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ÇELİKEL EĞİTİM VAKFI 

VAKIF RESMİ SENEDİ 

 

VAKIF 

Madde 1-  

Vakfın adı Çelikel Eğitim Vakfı'dır. İşbu resmi senette bundan sonra "Vakıf" olarak anılacaktır.  

VAKFIN MERKEZİ 

Madde 2-  

Vakfın merkezi İstanbul İli, Ümraniye İlçesinde olup, adresi Saray Mah. Siteyolu Sok. Anel İş Merkezi 

No: 5/ 4 Ümraniye / İstanbul'dur.  

 

VAKFIN AMACI 

Madde 3-  

Vakfın amacı, sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek, eğitim, kültür, sağlık, bilimsel araştırma 

ve geliştirme alanları ile sosyal alanlarda faaliyetlerde bulunmak, eğitimin kalitesini artırmak, çağdaş, 

akılcı, bilimsel, demokratik niteliklere sahip olarak sürdürülmesini ve yaygınlaşmasını, eğitimli birey 

sayısının artmasını sağlamak, sosyal faaliyetlerle her yaştaki bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata 

katılımını sağlayarak, üretkenliklerini desteklemek, söz konusu faaliyetlerden, başta kimsesiz veya 

ekonomik bakımdan yetersiz çocuklar, zihinsel engelli çocuklar ve yaşlılar olmak üzere, mümkün olan 

en çok sayıda kişinin yararlanmasını sağlamak, bu nitelikteki faaliyetler ile toplumun üyelerini maddi 

ve manevi bakımdan destekleyerek, sosyal dayanışmanın gelişmesine ve toplumdaki ekonomik ve 

sosyal dengenin tesisine katkıda bulunmak, devletin kamu hizmeti yükünü paylaşmak, özellikle 

çocukların eğitim ve barınması, zihinsel engelli çocukların eğitimi, rehabilitasyonu, tedavisi ve 

barınması, yaşlıların barınması için her seviyede tesis ve kurumlar kurmak ve işletmektir.  

 

VAKFIN FAALİYETİ 

Madde 4-  

Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere, şu faaliyetleri yürütür: 

Başta kimsesiz veya ekonomik bakımından yetersiz çocuklarla, zihinsel engelli çocuklar için olmak 

üzere, eğitim ve öğretim kurumları, bağlı birimler, uygulama ve araştırma birimleri kurar, işletir, 

kurulmuş olanlara maddi ve manevi destekte bulunur. Kurslar, sertifika programları, atölye 

çalışmaları ve benzeri etkinlikler düzenler. Kütüphaneler, müzeler, sergi alanları, laboratuvarlar, 

atölyeler, araştırma, bilgi ve doküman merkezleri ve benzerlerini kurar, işletir.  

1. Her seviyedeki öğretim kurumlarında öğrenim gören başarılı, kimsesiz ve maddi olanakları 

yetersiz öğrencilere, yurt içinde ve dışında öğrenim gören, ihtisas ve staj yapan kişilere, 

uluslararası veya ulusal düzeyde bilim, sanat, spor ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan 

kişilere manevi ve maddi destek sağlar, karşılıklı ya da karşılıksız burs verir, yardım ve bağışlarda 

bulunur.  
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2. Yüksek ve mesleki öğrenim yapmış kişilere yurt içinde ve dışında ileri ihtisas çalışmaları 

yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini artırabilmeleri için eğitim olanakları sağlar, karşılıklı ya da 

karşılıksız burs verir, yardım ve bağışlarda bulunur.  

3. Başarılı ve yetenekli kişilerin keşfi ve desteklenmesi için yarışmalar, sanat etkinlikleri, spor 

karşılaşmaları ve sair etkinlikler düzenler. Bu nitelikteki karşılıksız burslar verir, yardım ve 

bağışlarda bulunur.  

4. Bilimsel araştırmalar yapar, yaptırır, konferans, panel ve benzeri toplantılar düzenler, 

araştırmacılara maddi ve manevi olarak destek sağlar, araştırmacı kişi ve kuruluşlara karşılıklı ya 

da karşılıksız burslar verir, yardım ve bağışlarda bulunur.  

5. Başta yaşlılar, kimsesiz veya ekonomik bakımından yetersiz çocuklarla, zihinsel engelli çocuklar 

olmak üzere, ihtiyacı olanların barınma ve iaşesini sağlamak üzere, yurtlar, pansiyonlar, öğrenci 

yurtları, huzurevleri, barınma evleri, konutlar, aşevleri, çocuk yuvaları ve bakım evleri, kreşler 

ve sebiller kurar, işletir, kurulmuş olanlara maddi ve manevi destekte bulunur, ihtiyacı olanlara 

yardımlarda bulunur.  

6. Sağlık ve spor tesisleri ile kültürel ve sosyal tesisler kurar, lokaller açar.  

7. Vakfın kurduğu tesisleri kullanan, buralarda öğrenim ve eğitim gören, barınan ya da Vakfın 

faaliyetlerinden yararlanan kimseler başta olmak üzere, kişilerin ekonomik ve sosyal yönden 

üretken hale gelebilmeleri, bu yolla kendilerine ve topluma katkıda bulunmaları için çalışma ve iş 

olanakları sağlar.  

8. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen eğitim ve sağlık kurumlarına, genel, özel ve katma 

bütçeli idarelerin eğitim, öğrenim ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunur.  

9. Amaçlarını gerçekleştirmek ve Vakfa gelir sağlamak üzere sanayi ve ticaret tesisleri, iktisadi 

işletmeler, şirketler kurar, kurulmuşlara ortak olur, işletir.  

10. Televizyon ve radyo yayını hariç olmak üzere, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda, yayınlar yapar. 

11. Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapar.  

 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER 

Madde 5-  

Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar içinde, 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 malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir 

ya da birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile 

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 yurtiçi ve yasal izin 

alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım 

almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz mallan irtifak, intifa, sükna, üst, 

rehin, ipotek gibi mülkiyetin 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 
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hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir 

elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi 

işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da 

denetimi 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. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve 

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

 

VAKFIN MAL VARLIĞI  

Madde 6-  

Vakfın kuruluş malvarlığı kurucu tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan;  

a) İstanbul İli Ümraniye İlçesi 1. Bölge, Sırapınar Köyü, 1 Pafta, 145 numaralı Parsel'de bulunan 

taşınmaz,  

b) İstanbul İli Ümraniye İlçesi 1. Bölge, Sırapınar Köyü, 1 Pafta, 154 numaralı Parsel'de bulunan 

taşınmaz,  

c) 140.000,00.USD (yüzkırkbinamerikandolan)'dir. Kuruluş malvarlığı Vakfın kurulmasını müteakip, 

malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.  

 

VAKFIN ORGANLARI  

Madde 7-  

Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:  

a) Mütevelli Heyeti  

b) Yönetim Kurulu  

c) Denetçi  

 

MÜTEVELLİ HEYETİ  

Madde 8-  

Mütevelli Heyeti, Vakfın en yetkili karar organıdır ve İşbu senede ekli listede adı, soyadı, yerleşim 

yeri ve uyrukları belirtilen beş üyeden oluşur. Mütevelli Heyet üyeliği, üye temyiz kudretine sahip 

olduğu sürece, hayat boyu devam eder. Mütevelli Heyeti, üyeleri arasından, bir başkan seçer. 

Mütevelli Heyeti üyelerine bu görevlerinden dolayı ücret, huzur hakkı ya da sair bir ad altında 

herhangi bir ödeme yapılmaz. Her üye, ölüm, istifa ve sair herhangi bir sebeple üyeliğinin sona ermesi 

halinde, yerine görev yapmak üzere, üç kişinin adını, sıralı olarak belirler ve yazılı olarak Mütevelli 

Heyetine verir. Üyeliğin sona ermesi halinde, kalan üyelerce, Mütevelli Heyet üyeliği, sırasıyla 

önceden bildirilmiş kişilere teklif edilir. Vakıf Mütevelli Heyet üyelerinin aday bırakmamaları, 

bıraktıkları adayların tespit edilememesi ya da adayların üyelik teklifini kabul etmemesi halinde, kalan 

üyeler uygun görecekleri birini oybirliği ile üyeliğe seçerler.  
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Mütevelli Heyeti'nin Görev ve Yetkileri:  

a) Yönetim Kurulu'nu seçmek, gerektiğinde değiştirmek, b) Denetçiyi seçmek, c) Yönetim Kurulu’nca 

hazırlanan faaliyet raporu ile Denetçi raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulu’nun ibrası 

konusunda karar vermek, d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen 

veya değiştirerek kabul etmek, e) Gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak, f) 

Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları, Vakfın teşkilat ve idare esaslarını belirlemek, g) Vakfa, 

Vakıf malvarlığı değerinin 1/3'ü oranından daha ağır yükümlülük getirecek konularla ve Vakfın 

taşınmazları üzerindeki -değeri ne kadar olursa olsun- her türlü tasarrufla ilgili kararları vermektir.  

 

Mütevelli Heyeti'nin Toplantı Şekli ve Karar Nisabı:  

Mütevelli Heyeti, yılda en az bir defa ve en geç Mart ayı sonuna kadar olağan olarak toplanır. Mütevelli 

Heyeti ayrıca Mütevelli Heyeti Başkanı, Yönetim Kurulu ya da Denetçi'nin, gerekli gördüklerinde 

davetleri üzerine toplanır. Toplantılar Mütevelli Heyeti Başkanı’nın başkanlığında yapılır. Toplantı 

tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantıdan en az yedi gün önce, imza karşılığı veya taahhütlü mektupla 

üyelere bildirilir. Üyelerin tamamının hazır bulunması halinde davet usulüne uyulmadan da toplantı 

yapılabilir. Toplantılarda gündemde yer almayan konular görüşülemez. Olağan toplantılarda, en az 

bir üyenin, gündemin görüşülmesine geçilmeden yapacağı yazılı talep ile Vakfa yükümlülük getirecek 

konular ve senet değişikliği dışında, gündeme madde eklenmesi ve görüşülmesi mümkündür. Toplantı 

yeter sayısı üye tamsayısının yarıdan bir fazlası olup, kararlar, üye tamsayısının yarıdan bir fazlası 

ile alınır. Ancak yukarıda "Mütevelli Heyeti'nin Görev ve Yetkileri" başlığı altında, a, b, e ve g 

bentlerinde sayılan konularla ilgili kararlar oybirliği ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Eşitlik 

halinde Mütevelli Heyeti Başkanı'nın oyunun olduğu tarafa üstünlük tanınır. İlk toplantıda çoğunluk 

sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılır. İkinci toplantıda da 

ilk toplantıdaki toplantı ve karar yeter sayıları aranır. Toplantılarda açık oylama ve sayım usulü 

uygulanır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyeti'nden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir 

şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz. Haklı bir mazerete dayanmadan, üst üste üç toplantıya 

katılmamış üye üyelikten çekilmiş sayılır. Bu maddede belirlenmiş çoğunluklar, ancak oybirliği ile 

değiştirilebilir.  

 

YÖNETİM KURULU  

Madde 9-  

Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organı olup, Mütevelli Heyetçe üç yıllığına seçilecek beş üyeden 

oluşur. Beş üyenin en az üçünün Mütevelli Heyeti üyesi olması zorunludur. Yönetim Kurulu, ilk 

toplantısında bir başkan, bir başkan vekili ve bir de muhasip üye seçerek görev taksimi yapar. Ölüm, 

istifa veya sair herhangi bir sebeple süresinden önce üyeliğin sona ermesi halinde, Mütevelli 

Heyeti’nce, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Görev süresi biten üye yeniden 

seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı ücret, huzur hakkı ya da sair bir ad 

altında herhangi bir ödeme yapılmaz.  

 

  



5/7 
 

Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:  

a) Vakfın her türlü iş ve işlemlerini yürütür. b) Vakıfla ilgili gerekli iç mevzuatı hazırlayarak Vakıf 

Mütevelli Heyeti’nin onayından sonra yürürlüğe koyar. c) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve 

Vakfın yeni mali kaynaklara kavuşturulması için gereken çalışmaları yapar. d) Vakfın muhasebe 

işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda mali tabloların düzenlenerek ilgili idareye 

gönderilmesini sağlar. e) Mütevelli Heyeti toplantıları için gerekli hazırlıkları yapar. f) Her yıl faaliyet 

raporunu hazırlayıp Mütevelli Heyeti'ne sunar. g) Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli 

görüldüğünde yeni birimler kurar görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve bu birimlerdeki kişilerin 

görevlerine son verebilir. h) Vakfın personel politikası ile ücretlerini, varsa iç mevzuat, yoksa Vakıf 

Mütevelli Heyetince belirlenen esaslar doğrultusunda belirler. i) Vakfı temsil ve ilzam eder, Vakıf tüzel 

kişiliği adına kişi ve kuruluşlarla her türlü iş ve işlemlerde bulunur. j) Vakfın, tesis, işletme, şirket ve 

iştiraklerini kurar, işletir ve kontrol eder. k) Yurt içi ve yurtdışında şube ve temsilcilik gibi birimler 

açar.  

 

Yönetim Kurulu'nun Toplantı Şekli ve Karar Nisabı:  

Yönetim Kurulu, en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu ayrıca, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu 

üyelerinden herhangi biri ya da Denetçi'nin, gerekli gördüklerinde davetleri üzerine toplanır. 

Toplantılar Yönetim Kurulu Başkanı'nın yokluğunda başkan vekilinin başkanlığında yapılır. Toplantı 

yeter sayısı üye tamsayısının yarıdan bir fazlası olup, kararlar, üye tamsayısının yarıdan bir fazlası 

ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Eşitlik halinde başkanın oyunun olduğu tarafa üstünlük 

tanınır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Haklı bir mazerete 

dayanmadan, üst üste üç toplantıya katılmamış üye üyelikten çekilmiş sayılır. Bu maddedeki 

çoğunluklar, ancak oybirliği ile değiştirilebilir.  

 

VAKFIN TEMSİLİ  

Madde 10-  

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı veya 

Başkan Vekiline devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar 

dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, 

temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, belge veya senedi Vakıf 

nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.  

 

DENETÇİ  

Madde 11-  

Denetçi Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetleyen denetim organıdır. Denetçi, 

Mütevelli Heyeti’nce üç yıllığına seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri, üyelikleri devam ederken Denetçi 

olarak seçilemezler. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, Mütevelli Heyetince ibra edilmedikçe 

Denetçi olarak seçilemezler. Ölüm, istifa veya sair herhangi bir sebeple Denetçiliğin süresinden önce 

sona ermesi halinde Mütevelli Heyeti’nce yeni Denetçi seçilir. Denetçi'ye bu görevinden dolayı ücret, 

huzur hakkı ya da sair bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmaz. Denetçi, incelemelerini tüm defter, 

kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik 
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edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyeti toplantısından en az 

on beş gün önce Mütevelli Heyetine ulaştırılmak üzere Yönetim Kuruluna verilir.  

 

VAKIF ORGANLARINDA GÖREV ALANLARA YAPILABİLECEK ÖDEMELER  

MADDE 12-  

Vakıf Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'ye bu görevlerinden dolayı ücret, huzur 

hakkı ya da sair bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak, görevleri ile ilgili olarak 

yapacakları zorunlu masraflar, seyahat, iaşe ve konaklama giderleri ödenebilir. Senedin bu hükmü 

ancak oybirliği ile değiştirilebilir.  

 

VAKFIN GELİRLERİ  

Madde 13-  

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:  

a) Vakfın amacına ve ilgili mevzuata uygun olarak yurtiçi ve yurtdışından toplanan yardımlar ile her 

türlü şartlı ve şartsız bağışlar. b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek çeşitli gelirler. c) İktisadi 

işletmeler, şirketler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. d) Vakıf taşınır ve taşınmazları 

ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.  

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER  

Madde 14-  

Yıl içinde elde edilecek brüt gelirlerin %20'si yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve gelir 

getirici yatırımlara, %80'i ise Vakıf amaçlarına tahsis ve sarf edilir. Senedin bu hükmü ancak oybirliği 

ile değiştirilebilir.  

 

VAKIF SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK  

Madde 15-  

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun veya Mütevelli Heyeti üyelerinden en az 

birinin teklifi üzerine ve Mütevelli Heyeti'nin oybirliği ile alacağı kararla yapılır.  

 

VAKFIN SONA ERMESİ  

Madde 16-  

Vakfın, amaçlarını gerçekleştiremeyecek duruma düşmesi halinde, Vakfın her türlü mal ve hakları 

Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile Vakfın gayesine uygun faaliyette bulunan bir vakfa veya resmi 

kuruma intikal eder.  
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VAKIF KURUCUSU  

Madde 17-  

Vakfın kurucusunun adı, soyadı, yerleşim yeri, uyruğu ve Vakfa özgülediği malvarlığı aşağıda 

gösterilmiştir:  

Kurucu: Rıdvan Çelikel  

Yerleşim Yeri:  

Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti  

Vakfa Özgülediği Mali Değerler:  

a) İstanbul İli Ümraniye İlçesi 1. Bölge, Sırapınar Köyü, 1 Pafta, 145 numaralı Parsel'de bulunan, 

maliki olduğu, taşınmaz,  

b) İstanbul İli Ümraniye İlçesi 1. Bölge, Sırapınar Köyü, 1 Pafta, 154 numaralı Parsel'de bulunan, 

maliki olduğu, taşınmaz,  

c) 140.000,00.USD (yüzkırkbinamerikandoları)'dir. 


