MUHTEġEM KANUNĠ SULTAN SÜLEYMAN VAKFI SENEDĠ
(TADĠLATTAN SONRA)

BÖLÜM 1
KURULUġ
Madde 1: Ġş bu vakıf senedine yazılı amaç ve şartlarla aşağıda adları yazılı kişiler tarafından
Türk Medeni Kanunu ve 903 sayılı kanun Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.
Kurucular :
Alaaddin YÜKSEL
Asım AYKAN
Ali Aydın DUMANOĞLU
Raif KORKMAZ
Habip TUNA
Ömer BÜYÜKSALĠH
Ġsmail KANSIZ
Mehmet Volkan CANALĠOĞLU
Ömer GÜNER
Mazhar AFACAN
H. Ġbrahim KALFAOĞLU
Refik KARAAĞAÇLI
VAKFIN ADI VE MERKEZĠ
Madde 2: Vakfın adı “ MuhteĢem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı”dır. Merkezi Trabzon
ilidir.
VAKFIN GAYESĠ
Madde 3: Kanuni Sultan Süleyman Hanı bütün yönleriyle araştırıp ortaya çıkarmak, onu layık
olduğu biçimde gelecek nesillere tanıtmak, hükümdar olduğu dönemin özelliklerini, kurum ve
kurallarını dünyaya tanıtmaktır.
VAKFIN FAALĠYET KONULARI
Madde 4: Vakıf gayesinde ulaĢabilmek için aĢağıdaki faaliyetleri yapar.
a)Vakfın amacı doğrultusunda konferans, seminer, panel, sergi ve fuar tertipler. Gerekirse
bu faaliyetlerini uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde ve uluslar arası boyutta
yapar.
b) Kanuni Sultan Süleyman ve döneminin bütün yönlerinin araştırmasını yapar. Vakfa
gelir sağlamak amaçlı bilimsel veya Kamuoyunu aydınlatıcı her türlü kitap dergi v.s.
basım ve dağıtımını yapar. Bu gayelerle ilgili olarak araştırma merkezi, basım evi, satış
mağazası, dağıtım şirketi kurar, işletir veya kurulmuş şirketle ortak olabilir.
c) 5072 sayılı kanuna aykırı olmamak şartı ile Üniversite, yüksek okul ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak Kanuni Sultan Süleyman araştırma merkezi
kurar, kurulmuş olanlara maddi ve manevi her türlü yardımı yapar.
d) Kanuni Sultan Süleyman’ın anısını yaşatmak amacı ile o döneme ait veya kendisinin ve
yakınlarının ikamet ettiği mekânlarda bulunan ev, medrese, han, mescit, türbe ve mezar ve
bu gibi tarihi eserleri tespit ederek ilgili kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayıp,
bakım ve onarımını yapar, yaptırır veya kiralar.
e) Vakıf gelir getirici her türlü şirket kurabilir, kurulmuş olan ticari, sanayi şirketlere ortak
olabilir, taşınır, taşınmaz mal alabilir veya satabilir, kiralayabilir, kredi, borç veya ipotek
alabilir ya da verebilir, kıymetli evrak ve hakları iktibas edebilir.
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f- Gerekli işlemlerin yerine getirilmesi ve ilgili yasalara aykırı olmaması şartı ile Kanuni
adını yaşatmak üzere vakfa bağlı olarak poliklinik, sağlık merkezi, hastane gibi sağlık
kuruluşları açılabilir ve okul öncesi, ana okulu, ilköğretim, ortaöğretim, üniversite (yüksek
okul, fakülte, enstitü) gibi eğitim kurumlar kurulabilir. Ġlköğretim, orta öğretim ve
üniversite öğrencileri için öğrenci yurtları açabilir.
g-Bütün bu faaliyetlerini ne şekilde yürüteceğini yönetmenliklerle düzenler ve ilgili
kurum ve kuruluşlardan izin alır.

BÖLÜM II
VAKFIN ÜYELERĠ, ORGANLARI VE TEMSĠLĠ
VAKFIN ÜYELERĠ
Madde 5:
a)Vakıf Kurucuları
b)Genel Kurul Üyeleri
c)Vakıf Onursal Üyelerinden oluşur.
VAKIF KURUCU ÜYELERĠ
. Madde 6: Vakfı kuran ve bu Vakfın resmi senedi ekinde adları bulunan gerçek kişilerdir.
VAKIF ÜYELERĠ
Madde 7:
Vakfa bir miktar nakit veya taşınır taşınmaz mal varlığı bağışlayan gerçek ve tüzel kişilerden
Vakıf Yönetim Kurulu’nun kararı ile seçilen üyelerdir. Ancak bu üyeler yapılacak ilk Genel
Kurul’un onayına sunulur.
VAKIF ONURSAL ÜYELERĠ
Madde 8: Önemli kişiliğe sahip bulunan Vakfa en büyük maddi ve manevi yardım ve
hizmetleri geçen kişiler arasında Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile
seçilen kişilerdir.
VAKFIN ORGANLARI
Madde 9:Vakfın organları
a) Genel Kurul
b) Kurucular Kurulu
c) Yönetim Kurulu
d) Denetleme Kurulu
e) Genel Sekreterlikten Oluşur
GENEL KURUL
.Madde 10:Genel Kurul vakfın en yetkili organı ve en son karar merciidir. Genel kurul;
vakıf kurucu üyeleri, vakıf üyeleri ve vakıf onursal üyelerinden oluşur.
Genel kurulda onursal üyeler hariç, her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler mazeretleri
sebebiyle genel kurula katılamazlar ise genel kurul üyelerinden birine yazılı olarak
kendilerini temsil etme yetkisi verebilirler. Ancak, bir üye kendisinden başka sadece bir
üyeyi temsil edebilir.
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OLAĞAN GENEL KURUL
Madde 11: Genel kurul; Olağan olarak yılda bir kere Nisan veya Mayıs ayı içerisinde
toplanır. Toplantı için yeterli sayı genel kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Ġlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise kurul bir hafta sonra aynı yer ve saatte mevcut
üyelerle toplanır.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
Madde 12: Genel kurul üyelerinin en az dörtte birinin imzalarını taşıyan gerekçeli
istekleri, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun kararı ile olağan üstü toplanır.
GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI USULÜ
Madde 13:Genel kurul toplantılarına çağrı, toplantının günü, yeri ve saati belirtilmek
sureti ile yönetim kurulunca en az 10 gün öncesinde Vakfın web sitesinde ilan edilir.
Ayrıca bilgilendirme sms ve e-posta yoluyla da yapılabilir. Genel Kurul toplantısına çağrı
Trabzon’da yayınlanan bir gazetede ilan edilir.
.
GENEL KURULUN ÇALIġMA ĠLKELERĠ
Madde 14:Genel Kurula katılan üyeler, girişte imzalayacakları listeye göre düzenlenen
bir tutanak ile tespit edilir.
Toplantıyı yönetim kurulu başkanı veya vekili açar. Açık oyla bir divan Başkanı bir
Başkan yardımcısı ve iki sekreter seçilerek başkanlık divanı teşekkül eder. Toplantıda
sadece gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak görüşmelere geçilmeden önce genel kurul
kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Kararlar üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile
alınır. Ancak vakıf senedinde yapılacak değişikliklerle ilgili kararlar ise üyelerin en az
1/2‘sinin hazır bulunduğu toplantıda 2/3 oy çokluğu ile alınabilir.
GENEL KURULUN ÇALIġMA, GÖREV VE YETKĠLERĠ
Madde 15:Genel kurulun görev yetkileri şunlardır.
a) Vakıf senedinde değişiklik yapmak.
b) Yönetim ve denetleme kurullarının çalışma raporlarını dönem bilançosunu ve gelir
gider cetvellerini inceleyerek kurulları ibra etmek.
c) Yönetim ve denetleme kurulunu seçmek
d) Yönetim kurulunca hazırlanacak gelecek dönem bütçesini, yönetmelik ve kadro
cetvellerini onaylamak.
e) Vakfa ait taşınmaz ve taşınır malların satılmasını karara bağlamak.
f) Gelir sağlayıcı faaliyetleri ve yapılacak hizmetlerin önceliklerini belirlemek.
g) Vakfın şube açması ile ilgili karar almak
h) Yönetim kurulunca yapılacak önerileri görüşmek ve değerlendirmek.
ı) Yönetim Kurulunca seçilen üyelerin üyeliklerini karar bağlamak.
i) Yönetim kurulunca üyelikten çıkarılması teklif edilenlerin üyelikten çıkarılmasını
karar bağlamak.
KURUCULAR KURULU
Madde 16
Vakfı kuran ve bu vakıf senedine imzaları bulunan Vakıf Kurucu üyeleri veya kurucu
üyelerin varisleri arasında seçilip yazılı olarak Vakfa bildirilen (Birer kişi) kişilerden oluşur.
KURUCULAR KURULU TOPLANTISI
Madde 17
Kurucular Kurulu toplantısı; Genel Kurul’a çağrı duyurusu ile birlikte gündemi belirtilmiş
olmak kaydıyla Genel Kurul toplantısından önce yapılır.
KURUCULAR KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ
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Madde 18
Kurucular Kurulu, vakfın işleyişi ve faaliyetleri konusundaki fikir ve görüşlerini tespit
ederek Genel Kurula sunar.
YÖNETĠM KURULU
Madde 19:Vakıf yönetim kurulu; genel kurulca 3 yıl için gizli oyla seçilen 9 asıl ve 5
yedek üyeden oluşur. Oyların eşitliği halinde kura çekilir. Seçim sonuçları bir tutanakla
tespit edilir. Yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde genel kurulda aldıkları oy
sırasına göre yedek gönüllülerden biri asil gönüllülüğe geçer. Bu üyeler ayrılan üyeden
arta kalan süre kadar görev yapar. Yönetim kurulu üyeliği fahridir. Bu görevler için genel
sekreter hariç herhangi bir huzur hakkı ücreti veya maaş ödenmez. Ancak üyelerin
yapacakları hizmet ve faaliyetleri ve görevleri için sadece zaruri giderler vakıfça
karşılanır.
YÖNETĠM KURULUNUN ÇALIġMA ĠLKELERĠ
Madde 20: Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan, iki başkan vekili,
bir muhasip seçer. Diğerleri yönetim kurulu üyesi olarak görev yapar.
Yönetim kurulu en az iki ayda bir defa toplanır. Başkan kendi isteği veya yönetim kurulu
üyelerinden beşinin talebi üzerine yönetim kurulunu her zaman toplayabilir.
Toplantı en az beş üyenin hazır bulunmasıyla açılır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oylar
eşit olduğu takdirde başkanın oyu iki oy sayılır.
Özürsüz olarak üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu üyelik
görevi kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulunun kararları noterce onaylanmış karar
defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır.
YÖNETĠM KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ
Madde 21:Yönetim Kurulu; vakfın ilke ve amaçlarına uygun olarak bu vakıf senedi ve
genel kurulun kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde vakfın bütün işlerini
yürütür.
Vakfı gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder.
YÖNETĠM KURULU
a) Vakfın adına ve vakfın nakit taşınmaz mal ve kıymetlerini değerlendirir ve bu
amaçlarla her türlü işleri yürütür. Gereken harcamaları yapar veya yetkili kılacağı
kişilere yaptırır.
b) Genel kurula sunulmak üzere çalışma raporlarını ve bilançoyu düzenler.
c) Vakfın yıllık bütçe taslağını hazırlar, genel kurulun onayına sunar ve onaylanan
tasarıyı uygular.
d) Yıl içinde ihtiyaç duyulan hallerde bütçenin bölüm ve maddeleri arasında aktarmalar
yapabilir.
e) Vakıfla ilgili her çeşit hukuki işlemleri yürütür, vakfı temsil etmek üzere vekil tayin
edebilir.
f) Vakfı yükümlülük altına sokacak sözleşmeleri; başkan veya başkan vekillerinden
biriyle imza etmek üzere tespit olunacak üyeye imza yetkisi verir. Diğer konularda
hangi üyelerin yetkili kılınacağını belirler ve bilimsel, ticari, sınai, kültürel, sosyal vb.
konularda gerekli komisyon, komite ve çalışma gruplarını kurar.
g) Vakfın hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla çalışma esasları,
personelle ilgili veya benzeri konularda yönetmelikler ve yönergeler hazırlar ve genel
kurulca onaylanan yönetmelikleri uygulamaya koyar.
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h) Vakfa bağlı işletme ve kuruluş yöneticilerine, satın alma ve harcama yetkileri
verebilir.
i) Vakfın ortak olacağı sermaye şirketlerinin yönetim kurulunda görev alacak vakıf
temsilcilerini seçer.
j) Ġhtiyaç duyulan personeli genel kurulca onaylanan kadrolara atar. Çalışanların görev
yerlerini değiştirebilir. Personel yönetmeliğinde yer alan hükümlere göre bunların
görevlerine son verebilir.
k) Vakıf bilanço esasına göre defter tutulmasını, her türlü kayıtlarının ve defterlerinin
mevzuata ve kanunlara uygun olarak düzenlenmesini sağlar.
l) Vakfın genel sekreteri ile diğer görevlilerin ücretlerini tespit eder.
m) Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfına yeni üye olacakları, onursal üye olarak
kabul edilecekleri ve vakıf üyeliğinden çıkarılacakları genel kurula onaylanması için
teklif eder.
DENETLEME KURULU
Madde 22: Denetleme kurulu genel kurul tarafından üç yıl için gizli oyla seçilir. Üç asıl
ve iki yedek üyeden oluşur. En çok oy alan 5 (Beş) kişiden ilk üçü asıl ve sonrakiler yedek
üye olur. Oyların eşitliği halinde kura çekilir ve seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilir.
Denetleme kurulu üyeliği fahridir. Bu görevlerinden dolayı kendilerine herhangi bir maaş
ve ücret ödenmez. Denetleme kurulu ilk toplantısında üyeleri arasında bir başkan seçer.
Denetleme kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde genel kurulun ilk
toplantısında bilgi ve onaya sunulmak üzere en çok oy alan yedek üye denetleme kurulu
tarafından kurula davet edilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKĠLERĠ
Madde 23:
a) Her yıl vakfın kayıtları, belgeleri ve defterleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını,
bir raporla yönetim kurulu başkanlığına verir.
b) Her yıl bilanço, gelir ve gider hesapları ile yapılan çalışmalara ait inceleme sonuçlarını
bir rapor ile yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
GENEL SEKRETERLĠK
Madde 24:Vakıf Genel Sekreteri, Yönetim kurulu üyeleri arasından veya doğrudan
yönetim kurulunca atanır.
GENEL SEKRETERĠN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI
Madde 25:Genel Sekreter vakfın idari teşkilatının amir ve sorumlusu olup, aynı zamanda
ita amiri yetkisine haizdir.
Genel Sekreterin görev yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca tespit edilir. Genel
Sekreter, yönetim kurulu toplantılarına katılır. Ancak, yönetim kurulu dışından atanmış
ise oy kullanamaz.

BÖLÜM III
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VAKFIN GELĠRLERĠ
Madde 26: Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu mali imkânlar
aşağıdaki kaynaklardan sağlanır.
a) 5072 sayılı kanuna aykırı olmamak şartıyla Vakfın kurucuları ve vakfın üyeleri ile
diğer gerçek ve tüzel kişilerin bağışladıkları para, taşınır ve taşınmaz mallar, kıymetli
evrak ve haklar.
b) Vakfın mallarının değerlendirilmesi ve işletilmelerinden elde edilen gelirler.
c) Vakfın amacına uygun faaliyetlerden, bağlı kuruluş ve işletmelerden sağlanan
gelirler.
d) Vakfa yapılacak sair her çeşit bağışlar.
VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 27: Vakfın ilk kuruluş varlığı, vakfa tahsis edilen nakit 50.000.000 TL.’dir. Vakıf
bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak her türlü mal ve hak satın alabilir. Bağış veya ölüme
bağlı tasarruflar iktisap edebilir veya geliriyle mal varlığını arttırabilir.
VAKFIN GELĠRLERĠNĠN SARF VE TAHSĠSĠ
Madde 28: Vakıf yönetim kurulu yıl içinde elde ettiği burut gelirlerin %5’ini yönetim ve
idame masrafları ile ihtiyaçlara, %15’ini vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, kalanın
%80 ise vakıf amaçlarına sarf ve tahsisi zorunludur.

BÖLÜM IV
DĠĞER HÜKÜMLER
TASFĠYE
Madde 29: Mal varlığı ve gelirleri bu senetle belirtilen ilke ve amaçlarını
gerçekleştirmek, yürütmek için hiçbir suretle yetmez hale düşer veya vakfın hedefine
ulaşmasını imkânsız kılan ve önlenmesi mümkün olmayan nedenler ortaya çıkar ise vakıf
genel kurul kararıyla tasfiye olunur
.
TASFĠYE KURULU
Madde 30: Vakfın tasfiye edilmesinin zorunlu olduğu ve tasfiyeye gidildiği tarihteki
yönetim ve denetleme kurulları tasfiye kurulu görevlerini yapar. Yönetim ve Denetleme
kurulları bu görevleri yüklenmediği takdirde vakıf kurucuları veya genel kurulca seçilen
gönüllülerden herhangi birinin müracaatı üzerine, mahkeme üç kişilik bir tasfiye kurulu
teşkil edebilir.
TASFĠYE ESASLARI
Madde 31: Tasfiye için gerekli esaslar Ģunlardır.
a) Vakfın sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallar, her çeşit değerler ve haklar nakte
çevrilir ve alacakları tahsil edilir.
b) Mevcut borçları ödenir.
c) Borçların ödenmesinden sonra artan bir meblağ kalırsa, bu Trabzon ilinde vakfın
amacına benzer amaçlarda faaliyetlerde bulunan bir vakfa, bir vakıf mevcut değilse bir
hayır kurumuna bağışlanır.
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