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ÜYELİK SİSTEMİNE VE ÜYELER KURULUNUN TOPLANTI VE
ÇALIŞMA DÜZENİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
ÇÖZÜM VAKFI ÜYELİK YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
Bu Yönetmelik Çözüm Vakfı Üyeliği, toplantı ve çalışma düzeni ile ilgili tüm iş ve
işlemlerin ne şekilde yapılacağı ve nasıl yürütülmesi gerektiğine dair bilgileri kapsar.
DAYANAK
Bu Yönetmelik; Çözüm Vakfı vakıf senedinin “Üyeler Kurulu” başlıklı 16. Maddesi
hükmüne göre düzenlenmiştir.
TANIMLAR
Bu yönetmelikte geçen;
Mütevelli Heyeti: Çözüm Vakfı vakıf senediyle belirlenen vakfın en yetkili karar organıdır.
Yapılan olağan veya olağanüstü toplantılarda yönetim ile ilgili kararları alır.
Yönetim Kurulu: Mütevelli Heyeti tarafından, 3’ü Mütevelli Heyeti üyesi, 2’si dışarıdan
2 (iki) yıl için seçilen 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşan kuruldur.
Denetim Kurulu: Mütevelli Heyeti adına vakfın çalışma ve hesaplarını denetlemek için
kurulmuş, 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşan kuruldur.
Danışma Kurulu: Vakıfta mütevelli heyeti ve yönetim kurulu başkanlığı yapmış olup,
görevini süresi sonunda, sorunsuz tamamlamış kişiler ile, Mütevelli Heyetince önerilip,
onaylanan kişilerden oluşur.
Vakfın Temsili: Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini,
yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısına devredebilir.
Üye: Vakfın kuruluşundan sonraki süreçte, başvuruları Mütevelli Heyetçe
değerlendirilerek onaylanan, mevcut yasal mevzuata uygun nitelikteki kişilerdir.
Üyeler Kurulu: Üyeler ile, Vakfın kurucuları, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim
Kurulu, Danışma Kurulu ve vakıf çalışanlarından oluşur.
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Üyeliğe Giriş Bağışı veya Katkı Payı: Üyelerin Çözüm Vakfı’na üye olurken, bir defaya
mahsus yapacağı ödemedir. En az 100 TL’dir. Kitap bağışı olarak da kabul edilir.
Yıllık Bağış – Katkı Payı: Yılda bir defa yapılan, nakit, burs, kitap bağışı veya katkıdır
VAKIF ÜYESİ OLABİLECEKLER
Yürürlükteki yasaların hükümleri başta olmak üzere; Türk Medeni Kanununa göre kısıtlı
ya da yasaklı olmayan herkes Vakfa üye olmak üzere başvuruda bulunabilir.
ÜYE OLMA İŞLEMLERİ
1. Çözüm Vakfı’na üye olmak isteyenler; Vakfın Üyelik Dilekçe Formu’nu (ekteki)
doldurup imzalayarak, bir fotoğraf ile Vakfın Yönetim Kurulu’na başvurularını yaparlar.
Doldurulan Üyelik Başvuru Formu, iletisim@cozumvakfi.org e-posta adresimize veya
fotoğrafı çekilerek, 0538 504 40 40 numaralı telefona, Whatsapp’la gönderilebilir.
2. Üye adayları, üyeliğe giriş bağış ödemesini, Çözüm Vakfı banka hesabına gönderir veya
makbuz karşılığı nakden öder. Ödendiğine dair banka dekontunu isterse e-posta ile
gönderebilir.
3. Yukardaki işlemler 1 (bir) ay içerisinde tamamlanmazsa, üyelikten vazgeçilmiş sayılır.
4. Üyeliği kabul edilmeyen adayın ödemiş olduğu, üyeliğe giriş bağışı parası veya katkı
ödemesi, 15 (on beş) gün içerisinde üye adayına iade edilir.
ÜYELİK İŞLEMLERİ
1. Çözüm Vakfı’na yapılan başvuru işlemleri, ilk Mütevelli Heyeti toplantısından sonra,
en geç 1 (bir) ay içerisinde tamamlanır.
2. Mütevelli Heyeti tarafından üyeliğe kabul edilenler ile kabul edilmeyen üye adaylarına
cevap, Yönetim Kurulu tarafından verilir.
3. Cevap, elektronik posta (e-posta) veya cep telefonuna mesaj ile verilir. Üyelik, kabul
cevabından sonra, hukuken ve fiilen başlar.
ÜYE HAKLARI ve ÜYELERE SUNULAN FAYDALAR
1. Çözüm Vakfı üyeleri, Üyeler Kurulu toplantılarına, düzenlenen etkinlik ve yemeklere
katılabilirler.
2. Üyeler Kurulu toplantılarında, Yönetim, Denetim kurulları ve Mütevelli Heyetin
çalışmaları hakkında bilgilendirilirler. Vakıf çalışmalarını izler ve değerlendirirler.
Görüş ve önerilerde bulunabilirler.
3. Vakfın amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve araştırmalarda görev alabilir,
Vakıf yayınlarının oluşumuna destek verip, oluşturulacak her türlü yazılı ve görsel
yayınlardan öncelikli, bedelsiz veya indirimli olarak yararlanırlar.
4. Üyelerin yazdıkları araştırma, dergi, tez ve kitaplar, talep etmeleri halinde, uygun
görülürse Vakıf tarafından basılır.
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5. Vakfın düzenlendiği toplantı, konferans, seminer, panel gibi etkinliklere konuşmacı ve
öncelikli dinleyici olarak bedelsiz veya indirimli katılabilirler.
6. VAKIF ARAŞTIRMACI VE DANIŞMANLARINDAN SAĞLIK, İDARİ, MALİ, HUKUKSAL,
SOSYAL, MEVZUAT VE BENZERİ KONULARDA, BELİRLENEN GÜN VE SAATLERDE
ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIRLAR.
7. VAKFIN WEB SAYFASINDA DÜZENLEME YAPILDIKTAN SONRA, ÜCRETSİZ İŞ İLANI
VERME VEYA İŞ BULMAK İÇİN ÖZGEÇMİŞ YAYINLATMA HAKKINA SAHİPTİRLER.
8. Vakfın kurulacak kütüphane, kültür merkezi, kafe ve sosyal tesisinden öncelikli,
bedelsiz veya indirimli olarak yararlanırlar.
9. Vakfın sosyal tesislerini, nişan, düğün, mevlit, yemek ve diğer organizasyonlarında
kiralama bedeli ödemeden kullanabilirler.
10. Düzenlenecek araştırma ve kültür gezilerine indirimli olarak katılabilirler.
11. Vakıf üyelerinin kuracağı yapı kooperatifleri kanalıyla, daire veya arsa sahibi olabilirler.
12. Üyeler, talep etmeleri halinde, Vakfa başvuran veya Vakıfça belirlenen ihtiyaç sahibi
öğrenci, aile veya şahıslara bizzat, burs, eşya, nakit ya da gıda yardımı yapabilirler.
13. İhtiyaç sahiplerine kesilen kurban etinin dağıtılması gibi yardım organizasyonları,
üyeler adına Vakıf tarafından yapılabilir.
14. Kurulacak aşevlerinden faydalanabilir, kendi adlarına yardım, vefat ve hayır yemekleri
verebilirler.
15. Vakfın açacağı yardım depoları aracılığıyla, gıda, giyim ve eşya gibi bağışlarını
yapabilirler.
16. Üyeler isterlerse, oluşturulacak WHATSAPP VE SOSYAL MEDYA gruplarına dahil
olurlar.
17. VAKFIN ÇALIŞMALARINDA, YARDIM VE KATKILARI OLAN ÜYELER, YÖNETİM
KURULUNUN ÖNERİSİ VE MÜTEVELLİ HEYETİNİN ONAYI SONRASINDA MÜTEVELLİ
HEYETİNE, YÖNETİM, DENETİM VEYA DANIŞMA KURULLARINA ÜYE OLARAK
SEÇİLEBİLİRLER.
18. VAKFIMIZA BAĞIŞ YAPAN, YARDIM VE KATKILARI OLAN ÜYELERİN, ONAYLARI OLURSA,
İSİM VE RESİMLERİ, (BAĞIŞ MİKTARI BELİRTİLMEDEN), TEŞEKKÜR VE ŞÜKRANLARIMIZI
ARZ ETMEK AMACIYLA WEB SİTEMİZDE YAYINLANABİLİR.
ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Hiçbir üye, kendisi veya üçüncü kişiler, özel kurum veya kuruluşlar adına, menfaat ve
çıkarları için Vakfın adını kullanamaz ve kullandıramaz. Böyle bir durumda Yönetim
Kurulu gerekli işlemleri yapar.
2. Üyeler; yıllık bağış veya katkı payını, Mayıs ayının sonuna kadar, Vakfın banka
hesabına yatırır veya makbuz karşılığı nakden öder. Gaziler, şehit ve gazi yakınları,
emekli, öğrenci, öğretmen, devlet memuru, asgari ücretli ve dar gelirliler bağış yapmak
zorunda değildir.
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3. Madde 2’de muaf tutulanların dışındaki üyeye, yıllık bağış veya katkısını yapmaması
halinde, hatırlatma yapılır. O yıl içinde yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye için,
Yönetim Kurulu kabul edilebilir bir neden yoksa, üyelikten çıkarma işlemini yapar.
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
1. Üyenin vefat etmesi,
2. Üyenin e-posta ya da sms mesajıyla yazılı olarak üyelikten ayrılmak istemesi,
3. Üyelik süresi içinde yıllık bağış veya katkı payını ödememesi,
4. Çözüm Vakfı’nın itibarını ve saygınlığını zedeleyecek şekilde davranışta bulunması,
5. Üyenin; taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı tutuklanması veya hüküm
giymesi,
6. Mütevelli Heyeti kararı ile üyelikten çıkarılması, halinde üyelik sona erer.
7. Herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlerin ödemiş oldukları üyelik giriş bağışı ve üye
oldukları süre içinde ödemiş oldukları bağışlar, katkı payları ve ayni her türlü bağış,
giyim, ev eşyası gibi yardımlar ile verdikleri burslar kendilerine geri ödenmez.
8. Üyelikleri sona erenler, vakıf üyelerine tanınan olanak, destek ve yardımlardan
yararlanamazlar.
9. Üyelikleri iptal edilenler, iptalin e-posta veya telefonuna mesaj ile bildirilmesinden
sonra 30 (otuz) gün içerisinde bu karara itiraz edebilirler. Böyle bir durumda Yönetim
Kurulu tarafından itiraz, ilk Mütevelli Heyeti toplantısında görüşülmeye sunulur ve
heyetçe karara bağlanır. Mütevelli Heyeti kararı, kati ve kesindir. Bu karar üyeye
e-posta veya telefon mesajı ile gönderilir.
ÜYELİKTEN AYRILANLARIN TEKRAR ÜYELİĞE KABULÜ
1. Üyelikten kendi isteği ile ayrılanların yeniden başvurularında, üyeliğe tekrar kabul
edilmesi veya edilmemesi, Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.
2. “Üyeliğin Sona Ermesi” başlığı altındaki 5. Maddeye göre üyelikleri sona erenlerin;
cezalarının bitmesi veya mahkeme kararı ile aklanmaları halinde, bu kararın Vakfa
beyanından sonra, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikleri yeniden başlayabilir.
ÜYELİĞE GİRİŞ BAĞIŞI - KATKI PAYI
Üyelerden, Vakfa ilk girişlerinde bağış veya katkı payı alınır. O yıla ait alınılacak bağış katkı payı bedeli, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Vakfın web sayfasında ilan
edilir. 2022 yılı için en düşük bağış miktarı 100 TL’dir. Gaziler, şehit ve gazi yakınları,
emekli, öğrenci, öğretmen, devlet memuru, asgari ücretli ve dar gelirliler bağış yapmak
zorunda değildir.
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YILLIK KATKI PAYI
Yıllık katkı payı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Vakfın web sayfasında ilan edilir.
Her yıl Mayıs ayına kadar banka aracılığıyla veya makbuz karşılığı nakden ödenir. İsteyen
üyeler, aşevine malzeme bağışı, ihtiyacı olan öğrencilere okul kitapları alınması, burs
verilen öğrencilerin bir aylık bursunun, öğrencinin banka hesabına yatırılarak
karşılanması ve benzeri katkılarda bulunabilirler. Gaziler, şehit ve gazi yakınları, emekli,
öğrenci, öğretmen, devlet memuru, asgari ücretli ve dar gelirliler bağış yapmak zorunda
değildir.
ARŞİV OLUŞTURULMASI
Yönetim Kurulu tarafından, her üye için dosya oluşturulur, bu dosyalar usulüne uygun
arşivlenir.
ÜYE BİLGİLERİNİN KORUNMASI ve GİZLİLİĞİ
Çözüm Vakfı kayıtlarında ve arşivinde bulunan tüm üye bilgileri, yasaların yazılı olarak
emrettiği hal ve durumlar haricinde, hiçbir kurum, kuruluş ya da üçüncü şahıslar ile
paylaşılmaz.
YÜRÜRLÜLÜK
Bu Yönetmelik Hükümleri Vakıf Mütevelli Heyetinin kararı ile yürürlüğe girer. Çözüm
Vakfı web sayfasında ilan edilir. Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

