VAKFIN GAYESİ
Madde 3- Öncelikle Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri’nde her meslek grubundan
çalışanlar ve emekliler olmak üzere Türkiye’de yaşayan her vatandaşa imkânları ölçüsünde;
eğitim-öğretim, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve sağlık alanlarında hizmetlerde
bulunmak bu vakfın amacıdır. Bu amacı eşitlik ilkesini esas alarak gerçekleştirir.
VAKFIN GAYESİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ FAALİYETLER
Madde 4-Vakıf 3. madde de belirtilen gayesi doğrultusunda aşağıdaki faaliyetler de
bulunabilir.
SOSYAL YARDIM KONUSUNDA
1-Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediyeleri’nde çalışanların yoğun çalışma koşulları
nedeniyle karşılaşacakları kazalarda (hasar, tazminat, ölüm, hukuk vs.) maddi ve manevi
destekte bulunmak,
2-Tüm belediye çalışanlarına ve emeklilere doğum, nişan, sünnet ve evlilik gibi
durumlarda maddi ve manevi yardımda bulunmak,
3-Vakfın imkânları ölçüsünde üyelerimize, yakınlarına ve ihtiyaç sahibi herkese gıda,
giyim, yakacak vb. yardımlarda bulunmak,
4-Çalışanların kaynaşmaları ve sosyalleşmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak,
kurulmuş olanlara ortak olmak koşuluyla iştirak etmek, işletmek ve işlettirmek,
5-Tüm belediye çalışanlarına ve emeklilere yönelik olarak çalıştıkları il veya ilçelerde
konut ihtiyaçlarını karşılamak için yatırım yapmak, bunun için arsa temin edip konut inşa
etmek veya ettirmek,
6-İhtiyaç sahibi belediye çalışanlarına ve emeklilere yardımcı olmak, ölenlerin
yakınlarına destek olmak, bunların cenazelerine sahip çıkmak, gerekirse ölenlere mezar yeri
satın almak,
7-Belediye çalışanlarının ve emeklilerin çocuklarını ve fakir çocukları sünnet ettirmek,
iftar yemeği vermek gibi faaliyetlerde bulunmak,
8-Koşulları yönetmelikle belirlenecek ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlara yardım yapmak,
yoksul insanlara hizmet vermek için aşevi açmak,
9-Maddi imkânı olmayan muhtaçlarla kimsesizlere doğum, evlilik ve ölüm durumunda
ayni ve nakdi yardımda bulunmak,
10-Vakıf sosyal dayanışma çerçevesinde kaza ve afetler nedeniyle evlerini yurtlarını
kaybeden ve korumasız kalan kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendilerine
yiyecek, giyecek, battaniye ve çadır gibi geçici barınma yardımları yapar. Mağdurları,
yakınları veya hayırsever vatandaşların yanlarına yerleştirir. Aşevleri ve iskân merkezleri
kurar. Gerektiğinde felaketzedelerin yerleştirilmesi amacıyla misafirhaneler inşa eder, satın
alır, kiralar veya bu amaçla kurulan tesislere ortak olur. Vakıf yapacağı yardımları ayni olarak
felaket bölgelerine ulaştırmakta güçlükle karşılaşırsa mağdurlara nakdi yardımda bulunur,
11-Vakfın, çalışanların, emeklilerin çocuklarına ve tüm kimsesiz çocuklara desteği
kendi başlarına ayakta kalabilecekleri şekilde yetişene kadar devam eder. Gerekirse iş
kurmalarına destek olur veya bir işe yerleşmelerine yardımcı olur,
12- Mesleki, kültürel ve ekonomik alanlarda sosyal dayanışmayı sağlama amacına
yönelik faaliyetlerde bulunmak,
SANAT, KÜLTÜR VE EĞİTİM KONUSUNDA
1-Tüm belediye çalışanlarının mesleklerini geliştirmek için yurt içinde kurslar açmak
ve mevcut mesleki kurslara iştirak etmelerini sağlamak,
2-El sanatları, biçki-dikiş, okuma-yazma ve beceri kursları açmak, işletmek ve açılmış
olanlara iştirak etmek veya desteklemek.

3-Amaçları doğrultusunda sosyal, kültürel, eğitsel amaçlı eğitim merkezleri kurmak,
müzeler, kütüphaneler açmak, açılmış olanları desteklemek,
4-Amacına uygun konularda üniversite, enstitü, akademi, ortaöğretim, ilköğretim,
meslek okulu, anaokulu, kreş vb. her düzeyde eğitim ve öğretim kurumları açmak, kiralamak,
satın almak, ortak olmak, işletmek, kurulu olanlarla ortak programlar geliştirmek, uygulamak,
başarılı ve yoksul öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmek amacıyla karşılıksız burs vermek,
yurt içi ve yurt dışı karşılıklı ya da karşılıksız burslarla ihtisas yapanlara olanak sağlamak,
5-Öğrenci ve kimsesiz çocuklar için gerekli yurt, misafirhane, konukevi, pansiyon gibi
müesseseler inşa etmek, satın almak veya kiralamak, işletmek ve işlettirmek.
6-Çalışanlara yoğun iş trafiğinin getirdiği aşırı stres ve yorgunluklarını unutturmak
üzere kültürel alanda çeşitli etkinlikler düzenlemek,
7-Eğitim, kültür, dinlence, eğlence ve benzeri ihtiyaçları karşılayacak tesis, konferans
salonu, otel, motel, pansiyon, kulüp, lokanta, misafirhane, restoran, kafe gibi yerler açmak,
işletmek, işlettirmek, işletilen bir yere ortak olmak.
8- Vakfın gerekli görmesi halinde ilgi alanına uygun bir yayın çıkarmak,
SAĞLIK KONUSUNDA
1-Tüm belediye çalışanları ve emeklilerin, eş ve çocuklarının, yakınlarının ve
halkımızın bakımını sağlamak için huzurevleri ve bakımevleri açmak, işletmek, açılmış
olanlara iştirak etmek veya desteklemek.
2-Sağlık konusunda etkinliklerde bulunmak, sağlık alanlarında her türlü araştırmalar
yapmak, sağlık kuruluşları açmak ve işletmek,(Hastane, sağlık ocakları, Dispanser vs.) veya
açılmış olanlara iştirak etmek ve desteklemek,
3-Kimsesiz, dul ve yetimler ile zihinsel ve bedensel engellileri himaye etmek, bu
kişilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçlar doğrultusunda rehabilitasyon
merkezleri, yetimhaneler ve bunlara benzer her türlü tesis kurmak ve işletmek, mevcut
kuruluşlara destek olmak.
Amaç ve hizmet konularına yönelik bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak,
yaptırmak, yayın çıkarmak, seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, yerli ve yabancı
öğretim kurumları ve vakıflar ile işbirliği yapmak, yurt içi ve yurt dışında konferanslar,
paneller, açık oturumlar, sempozyumlar, anma günleri, fuarlar, galalar, turneler, şenlikler,
sergiler, festivaller, konserler vb. bilimsel sosyal ve kültürel içerikli etkinlikler düzenlemek,
düzenleneceklere katkıda bulunmak.
Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak broşür, gazete, dergi, kitap, bülten, video
kaseti, bilgisayar programı, e-mail posta, CD, DVD, kaset, belgesel, sinema filmi, reklam
filmi, katalog, ansiklopedi, vb. kitle iletişim araçları yayınlamak, dağıtmak, kitap telif ve
tercüme ettirmek, matbaa kurup, yayınevleri açmak.
Vakfımızın amaçlarının gerçekleştirilmesine, tanıtılmasına yönelik programların
yaygın eğitim ve geniş kitlelere ulaşma yönü de dikkate alınarak ulusal ve uluslararası yayın
yapan yayın kuruluşları ile sponsorluk çerçevesinde işbirliği yapmak.
Eğitim, kültür, sağlık ve sanatsal faaliyetlerin geniş kitlelerle paylaşımını sağlamak
amacıyla, yerel veya ulusal kapsamda görsel çalışmalar yapmak, bu yönde şirketler kurmak
veya kurulmuşlara ortak olmak,
Yurt içi ve yurt dışından Vakfa yapılan her türlü ayni ve şartlı bağışları kabul etmek,
amacına uygun olarak sarf edip, dağıtmak.
İnsanlar arasında amaçlarına uygun sosyal ve yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak
için, yurt içi ve dışında bağış toplama kampanyası oluşturmak, sağlanacak fonun planlı ve
yararlı bir biçimde kullanılmasını sağlamak.

Kurban bedeli toplamak ve vekâleten kurban kesimi yapmak üzere yurtiçinde ve
yurtdışında her türlü organizasyonu yapmak.
İnsanlar arasında sevgi ve yakınlaşmayı sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı
seyahatler, toplantılar tertip etmek, bunun için seyahat acenteleri ile işbirliği yapmak.
Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, tüm devlet kurumları, belediyeler ve sivil
toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
Vakfın amacını gerçekleştirmek için gerekli bina, tesis, araç, gereç vb her türlü
donanım malzemesi almak, kiralamak, bağış kabul etmek ve gerekli her türlü yatırımı
yapmak, konularında faaliyet göstererek amacı gerçekleştirmektir.
Vakıf malvarlığını geliştirmek amacıyla amaç ve hizmet konuları kapsamında iktisadi
işletmeler ve/veya şirketler ve sermaye ortaklıkları kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak
etmek, yetkili makamlardan izin almak koşuluyla ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, vakıflarla,
gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmak.

