanması, 
 13)Vakıf senedinin Resmi Gazetede ilanı ile vakfın resmen tescili, 



 14)Vakfın tescilini müteakip yapılacak işler: 
      a)Vakfın bürosunun kurulması, 
      b)Vakfa ait defter ve dosyaların noter tasdiki ile hazırlanması, 
      c)Vakfa ait,makbuz ve basılı evrakın hazırlanması, 
      d)Bankaya sirkü gönderilmek suretiyle bloke hesabın açılması, 
     e)Vakfın kurulduğunun kurucu üyelere duyurulması, 
     f)Vakıf senedinde,geçici Mütevelli Heyetine verilin süre içinde yapılacak çalışmalarla 
genel kurula hazırlanılması, 
   15)”Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı” bu safhalardan geçerek faaliyetlerine başlamıştır. 
    
                                                                           Başarılar Dileriz. Mütevelli Heyeti  
 
 
 
 
 
 
          NOT:Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfının,Samsun 1.Noterliğinden tasdikli 
2.5.1985 tarihinde 12827 numaralı sözleşme ile kurulan vakfın,22.9.1985 tarih ve 3 numaralı 
Genel Kurulunda değiştirilen bazı maddelerini  Eski Metin ve Yeni Metin olarak yazılı 
şekillerinin Genel Kurul tarafından düzeltilen şekline uygunluğu ve bu suretin genel kurul 
tutanağından alındığı tasdik olunur. 
          Bindokuzyüzseksenaltı senesi Ocak ayının otuzbirinci Cuma günü.31.1.1986  
                                       
                                                                             Samsun Üçüncü Noteri 
                                                                                   Muzaffer Güler                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T.C 
BAŞBAKANLIK 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
 
 Sayı:Mül.YENVAK.903.Tes.18/42.88.2627                                                     ANKARA 
 Konu:Senet değişikliğinin tescili                                                                        29.3.1988 
 
 
 
                                  SAMSUN İLİM YAYMA VE EĞİTİM VAKFINA 
                                   Mevlana Cad.İ.Hatip Lisesi Der.Öğrenci Yurdu 
                                                                                                                   SAMSUN 
              
 
       Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Samsun’da kurulu (Samsun İlim Yayma ve 
Eğitim) Vakfının vakıf senedinin kurucular listesinin 2,37,41sırası 3/c,5/b,8/a,10,           
11/c,11/l,12/a,12/d,13/d,13/n,14/V/d,21/b,23/a,23/b,23/c,24/a,24/b ve 25. Maddelerinde 
yapılan değişikliğine dair Samsun 1.Noterliğinin 30.1.1987 gün,04609 yevmiye nolu tadilat 
senedi ile bu değişikliğin tescili hakkındaki Samsun 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
15.4.1987  gün, 1987/539,Esas,1987/521 sayılı karar ve Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 
Başkanlığının 10.11.1987 gün,E.9534, K. 11150 sayılı kararın merkezi sicile kaydedilmesinde 
bir sakınca olmadığı, Hukuk Müşavirliğinden alınan 14.1.1988 gün, HUK: 18-229 sayılı 
yazıdan anlaşılmış olup,değişiklik senedi ve mahkeme kararı ilişikte gönderilmiştir. 
       Vakıf senedinde yapılan değişikliğin merkezi sicile kaydedilmesini rica ederim. 
    
 
  GENEL MÜDÜR ADINA 
  EK: 1 Değişiklik senedi,                                                                           Atilla ÖZER 
         1 Mahkeme Kararı,                                                                            Genel Müdür Yrd. 
 
   
  DAĞITIM :                                        BİLGİ : 
  GEREĞİ   :                                         Samsun Vak.Böl.Md.  
  Kültür ve Tes. D.Bşk.                         Samsun İlim Yayma ve 
                                                              Eğitim Vakfına                                   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



T.C 
SAMSUN 

Asliye 2. Hukuk Mahkemesi 
KARAR 

 
Esas NO   : 1987/539  
Karar NO  : 1987/521 
Hakim       : Nadir Ülker 23531 
Katip         : Selma Beşer  
Davacı       : Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı Başkanlığı adına Başkan Remzi Yavuz, 
                    Namık Kemal Cad. No:34-Samsun 
Davalı        : Vakıflar Genel Müdürlüğü-Ankara 
Dava          :Vakıf senedindeki değişikliğin tescili, 
Dava T.      : 12.2.1987 
Karar T.     : 15.4.1987 
          Davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda 
dosya incelendi: 
          Davacının iddiası ve delilleri: Davacı vakıf başkanı verdiği 12.2.1987 tarihli dava 
dilekçesinde Samsunda kurulmuş bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıflar sicilinde 
tescili bulunun Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfının vakıf senedinde bazı değişikliklerinin 
yapıldığını ve yapılan değişikliklerin Samsun 1. Noterliğinin 30.1.1987 gün ve 4609 sayılı 
onayı ile onaylandığını, vakıf senedinde yapılan değişikliğin tasdikine ve vakıf siciline 
tesciline karar verilmesini istemiş,delil olarak vakıf senedi ve noter tasdikine dayanmıştır.  
          Davalının savunması : Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen 26.3.1987 tarihli 
cevapta vakıflar tesciline ilişkin açılan davada 903 sayılı yasa ve ilgili tüzük gereğınce hasım 
bulunmadıklarını bildirdikleri anlaşılmıştır. 
         Gerekçe : Vakıf tescil edildikten sonraki değişiklikler nizasız kazaya tabi olduğundan 
dosya incelendi: 
          Hüküm : Samsun 1. Noterliğinin 2.5.1980 tarih 12827 sayılı düzenleme senedi ile 
kurulan Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı senedindeki kurucular listesi 2,37,41 sıra Md.     
3/c, 5/b, 8/a, 10, 11/c, 11/L, 12/a, 12/d,  13/d, 13/n, 
14/V/d,21,21/b,23/a,23/b,23/c,24/a,24/b,25 maddelerinin   Samsun 1.noterliğinin 30.1.1987 
tarih 04609 sayılı düzenleme suretiyle Samsun İlim Yayma ve Eğitim Vakfı senedi düzeltme 
beyannamesinde  gösterildiği şekilde düzeltilerek TESCİLİNE,  
          Değişiklik kararının Vakıflar Genel Müdürlüğüne tebliğine, 
          İlan harcı peşin ve tam alınmış olmakla mahsubuna, 
          Davacı vakıf  başkanın  yüzüne, davalı tarafın yokluğunda yargıtay yolu açık olmak 
üzere karar verildi açıkça okunup anlatıldı. 
 
                                                              15.4.1987   
    Katip                                                                                                             Hakim 23531 
    İmza                                                                                                                     İmza                         
          Davacı Vakıf adına Atilla Özer verdiği 8.2.1988 tarihli dilekçesinde kararın tavzihini 
istemiş olmakla talebi yerinde görüldüğünden kararın hüküm kısımındaki vakıf senedinin 13/r 
şeklinde yazılan maddenin 13/a şeklinde  tavzihin düzeltilmesine karar verildi. 8.2.1988 
 
   Katip                                                                                                             Hakim 23531 
   İmza                                                                                                                     İmza    


