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İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı

İBADET Yönetmeliği
1.

TANIMLAR VE AMAÇ:

1.1.
İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı (bundan sonra “VAKIF” olarak anılacaktır), Kuruluş
Senedi Beyoğlu 7. Noterliğinden 28/09/1999 tarihinde tasdik görmüş ve Beyoğlu 4. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 10/11/1999 tarihli E. 1999/646 sayılı kararı ile hükmi şahsiyet kazanarak vakıf
siciline tescil edilmiş olup, T.C. Medeni Kanunu gereğince kurulmuş ve 24 Haziran 2001 tarihinde,
24442 sayılı (sayfa 89) Resmi Gazete ilanı ile kuruluş sürecini tamamlamış olan bir vakıftır.
1.1.1. Protestanlık: 16. yüzyılda İncil’in esaslarına dönmek için yapılan Reform hareketine
verilen genel isimdir. Reformun ana özellikleri,
a)
İnanç ve uygulaması (ibadet) konularında bağlayıcı olarak yalnız Kutsal
Kitap’ın (Tevrat, Zebur, ile İncil’in) yetkisinin kabul edilmesi (1Ko.4:6, 2Ti.3:1517);
b)
İnsanın Tanrı’ya kavuşması için Mesih İsa’ya Kurtarıcı olarak iman
etmekten başka hiçbir dinsel çaba veya aracı kabul edilmemesi (Rom.4:1-5; Ef.2:810).
c)
İnanç ve devlet işlerinin ayrı tutulmasıdır (Mat.22:21; Rom.13:1). Tek bir
merkezi yönetimden ve bir milliyet Hıristiyanlığı anlayışından bağımsız olan
Protestan kiliseler, dünya çapında “Evangelical” (‘İncilî’) kiliseler olarak
bilinmektedir.
1.1.2.

Kilise: Sözlük anlamı ile
a)
“Yun. ekklesia 1. Hıristiyan tapınağı. 2. Hıristiyan mezheplerinden biri (…)
3. Hıristiyanlıkla ilgili dinî kuruluş. 4. Hıristiyanlığın öğretilmesi, dinî işlerin
yönetimi vb. ile ilgili papa ve piskopos topluluğu” demektir (Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu. TÜRK DİL KURUMU, Türkçe Sözlüğü).
Ne var ki ‘KİLİSE’, kelimenin kaynağı olan İncil’in Eski Yunanca
“ekklesia” kelimesinin asıl anlamına göre,
b)
“Halk meclisi. Genel olarak: cemaat, topluluk, toplantı, camia; (…)
inananlar topluluğu” demektir (BIBLIOGRAF, Eski Yunanca Sözlüğü).

1.1.3. İstanbul Protestan Kilisesi 1995 yılında (o zaman ‘Bostancı Protestan Kilisesi’
ismiyle) T.C. Anayasasının tanıdığı temel haklar ve İncil’in öğretileri doğrultusunda
kurulmuş olan bir kilise topluluğudur.
1.1.4. VAKIF, Amacı uyarınca (Kuruluş Senedi 3. Maddesi) Protestanların dini
ihtiyaçlarını T.C. Anayasasına ve Türk Mevzuatına uygun olarak tüzel bir kimlik altında
toplu halde karşılamalarına olanak sağlayan resmi araçtır.
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1.2.
AMAÇ: VAKFIN Kuruluş Senedi 4-G ve 4-H Maddeleri gereğince hazırlanmış olan iş bu
İBADET YÖNETMELİĞİNİN amacı, İstanbul Protestan Kilisesi Vakfına bağlı kilise ve ibadet
yerlerinde uygulanacak ibadet, etkinlik ve idare kurallarını saptamaktır.
4-G Madde: “Kilisenin temel ibadet anlayışını saptamak, gerekiyorsa bu konuda yönetmelik
hazırlamak, personeli eğitmek ve bu amaçla burs vermek”;
4-H Madde: “Kilise dahil, Vakfın etkinlik alanları ile ilgili […] tüzük hazırlamak.”

2.

TEMEL İNANÇ BİLDİRGESİ:

2.1.
KUTSAL KİTAP (Eski Ahit: Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Yazıları; ile Yeni Ahit: İncil;
bkz. Luk.24:44) asıl lisanları olan İbranice, Aramice ve Grekçe’de tümüyle Tanrı’nın hatasız
esinidir (2Ti.3:16,17; 2Pe.2:20-21; 3:15-16). İnanç, ibadet ve uygulama konusunda tek güvenilir,
yeterli ve yetkili kaynaktır (Yu.10:35; 1Ko.4:6; 2Se.3:14-15). Vahiy süreci Mesih’in gelişi ve
İncil’in tamamlanmasıyla sona ermiştir (Luk.16:16; Vah.22:18-19).
2.2.

Evreni yaratan, devam ettiren ve yöneten, her şeye kadir, her yerde hazır ve her şeyi bilen

TEK BİR TANRI vardır (Yas.6:4; Mar.12:29). Kendini Baba (görünmez ÖZ), Oğul (Tanrısal SÖZ)

ve Kutsal Ruh (Tanrısal GÜÇ) olarak açıklamış ve tekliğinde ezelden ebede bu üç benlik olarak var
olmaktadır (Yar.1:1-3; Mat.28:19). Tanrı SEVGİDİR (1Yu.4:8,16) ve ezeli-ebedi tasarısı
doğrultusunda insanları sonsuz mutluluğa kavuşturmayı amaçlamaktadır (1Ti.2:4-5).
2.3.
İNSAN Tanrı’yla bir sevgi ve ibadet ilişkisi içinde yaşaması, Tanrı’dan zevk alması, O’na
yücelik vermesi ve sonsuza dek mutlu olması için yaratılmıştır (Yu.4:23-24; Yşa.43:7,21; 1Yu.4:78). Ama tüm insanlar günah işledi, Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı (Rom.3:23) ve O’nun kutsal
istemlerini karşılamak için tamamen yetersizdirler (Rom.3:10-20). Bu yüzden Tanrı’nın yargısı
altındadırlar (Yu.3:18,36; Ef.2:1-2).
2.4.
MESİH İSA; bütün peygamberlerce ilan edilen Kurtarıcı (Luk.24:27; Elç.3:18), Kutsal
Ruh’un gücüyle Bakire Meryem aracılığıyla insan bedenine bürünen Tanrı’nın Ezeli Sözü’dür
(“Tanrı’nın Oğlu” unvanı fiziksel değil, ruhsal anlamdadır: Yu.1:1-3,14,18). Onun günahsız
yaşamı, ölümü ve dirilişi, günahları bağışlatan kurban olarak (Yu.1:29; 1Ko.15:3-4) her insanı ebedi
azaptan kurtaran tek gerekli, geçerli ve yeterli ‘sevap’tır (Rom.5:18; İbr.5:9-10). Ve şimdi Baba’nın
katında Tanrı’ya kavuşanlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır (Ef.1:20-23; İbr.7:25).
2.5.
Derin bir TÖVBEYLE Mesih İsa’ya kendi şahsi Rab ve Kurtarıcısı olarak İMAN edip
tümüyle teslim olan kişi, ‘sevap işleri’ kendisine bir hak sayılmaksızın Tanrı katında aklanır
(Rom.3:24-25; 4:4-8). İmanlı kişi, kurtulmuş olmanın sonucu olarak bir şükran ve övgü yaşamı
niteliğinde (Rom.5:1-2; Ef.1:6,12,14) Rab’bin isteklerine boyun eğer (Rom.1:5; 15:18-19; 16:26),
O’nun önceden hazırladığı ve O’nu hoşnut eden iyi işlerin yolunda ilerler (2Ko.5:9; Ef.2:8-10;
1Yu.2:6).
2.6.
Tanrı’nın KUTSAL RUHU, iman eden insanın, ruhsal olarak yeniden doğmasını sağlar ve
sonsuz mirasın güvencesi olarak onu mühürler (Yu.3:3-8; Ef.1:13-14). Kutsal Ruh imanlının içinde
yaşar (Yu.14:16; Rom.8:9), onu Tanrı’yla beraberlik içinde kutsal bir yaşam sürmesi için her
yönden güçlendirir (Gal.5:22-23) ve ruhsal yeteneklerle donatarak imanlılar topluluğunda ruhsal bir
hizmet görmesi için yeterli kılar (1Ko.12:4-7,11).
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2.7.
Tüm kurtulanlar, İMANLILAR TOPLULUĞU’nu (Kilise’yi) oluşturur (Elç.2:47). İmanlılar,
inancını beraber yaşamak ve ibadetlerini yapmak için yerel kilise toplulukları şeklinde düzenli
olarak bir araya gelirler (Elç.2:42). Her yerel topluluk kendi üyeleri arasından onayladığı önderler
dışında, İncil’de bütün kiliseleri toplayan bir merkezi yönetim sistemi görülmemektedir. Evrensel
kilisenin tek başı Mesih İsa’nın kendisinden başkası değildir ve olamaz da (Ef.1:22; 4:15; 5:23;
Kol.1:18).
2.8.
Yetkin bir melek olarak yaratılan ŞEYTAN, gururlanıp Tanrı'ya karşı başkaldırdı (Yşa.14:
12-15; Hez.28:12-19) ve O'nun baş düşmanı oluverdi. Tanrı'nın vaadi uyarınca (Yar.3:15: 1Yu.3:8)
Çarmıh'ta yenilen Şeytan, gücü elinden alınmış (Mat.12:28,29; Kol.2:15) ama yalanlarıyla
inanmayanları saptırmaya devam etmektedir (2Ko.4:4). İmanlılar; yalanlarına, ayartmalarına ve
saldırılarına direnerek (Ef.6:10-18; Yak.4:7; 1Pe.5:9) Mesih'in kefaretinde onu yenecek lütfü ve
gücü bulurlar (Vah.12: 10-11).
2.9.
Mesih İsa dünyaya tekrar gelip doğruluk egemenliğini kuracaktır (Mat.25:31). EN SON,
ölüler ölümden dirilecek, Evrensel Yargı Günü gelecek ve ebediyet düzeni başlayacaktır.
Kurtulanlar sonsuzluklar boyunca Tanrı’yla paylaşacakları mutluluğa, kurtulmayanlar ise Tanrı’nın
yüceliğinden uzak kalarak sonsuz utanca gidecekler (Mat.25:46; Yu.5:29; 2Se.1:9; Esi.21:1-7; 22:15).

3.

KİLİSE TOPLULUĞU GENEL YAPISI:

3.1.
VAKFA Bağlı Kiliseler: VAKIF ile ilişki kurmak isteyen kilise toplulukları bir protokol
imzalarlar (bkz. 8.5 ve 10.1). Bu topluluklar ve bunların yönetim veya idare organları, VAKIF için
bir yönetim ve karar mekanizması olmadıklarından Vakıflar mevzuatında tanımlanan bir ‘vakıf
birimi’ değildirler.
3.1.1. Bu kilise toplulukları, VAKFIN bünyesine dahil olmaları halinde VAKFIN ismi
altında toplanır ve bulundukları semt, ilçe veya ilin adını eklerler. Örneğin:

3.2.

•

Bağdat Cad. No:77 Altıntepe, İstanbul adresindeki topluluk için, “İstanbul Protestan
Kilisesi Vakfı, ALTINTEPE Protestan Kilisesi” ismi;

•

Mehmet Akif Sok. No:15 Çukurbağ Mahallesi, İzmit adresindeki topluluk için ise,
“İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı, İZMİT Protestan Kilisesi” ismi kullanılır.

Kilise Tanımı: Orijinal anlamına göre ‘kilise’ (dinsel topluluk) iki genel anlamı var:
3.2.1. Evrensel Kilise Topluluğu: Kutsal olmaya çağırılan (Rom.1:7; 1Ko.1:2) tarih
boyunca İsa Mesih’e ait imanlıların toplamı; “adları göklerde yazılmış… [olanların]
topluluğu”dur (İbr.12:23). Bu ‘İsa ümmeti’ mezhep ötesidir ve tek bir örgütsel yapısı yoktur
(Mar.9:38-40); ilahî ve dinsel bir kurumdur (Mat.16:18). Mesih İsa, 12 Havarisi ve İncil
temeline dayanır (Ef.2:19-20; Yah.3, 17). Mensupları yalnız Tanrı tarafından tam olarak
bilinir (2Ti.2:19). Bütün kilise topluluklarının evrensel başı yalnız İsa Mesih’tir (Ef.1:2223; 4:14; 5:23; Kol.1:18; 2:19).
3.2.2. Yerel Kilise Topluluğu: Belirli bir adreste (örn. 1Ko.1:2) Mesih İsa’nın
başkanlığında (ismini anarak) O’nun gücü ve yetkisi ile (Mat.18:18,20; 1Ko.5:4); ibadet,
dua, beraberlik, ruhsal eğitim, İncil’in tanıtımı ve ruhsal hizmet için bir araya gelen dinsel
topluluktur (Elç.2:42). Her topluluğun bünyesi ibadetlere devam eden (İbr.10:24-25;
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13:7,17) ve birbirlerine sevgi bağlarıyla kenetlenen üyelerden oluşmaktadır (Kol.3:14;
Ef.4:15-16). Yerel kilise topluluğunun yönetimi ise topluluğun onayladığı bir İhtiyar Heyeti
(önderler) tarafından yürütülür (Tit.1:5).
3.3.
Kilise Üyeleri: Hepsi eşit ve ruhsal kardeştir. Çünkü kişi, ruhsal olarak yeniden
doğduğunda (Yu.3:3,6) bir ‘beden’ (aile) olmak üzere bütün imanlılarla aynı Ruh’la vaftiz edilir
(1Ko.12:13).
3.3.1. Her imanlı, bir yerel topluluğun bünyesine dahil olarak imanın sorumlukları ile
ayrıcalıklarını o topluluğa bağlı kalarak üstlenir.
3.3.2. Hiçbir ruhban sınıfın aracılığı olmaksızın her üye duayla Tanrı’nın huzuruna
çıkabilir (1Ko.12:13; Ef.2:18-19).
3.3.3. Topluluk yaşamını belirleyen esaslar: sevgi, alçakgönüllülük, bağışlama ve diğer
üyelerin yararını gözetmektir (Yu.13:34; Ef.4:32; Kol.3:13-14; Flp.2:4).
3.4.
İhtiyar Heyeti (Önderler) imanda olgun, ‘hizmetkâr’ yüreği olan ve sorumluluk sahibi
üyelerden oluşur (Elç.20:28; 1Ti.3:1-7; Tit.1:5-9).
3.4.1. Önderler, Kutsal Ruh’un seçimine uyarak (Elç.20:28) kilisenin kurucu heyeti (7.2)
tarafından önerilen (bkz. 7.2.1 ile Elç.14:23) ve topluluk tarafından onaylanarak (1Se.5:1213) seçilen erkek üyelerdir (1Ti.3:2;Tit.1:6).
3.4.2. Önderler mesleklerine devam edip kilisedeki hizmetlerini gönüllü olarak yerine
getirirler. Önderlerden biri/birkaçı ise kilise topluluğunun maddi desteğiyle kilise hizmetleri
için çalıştırılabilir (1Ti.5:17).
3.4.3. İncil’de çoğulcu bir önderlik modeli görülmektedir (örn. Tit.1:6). Önderler, ruhsal
yetenek ve donanımlarına göre kendi aralarında görev ve yetki paylaşımı yaparlar.
3.5.
Hizmetler: İncil’de, İhtiyar Heyeti’nden başka, kilise topluluğunda önder olmadıkları halde
hizmet eden iki gönüllü grup daha görülmektedir (Flp.1:1; 1Pe.4:11):
3.5.1.

Kelâm Hizmetleri (Luk.1:2): vaizler, müjdeciler ve İncil eğitmenleri;

3.5.2. Yardım Hizmetleri (1Ti.3: 8-13): muhasebe, ibadet yerinin bakımı gibi bazı pratik
hizmetler ve sosyal etkinliklerde bulunan kadın veya erkek üyeler (1Ti.3:8, 11).
3.5.3.

Bu hizmetler İhtiyar Heyeti tarafından teşvik edilir ve denetlenir (Flp.1:1).

3.6.
Etkinlikler: Kilise topluluğu, Tanrı’ya ibadetini sunmak ve topluluk hayatını geliştirmek
amacıyla bir araya gelir veya şu etkinliklerde bulunur:
3.6.1. Toplu ibadet: İsa’nın dirildiği haftanın ilk gününde (Pazar günü; bkz.
Yu.20:1,19,26; Elç.20:7) Rab’bi yüceltmeye yönelik kutlama (1Ko.11:20,23-26).
3.6.2. Dua: Her konudaki dilekleri Tanrı’ya şükranla ve yalvarışla bildirmek için muayyen
zamanlarda dua toplantıları (Elç.2:42; Flp.4:6);
3.6.3. Tanıtım: Rab’bin buyruğu uyarınca (Mat.28:19) ilgi duyanlara (1Pe.3:15) İncil
müjdesini açıklamaya ve yaymaya yönelik her türlü araç ve etkinlik;
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3.6.4. Eğitim: İmanlıların ruhça gelişebilmeleri için hafta içi İncil çalışmaları; hizmet
verenleri donatmaya yönelik eğitim programları (Elç.2:42; Ef.4:12; Kol.1:28);
3.6.5. Sosyal hizmet: İnsanların ruhsal, bedensel ve toplumsal acılarını ve gereksinimlerini
gidermeye yönelik yardım etkinlikleri (örn. İbr.13:2-3, 15-16).
3.6.6. Değerlendirme: Kilise üyelerine danışıldığı ve kendilerinden belli konularda söz ve
oy haklarını kullanmaları istendiği toplantı (örn. Elç.1:13-15; 6:3,5).
3.6.7. Başka etkinlikler: yukarıda sıralanmayıp kilise üyelerinin ruhsal gelişimine ve kilise
topluluğunun hizmet alanlarına uyan her türlü etkinlik ve çalışma.

4.

EVRAK KAYIT VE YAZIŞMALAR:

4.1.

Kilise toplulukları aşağıdaki 4 bölüm doğrultusunda evraklarını ve yazışmalarını düzenler:
a)
b)
c)
d)

Kararlar (k).
Giren / Çıkan Evraklar (e).
Bağışlar ve Harcamalar (b).
Diğer Belgeler (d).

4.1.1. Bu bölümlerde kaydedilen evraklarda numaralandırma; bölümün ilk harfı (örneğin
Kararlar için “K”), bölümün kayıt listesindeki sırası (örneğin “001”) ve taksimle ayırtıp
(“/”) kaydedildiği senenin son iki rakamını (örneğin 2003 yılında: “03”) yazarak
belirlenecektir. Verilen örneğe göre: “K-001/03” yazılacaktır.
Yukarıdaki bölümler listesinde (4.1.a – d) her bölüm için kayıtlarda kullanılacak baş
harf parantez içinde verilmiştir. Bunlara göre dosyalanacak evrakların içeriği şöyledir:
4.2.
Kararlar: “Alınan Kararlar” başlıklı listede kararların Nosu ve tarihi, konusu ve varsa
açıklaması yazılacaktır (bkz. ekteki örnek). Kararlar dosyasında; kilise değerlendirme toplantısı
tutanakları, kilise yönetimiyle ilgili olarak yapılan atanmalar ve değişiklikler gibi kilise topluluğu
için yönetim, temsil, maaşlı görev, eğitim bursu, sosyal yardım vb. konular ile ilgili kararlar
dosyalanır.
4.2.1.

Kararlarda, önderlerin imzası ve kilisenin kaşesi bulunmalıdır.

4.2.2. Alınan Kararların birer sureti VAKIF Yönetim Kuruluna teslim edilecektir. VAKIF
Yönetim Kurulu; alınan kararın, VAKFIN Kuruluş Senedi veya bu Yönetmelik ile
uyuşmadığını tespit ettiği hususlarda gerekçeleriyle birlikte ilgili uyarı ve düzeltme yazısını
kilisenin İhtiyar Heyetine teslim edecektir.
4.3.
Giren / Çıkan Evraklar: Evrak listesine (bkz. ekteki form örneği), giren veya çıkan
evrakın numarası, tarihi, konusu, gönderen veya verenin adı ve varsa ilgili açıklama yazılacaktır.
4.3.1. Giren evrak bir dilekçe ise, Kilise İhtiyar Heyetinin cevap verdiği durumlarda
cevabın evrak listesindeki çıkış tarihi ve numarası en sağdaki sütuna yazılacaktır.
4.3.2. Çıkan evrak bir dilekçeye cevap olarak verildiği durumlarda, en sağdaki sütuna
dilekçenin listedeki tarihi ve numarası; veya
4.3.3.

Evrak kilisenin bir dilekçesi olarak çıktıysa, cevap alındığında cevabın tarihi ve
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listedeki giriş tarihi ve numarası yazılacaktır.
4.3.4. Çıkan her evraktan Giren/Çıkan Evraklar dosyasında bir suret ya da bir fotokopi
saklanacaktır.
4.4.
Kilise Bağışları ve Harcamalar: Kilisede verilen bağışlar, VAKIF tarafından kilise
toplulukları adına açılacak banka fon hesaplarında takip edilir ve değerlendirilir (bkz. 8. Madde).
4.5.
Diğer Belgeler: Diğer Belgeler dosyasında kiliseler arası yazışmalar gibi yukarıdaki
sınıflara girmeyen her türlü yazı veya belge, numara ve tarih verilip dosyalanacaktır.
4.6.

Kullanılacak formlardan birer örnek bu Yönetmeliğin eklerinde gösterilmektedir.

5.

VAKIF İLE İLİŞKİLİ KİLİSELERDE ÜYELİK

5.1.
İncil İnancı doğrultusunda Mesih İsa’yı kabul etmesiyle ‘ruhta yeniden doğan’ herkes
(Yu.3:3,6), Evrensel Kilise Topluluğunun doğal üyesidir (Ef.1:13, 14; 1Ko.12:13).
5.2.
İbadet hem bireysel hem toplu bir etkinliktir. Her imanlının dini ihtiyaçları, kendisinin
devam ettiği bir yerel kilise topluluğunun bünyesinde karşılanır (1Ko.12:13-27; Ef.4:15-16).
5.2.1. Kilise üyeliği, VAKIF üyeliğinden farklıdır. VAKIF üyeliğinin resmi değeri vardır.
Kilise üyeliğinin ise dinsel bir anlamı vardır.
5.3.
Üyeliğe Giriş: Mesih imanlısının yaşamı, yerel bir kilise topluluğu içinde bir ibadet ve
ruhsal hizmet yaşamıdır. Vaftiz töreni yerel kilisenin üyeliğine giriş şartıdır (vaftizin anlamı ve
şekli: 6.6).
5.3.1. İman ikrarında bulunan (Mar.16:16; Elç.8:36-38) ve Tanrı yolunda “tövbeye yaraşır
meyveler veren” (Luk.3:8) reşit kişi, ibadetlerine devam ettiği kilise topluluğunun İhtiyar
Heyetine bir dilekçe ile vaftiz için başvurabilir. Başvuru değerlendirilip kabul edilirse aday:

5.3.2.

a)

“İnanç ve İbadet Kılavuzu” isimli İLMİHAL ile temel bir eğitim görür;

b)

Üyelik Formunu doldurur (bkz. ekteki örnek); ve

c)

İhtiyar Heyetince saptanan tarihte şahitler huzurunda vaftiz edilir (örn.
Elç.2:41).

Vaftiz edilen kişiye “Vaftiz Sertifikası” ve “İhtida Belgesi” verilir (bkz. ekler).
Not 1:
Başka kilise topluluğunda vaftiz edilmiş kişi vaftiz sertifikasıyla başvurabilir. İLMİHALİ
okuyup Üyelik Formunu doldurur.
Not 2:
Üyeliğe kabul edilebilmek için önceki üyeliğini topluluğun önderlerin onayıyla sona erdirmiş
olması gerekir (örn. Rom.16:1). Bir topluluğun disiplini altında bulunan veya üyelikten uzaklaştırılmış
olan kişi, bu durumu bir çözüme kavuşturmadan başka bir topluluğa üye olarak kabul edilmemelidir.
Not 3:
Reşit olmayıp da Hıristiyan anne-babadan olan gençlerin başvurusunun değerlendirmeye
alınabilmesi için vaftiz dilekçesi iki ebeveyn tarafından imzalanmalıdır.

5.4.
Üyeliğin Hak ve Sorumlulukları: Üyeden, (a) İncil’in ahlakına uygun bir yaşam sürmesi
(1Se.4:3,7), (b) ibadetlere düzenli katılması (İbr.10:25) ve (c) iman yaşamına ilişkin konularda
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önderlere uyması (İbr.13:17) istenir.
5.5.
Kilise üyesi, topluluğun ibadet ve etkinliklerine, gönüllü hizmet ve projelere serbestçe
katılır. Topluluğun ortak giderleri üyelerin gönüllü bağışlarıyla veya değerlendirme toplantısında
(6.8) topluluk tarafından kararlaştırılan aidatlar ile karşılanır (2Ko.9:7).
5.6.
Yerel topluluğun üyesi, önderlerin seçiminde, bir sonraki yılın projeleri ile kilise bağışlarını
değerlendirme planını onaylamada ve İhtiyar Heyetince değerlendirme toplantılarında topluluğun
görüşüne sunulan konularda söz ve oy sahibidir (bkz. 6.8).
5.6.1. Geçerli bir mazeret olmaksızın ibadetlere 3 ay süreyle devam etmeyen üyeler
uyarılır. Toplam 6 ay süreyle devamsızlık gösteren üyelerin oy hakkı pasif konumuna alınır.
Tekrar aktif üye konumuna dönmek için üyenin İhtiyar Heyetine başvurup 3 aylık bir
devamlılık göstermesi gerekir.
5.6.2. Kendi şahsi nedenleriyle üyelikten ayrılmak isteyen kişi, kilise İhtiyar Heyetine bir
dilekçeyle bildirmesi gerekir. Kilise topluluğunda üstlendiği maddi veya manevi
yükümlülükler varsa bunları tamamladıktan sonra üyeliği sona erecektir.
5.7.
Disiplin: İncil, her imanlının uyması gereken ahlaki değerler ve topluluk yaşam düzenini
belirler (bkz. İlmihal). Kilise topluluğu, düzeni bozan veya Mesih inancının itibarını lekeleyen
durumları düzeltme ve disiplin uygulama yetkisine sahiptir.
a)
Bu Yönetmeliğin maddelerine, İncil’in inancına, ahlakına veya kilise
yönetimine ısrarla uymayan kişi İhtiyar Heyeti tarafından uyarılır.
b)

Pişmanlığını gösterebilmesi için kendisine bir süre tanınır.

c)
Üye bunlara rağmen olumsuz davranışına devam ederse İhtiyar Heyeti’nin
kararıyla üyeden Rab’bin Sofrasına bir süre katılmaması istenebilir.
d)
Durumun ciddiyetine göre İhtiyar Heyeti’nin oybirliğiyle, oy birliği
sağlanamadığı takdirde aktif üyelerin 2/3 oylarıyla söz konusu üye:
1.

Pasif üye konumuna alınabilir (söz ve oy hakkı elinden alınır);

2.

Üyeliği düşürülebilir (Mat.18:15-17; 1Ko.5:1-13).
Her iki durumda da bütün kilise üyelerine bilgi verilecektir.

e)
Mesih İsa bu disiplini yalnız bir ceza olarak değil, günahtan dönme (tövbe)
ve affedilme yolu olarak da vermiştir. Dolayısıyla disiplinin amacı, Rab’bin ismine
leke sürdürmemek, topluluğun itibarını korumak ve yoldan sapan kardeşi (kişiyi)
yeniden kazanmaktır (2Ko.2:5-8).

6.

İBADETLER VE ETKİNLİKLER:

6.1.
Mesih İnancı hiç bir dil, milliyet veya kültür ayrımı gözetmez. Protestan Kiliseler, Tanrı’nın
buyruklarına ters düşmemek kaydıyla, bulundukları kültürün genel örf, adet ve ahlak anlayışına
uygun davranırlar. Bu doğrultuda VAKIF bünyesindeki kiliseler Türkçe ibadet eden ve Türkiye’nin
milli ve kültürel değerlerini yaşayan yerel kilise topluluklarıdır.
6.2.

Temel Dini İhtiyaç: Protestanların dini ihtiyaçları arasında İncil’in de altını çok net çizdiği
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toplu ibadet en başta gelenidir (örn. bkz. İbr.3:12-13; 10:23-25).
6.2.1. Tescilli Amacı uyarınca VAKIF kendi mekanları içersinde Protestanların dini
ihtiyaçlarını karşılamaları için uygun salonları ibadete tahsis etmektedir.
6.3.
Etkinliklerin Nedeni: Kilise topluluğu; (a) Tanrı’yı her yönden yüceltmek (1Ko.10: 31;
Ef.1:6,12,14); (b) Tanrı’nın erdemlerini ilan etmek (1Pe.2:9); ve (c) Mesih’in doluluğundaki
olgunluk düzeyine erişmek için vardır (Ef.4:13). Bunlara ulaşmak için:
6.3.1 Her kilise üyesi, Rab’bin Sözü’nde ve Tanrı yolunda eğitilmelidir (Kol.1:28).
Böylece Mesih İsa'nın öğrencisi olarak ruhça gelişecektir (Mat.28:19-20). Bunun için kilise
önderleri uygun İncil Çalışmaları ve paylaşım gruplarını düzenlerler.
6.3.2. Kilisenin her üyesine, gönüllü olarak hizmet etmesi için kendi ruhsal armağanlarını
(yeteneklerini) keşfettirecek gerekli bilgi, hizmet fırsatı ve tecrübe donanımı verilmelidir
(10.4.1 ile Ef.4:12).
6.3.3. Ayrıca üyeler gönüllü olarak birçok temel yardımda bulunabilir: temizlik, bina veya
mutfak bakımı, kitaplık düzeni, sekreterlik, muhasebe, başka hizmetlere yardım vb.
6.3.4. Göreve atanmak için (hizmet görevi, müjdecilik, İncil eğitmeni, vaizlik, önderlik,
vs.), adaylar buna yönelik bir eğitim görmelidir (2Tim.2:2). Bkz. 9.1.
6.3.5. Kilise topluluğu Mesih İnancını öğrenmek isteyenlere yönelik etkinlikler düzenler
(Elç.15:35; 1Se.1:8). Başka yerlerde ibadet gereksinimi doğduğunda yeni bir kilise
topluluğu düzeni oluşturulabilir (7.2. ve 10.1).
6.3.6.

Üyeler dışında kilise ibadetleri ve etkinliklerine ziyaretçi kabul hakkı mahfuzdur.

6.4.
Pazar İbadeti: İncil’de, imanlıların ibadet için Mesih’in ölümden dirildiği haftanın ilk günü
olan Pazar gününde bir araya geldikleri görülür (Yu.20:1,19; Elç.20:7; 1Ko.16:2).
Topluluğun ibadetleri aracılığıyla Mesih İsa, ruhsal anlamda imanlılar arasındadır
(Mez.22:3; Yas.3:17; Mat.18:20; Vah.1:13; 3:20). Amaç; Rab’be tapınmak, toplulukla bütünleşmek,
Kelam’dan öğrenmek ve ruhça gelişmektir (Elç.20:7; 1Ko.14:26).
6.4.1.
•
•
•
•
•
•

İncil’de görüldüğü şekilde ibadetler:
İlahiler (örn. Mat.26:30, Mar.14:26; 1Ko.14:15; Ef.5:19; Kol.3:16; İbr.12:12);
Övgü ve şükran duaları (Mat.26:26; Elç.2:42; 20:36; 1Ko.14:15-16; Ef.5:19;
Kol.3:16);
Üyelerin teşvik sözleri (örn. 1Ko.14:3,31; Kol.3:16; 1Se 4:18; 5:11);
Rab’bin Sofrası (örn. Mat 26:26; Elç.2:42; 20:11; 1Ko 11:23-24);
Bağış (örn. Mar 12:41; Yu 8:20; 1Ko.16:1-2; 2Ko.9:7-12; İbr.13:15-16); ve
Vaaz (örn. Elç. 2:42; 15:32; 20:11; 1Ti.4:13; 2Ti 4:1-2)…
…bölümlerinden ibarettir.

6.4.2. Bu doğrultuda (a) ibadeti yöneten, (b) ilahileri yöneten (müzik grubu) ve (c) vaaz
veren olmak üzere, her Pazar ibadeti için ibadetlerden sorumlu önder ya da İhtiyar Heyeti
tarafından bir cetvelde bu üç görev için bir ya da birer kişi yazılacaktır.
Not:

Her ibadetten önce Rab’bin Sofrasını (bkz. 6.5) hazırlaması için bir üye görevlendirilir.
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6.4.3.

İbadetin genel düzeni de şöyledir:
a)
İbadeti yönetecek kişi müzik grubu ile beraber söylenecek ilahileri ve
ibadetin sırasını, ibadet gününden veya saatinden önce muayyen bir zamanda
belirler ve toplantının seyrini Rab’be emanet etmek için beraber dua ederler.
b)
Yöneten kişi toplantıyı başlatır; ilahilere ne zaman başlanacağını gösterir,
topluluğu duaları veya teşvik sözleri ile ibadete katılmaya davet eder. Müzik grubu
ise, uygun görülen her türlü çalgılarla ilahiler bölümünü yürütür. Yöneten kişi
ilahiler, dualar ve teşvik sözleri bölümü tamamlanınca “Rab’bin Sofrası”na ilişkin
açıklama yapar (6.5). “Rab’bin Sofrası”nı dağıtmaları için bir iki kişi çağırır. Aynı
şekilde bağış ile ilgili bir açıklama yaptıktan sonra dua edip bağışı toplaması için bir
iki kişiyi davet eder veya kendisi toplar. Ardından çocukların Pazar eğitimine
gideceklerini hatırlatır ve vaaz verecek kişiyi kürsüye davet eder. Vaazdan sonra
kilise etkinlikleriyle ilgili duyurular verir ve ibadeti sona erdirir.
c)
İhtiyar Heyetinin görevlendirdiği iki kişi bağışı sayar, zabıt tutarak imzalar
ve VAKFIN ilgili kilise fon hesabına yatırırlar (bkz. 7.8.1; 8.1 – 8.3).
Not 1:
Yukarıda (6.4.3.a – c) örneği verilen ibadet düzeni bir model niteliğindedir, bir kural olarak
görülmemelidir. İlahilere, dualara, teşvik sözlerine, bağışa, vaaz bölümüne ve istenirse Rab’bin
Sofrasına yer verilmesi şartıyla toplantının düzeni tamamen değişebilir. 1. Korintliler 14.üncü
bölümden anlaşıldığı gibi “Toplandığınız zaman (…) her şey uygun ve düzenli şekilde yapılsın”
demekle birlikte (ayet 26 ile 40), “her birinin bir ilahisi, öğretecek bir konusu, Tanrısal bir esini,
bilinmeyen bir dilde söyleyecek bir sözü ya da bilinmeyen bir dilden çevirisi varsa. Her şey topluluğun
gelişmesi için olsun. (…) iki ya da en çok üç kişi sırayla konuşsun” demektedir (ayet 26 ve devamı);
yani serbestçe tapınmaya ve Ruh’un yönetimine “engel olmayın” (ayet 39). Çünkü “Rab Ruh’tur ve
Rab’bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır” (2Ko.3:17). Bu doğrultuda yöneten kişi topluluğun
ruhsal gereksinimlerine ve Ruh’un yönlendirişine duyarlı davranmalıdır.
Not 2:
İbadette erkek kadın, yetişkin çocuk ayrımı yoktur; herkes serbestçe ibadete katılabilir
(Elç.1:14; Gal.3:28): ilahi söyler, dua edebilir, Kelâm’dan teşvik sözleri paylaşabilir vb. (1Ko.11:4-5;
14:26-31, 40); ancak ibadetin akışı yönetenin denetimindedir (6.4.3.b.).
Not 3:
1Ko.11:3-16’da, toplu ibadette dua eden veya Tanrı Sözü’nü paylaşan “kadının başı
üzerinde yetki işareti” olmasına dair ayeti uygulama biçimi kişinin bu konudaki görüşüne bırakılan bir
seçimdir.

6.5.
Rab’bin Sofrası: Ekmek ve şarap/üzüm suyu (“asmanın ürünü”; Mat.14:25; Luk.22:18)
paylaştırılarak; Rab’bin ölümünü, Yeni Antlaşma için feda edilen bedenini ve kanını, ölümden
dirilişini ve ikinci gelişini anmamız için Kendisinin buyurduğu simgesel bir törendir (1Ko.11:2327).
6.5.1. İbadeti yöneten, vaftizli olmayan kişileri kilisenin önderleriyle bu konuyu
görüşmeden Sofra’dan almamaları için uyarır (1Ko.11:29-32; Çık.12:43-50).
6.5.2. Rab’bin Sofrası tövbeye fırsat vermek için bir hatırlatmadır. Katılan üyeler önce
yüreklerini sınar, sonra ekmeği yiyip ‘kâseden’ birer yudum alırlar (1Ko.11:28).
6.6.
Vaftiz Töreni: Vaftiz olmak Rab’bin buyruğudur. Kelime anlamı ile “suya batırılmak”
demek. Törenin anlamı: imanlının eski yaşama öldüğü (günah yaşamına sırt çevirdiği) ve ortak
edildiği Mesih’in ölümünün ve dirilişinin gücüyle ruhsal olarak dirilip Tanrı yolunda kutsal bir
yaşam sürmeye, “beden” ile (toplulukla) birlikte kendini Tanrı hizmetine sunmaya karar verdiğine
dair BİR İKRARDIR (Rom.6:1-6; 1Pe.3:21).
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6.6.1.

Törende tanıklar huzurunda vaftizin anlamı açıklanır.

6.6.2. Vaftiz adayı, topluluğun huzurunda iman ikrarında bulunur ve vaftiz eden
(önderlerden biri yada önderler tarafından görevlendirilen bir kişi), “İman ikrarınız üzerine;
sizi Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz ediyorum” der (Mat.28:19); aday da vaftiz
edenin yardımıyla suya girip çıkar.
6.6.3. Adayın, suya girişiyle ruhsal olarak eski yaşamına öldüğü, sudan çıkışıyla Mesih ile
birlikte yeni bir yaşama dirildiği simgelenmektedir.
6.7.

Diğer Etkinlikler:
6.7.1. Hafta içi etkinlikler: Haftalık dua ve paylaşım grupları, ihtiyaç duyulduğunda hafta
arası bayanlar toplantısı, gençler toplantısı, zaman zaman konferanslar, özel dua ve oruç
zamanları, seminerler ve kilise topluluğunu geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlenebilir.
6.7.2. Çocuklara yönelik dersler (pazar eğitimi): Ebeveynlerinin izniyle çocuklarla,
Hıristiyan inancını ve yaşayışını öğreten dersler, oyunlar, el işleri vb. çalışmalar yapılır.
Çocukların ruhsal eğitiminden sorumlu üyeler İhtiyar Heyetinin denetimi altında hareket
ederler.

6.8.
Değerlendirme Toplantısı: Yıllık projeler, hedefler ve kilise bağışlarını değerlendirme
planını görüşmek, topluluğa bilgi vermek, yeni önderleri veya kilise temsilcilerini onaylamak,
kilisede yapılacak işleri görüşmek, gelişmeleri değerlendirmek vs. için tüm aktif kilise üyelerinin
davet edildiği toplantıdır.
6.8.1. Yaklaşık yılda iki kere ‘olağan toplantı’ olarak; muayyen zamanlarda da İhtiyar
Heyetinin veya üyelerin 1/3’inin talebiyle ‘olağanüstü toplantı’ olarak düzenlenir.
a)
Üyelere toplantı tarihi ve saati konusunda en az toplantıdan önceki iki Pazar
ibadetinde üst üste haber verilecektir. Gündem kilisenin ilan panosuna asılacaktır.
Acil durumlarda mümkün olduğu kadar önceden haber verilecektir.
b)
Değerlendirme toplantılarının oturumu üyelerin salt çoğunluğunun katılımı
ile geçerli sayılır. İlk oturumda salt çoğunluğunun katılımı sağlanamazsa, yarım saat
sonra açılan 2. oturum o saate kadar katılan üye sayısıyla geçerli sayılıp başlar.
c)
Gündemde yazılmayan konular bir üyenin önerisi ve ikinci bir üyenin
destek oyuyla gündeme alınır.
d)
Bu Yönetmelikte farklı bir şey belirtilmediği durumlarda (örn. önderlerin,
bütün aktif üyelerin 2/3 oylarıyla onaylanması gibi) kararlar; katılan aktif üyelerin
2/3 oylarıyla alınacaktır.
e)
Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayan üye, toplantı
tarihinden en az iki gün önce bu hususu İhtiyar Heyetine bildirmesi gerekir. Onun
yerine belirttiği üye fikir beyan edip oy kullanabilir.
7.

VAKIF İLE İLİŞKİLİ KİLİSELERİN YÖNETİMİ

7.1.
Kilise topluluğu yönetimi, inananların dini ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet eder ve yalnız
dinsel niteliktedir. Bu doğrultuda İhtiyar Heyeti (kilise önderleri), kilise topluluğunun düzenli ibadet
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etmesini sağlar ve ruhsal olarak gelişmesini teşvik eder (Elç.20:17,28,32).
7.1.1. VAKIF ile ilişkili kilise toplulukları ile ilgili olarak oluşabilecek yasal
yükümlülükler durumunda kilise önderleri VAKIF Yönetiminin yetkisi altında hareket
edeceklerdir.
7.1.2. Bunun dışında VAKIF yönetimi, bu Yönetmelik maddelerine bir aykırılık söz
konusu olmadığı sürece VAKIF bünyesindeki yerel kiliselerin İhtiyar Heyetinin inancı
uygulamaya yönelik kararlarına müdahale edemez.
7.2.
Kuruluş Aşaması: İncil’de kilise topluluklarının, bir kurucu (ya da kurucu heyet)
tarafından başlatıldığı görülmektedir (1Ko.3:10-11). Yerel önderler tayin edilene kadar kurucu/
kurucu heyet, önderlik görevini üstlenir.
7.2.1. Önderliğe uygun adayları tespit edebilmek için, kurucular kilise üyelerine İncil
eğitimini ve geçici görevler verirler. Kurucu/kurucu heyeti gereken eğitimi gören ve hizmet
tecrübesi edinen uygun adayları yerel önderliğe önerir (9.1.2; bkz. Elç.14:1,21-23; Tit.1:5).
7.2.2. Önerilen adaylar, göreve başlayabilmeleri için kilise üyelerinin 2/3 oylarıyla
onaylanmalıdır. Kutsal Ruh tarafından ruhsal önderlik niteliğine ve çağrısına sahip olduklarına dair onaylanan adaylar (Elç.20:28) baş “üzerine el koyma” töreniyle göreve atanırlar
(bkz. 7.11).
7.2.3. Önderlerin en az üç kişi olması tavsiye edilir. Yerel önderlerin görev süreleri
topluluğun 2/3 onayıyla her üç senede bir yenilenir. Yenilenmediği takdirde yeni önderleri
önerme yetkisi kurucu/kurucularda veya mevcut İhtiyar Heyetindedir.
7.2.4. İhtiyar Heyetinin önder sayısı; Kurucu/kurucuların, yerel önderlerin veya kilise
üyelerinin (2/3 oy) önerisi ile üçten gerekli görülen sayıya kadar artırılabilir. Aynı şekilde
önderlerin onaylanma süresi üç seneden uygun görülen süreye uzatılabilir.
7.2.5.

Adaylar gösterilemediğinde veya üyelerin 2/3 oylarının sağlanamadığında:
a)
Önderlerin sayısı bire düşerse, yeni önderler tayin edilene kadar kalan
önder Hizmet Grubu (bkz. 7.4.4) ile beraber kilisenin hizmetlerini yürütür.
b)
Gösterilen adaylar, üyelerden yeterli oy alamayıp kilisede hiçbir önder
atanamamışsa, Kiliseler Danışma Kurulu (bkz. 7.4.5. ve 10.3) yeni önderler tayin
edilene kadar geçici bir yönetim kurulu önerir.
c)
Geçici bir yönetim kurulu da saptanamazsa, üyelerin kendilerine en yakın
olan kiliselerde ibadetlerine devam etmeleri salık verilecektir.

7.3.
VAKIF ile kilise toplulukları arasındaki protokoller veya kiliseler arası kararlar, önderler
değişse bile yürürlükte kalmaya devam eder.
7.4.

Önderlik ve Kurul Tanımları:
7.4.1. Kurucu / Kurucu Heyet: Rab’bin çağrısını alıp kilisesi tarafından onaylanarak yeni
toplulukların kuruluş aşamasına hizmet etmek için atanan görevli veya görevliler vardır
(Elç.13:1-3). Kurucu/kurucuların ruhsal yetkisi, oluşturdukları topluluklar ile kanıtlanır
(1Ko.9:2; 2Ko.3:1-6); kurucu sıfatını o zaman alırlar.
7.4.2.

İhtiyar Heyeti: İncil’de görüldüğü gibi her topluluk önder olarak atanan
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görevlilerden ibaret bir İhtiyar Heyeti tarafından yönetilir (Tit.1:5). İhtiyar Heyetinde
hizmet veren önderler eşit yetkiye sahiptirler ve ruhsal yeteneklerine göre kendi aralarında
görev ve yetki dağılımı yaparlar (1Ti.5:17).
7.4.3. Pastör: Gerekli görülürse, ‘ruhsal çobanlık’ yüreğine sahip olan (Elç.20:28)
önderlerden biri kilise topluluğunun istemiyle bütün zamanını kilisenin ruhsal hizmetine
ayırması için, İhtiyar Heyetinin başkanlığını üstlenir ve ‘Pastör’ olarak atanıp görev yapar
(7.7.2).
7.4.4. Hizmet Grubu: Gerekli görüldüğünde Kelâm hizmetleri ve yardım hizmetlerinin
(bkz. 3.5) görüşüldüğü bir çalışma grubu oluşturulur. Hizmet grubunda kilisenin farklı
hizmet alanları ve etkinlikleri, İhtiyar Heyetiyle beraber önderlerin belirlediği üyeler
tarafından değerlendirilir, düzenlenir ve koordine edilir (7.10).
7.4.5. Danışma Kurulu: Ortak etkinlikler ve projeleri saptamak için, VAKIF ile ilişkili
kilise topluluklarının İhtiyar Heyetlerinden biri asil biri de yedek olmak üzere birer
temsilcinin katılımıyla VAKIF bünyesindeki Kiliseler bir ‘Danışma Kurulu’nu oluşturulur
(10.3).
7.5.
Kilisenin Yönetilme Şekli: Her kilise topluluğu yönetiminde özerktir. Başka bir ülkedeki
bir merkezden yönetilmez. Yerel topluluğun İhtiyar Heyeti (önderler), inanç ve ibadet ile ilgili
uygulamalarda çıkabilecek sorunların çözümünde yetkili mercidir. Bununla beraber önderler, ayrı
bir ruhban sınıfı oluşturmazlar (Mat.20:25-27; 23:8-12).
7.5.1. Kilise yönetimi İncil buyruklarına ve ilkelerine bağlıdır (Elç.20:32). Önderler
mümkün olduğunca oybirliğiyle karar alacaklardır (Flp.1:1; 2:1,2; 3:15,16):
a)
İhtiyar Heyeti inanç, ibadet ve uygulama ile ilgili kararları İncil’in açık
buyruklarına dayandırmalıdır (1Ko.4:6).
b)
İncil’de açık bir buyruk bulunmayan konularda önderler, Kutsal Kitap’ın
genel ilkeleri doğrultusunda karar almalıdırlar (1Ko.1:10; Flp.2:1-2).
c)
Önderler, farklı görüşlere sahip oldukları durumlarda, dua ile Rab’bin
onları aydınlatmasını isteyerek, yine oybirliğiyle kararlaştıracakları bir uzlaşma
yolunu arayacaklardır (Ef.4:3; Flp.3:15-16).
d)

Oybirliği sağlanamadığında oyların üçte ikisiyle (2/3) karar alınacaktır.

e)
İhtiyar Heyeti, ihtiyaç duyduğu konuları değerlendirme toplantısı
düzenleyip topluluk üyelerinin görüşlerine ve oylamasına sunar.
7.5.2. Her kilise topluluğu bu Yönetmeliğin maddeleriyle uyum içinde; yeni yönetim
oluşturma, yönetim değişiklikleri, fonları kullanma gibi konulara ilişkin aldığı bağlayıcı
kararları (a) kendi Kararlar Dosyasında işleyecek (4.2) ve (b) VAKIF Yönetimine
bildirecektir (4.2.2).
7.5.3. İhtiyar Heyeti dua etmek ve kilisenin durumlarını değerlendirmek için en az ayda
bir defa bir araya gelecektir. Pastör seçilmediği durumlarda önderler dönüşümlü olarak
İhtiyar Heyeti toplantılarında başkan ve sekreter görevini üstlenirler:
a)
Başkan (önderlerden biri veya Pastör) İhtiyar Heyeti toplantıları ile
kilisenin değerlendirme toplantıları için tarih ve gündem belirler ve bu toplantıları
yönetir.
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b)
Sekreter (önderler dışında bir kişi seçilebilir), diğer önderleri veya üyeleri
ilgili toplantılara çağırır, bu toplantıların tutanaklarını ve evraklarını düzenleyip
ilgili mercilere kopyalarını gönderir.
c)
İhtiyar Heyetinin sekreteri olarak önderler dışında biri görevlendirilirse, bu
sekreter İhtiyar Heyeti toplantılarına katılacak ama oy hakkı olmayacaktır.
d)
Farklı bir karar alınmadığı sürece dönem başkanı ve sekreteri (önderlerden
biriyse), kiliseyi başka kurullar ve kurumlar karşısında temsil ederler.
7.6.
İhtiyar Heyetinde Görev Dağılımı: Önderler şu hizmet alanlarını yürütür veya denetlerler:
(a) temsil yetkisi, (b) üyelik konuları, (c) ruhsal çobanlık, (d) ibadetler, (e) teolojik eğitim, (f)
görevlendirme, (g) başka etkinlikler, (h) inancı tanıtma ve yayma, (i) idari işler ve (j) sosyal
etkinlikler.
7.6.1. Önderler, kurucu/kurucuların saptadığı iş bölümü ve dağılımına göre aralarında
görev paylaşır ve ruhsal yetkilerini kullanırlar. 7.6’daki tanımlara göre hizmet alanları
aşağıdaki konuları kapsar:
a)
VAKIFLA ilişkiler, yetkililerle diyalog, resmi başvurular ve yazışmalar,
kiliseyi temsil yetkisi, kamuoyuna açıklamalar, yayınlar hazırlamak veya
hazırlatmak, kiliseler arası ilişkiler ve ortak etkinlikler;
b)
Vaftiz başvurularını değerlendirmek, yeni üyeleri kabul etmek, uyarı ve
disiplinle ilgili durumlar, üyeler arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, kilisenin
birliğini ve bütünlüğünü korumak;
c)
Üyelerle periyodik olarak birebir ilgilenmek, onlarla dua etmek; üyelerin
ruhsal gelişimini gözetmek; evlerde paylaşım gruplarını, kilisenin dua toplantılarını,
İncil çalışmalarını organize etmek;
d)
İbadetleri, ilahiler bölümünü yönetmek veya yönettirmek; vaaz ve paylaşım
cetvelini hazırlamak veya hazırlatmak; üye aile çocuklarının Pazar eğitimini
denetlemek; dini kutlamaları ve törenleri düzenlemek (dini bayramlar, Noel,
Paskalya, evlilik veya cenaze töreni, vb.);
e)
Teolojik çizgiyi saptamak ve korumak, yeni yorumları İncil’e göre
değerlendirmek, doktrinsel veya uygulamaya ilişkin sapmaları önlemek, teolojik
eğitim programlarını (9.1 ve 10.3.1.c) desteklemek ve koordine etmek;
f)
Gönüllü üyelere yardım işleri veya küçük görevler vermek. Görev
tanımlarını yapmak, uygun ve denenmiş üyeleri bu konuda eğitmek, görevlendirmek
ve onları denetlemek;
g)
Üye aile çocuklarına yönelik etkinlikler, kadınlar toplantısı, gençler
toplantısı gibi etkinliklerin yürümesini sağlamak; konferans, seminerler ve tatil
kampları organize etmek veya ettirmek;
h)
İnancı tanıtmaya ve yaymaya yönelik etkinlikler, yeni gelen ziyaretçilerle
ilgilenmek, kilisenin hedefleri veya gelişim projelerini saptamak ve kilise üyelerine
sunmak;
i)
Kilise bağışlarını değerlendirme planını hazırlamak ve idare etmek, gelir
giderleri ve muhasebeyi denetlemek; Sekreterlik hizmetleri, evrak kaydı,
________________________________________________________________________________
İmzalar:

İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı / İBADET YÖNETMELİĞİ

Sayfa:

14

__________________________________________________________________________
yazışmalar, bina bakımı, temizlik, ikram cetveli, kitaplık veya kütüphane bakımı
yaptırmak;
j)
Sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek. Toplumun genel ihtiyaçları veya
afet durumlarında VAKIF ile beraber maddi yardımları ulaştırmak veya bu
hizmetlere kilise topluluğunun katılımını sağlamak;
k)
Burada belirtilmeyen hizmetler, görevler veya etkinliklere gerek
duyulduğunda, bunun hangi önderin sorumluluğunda olacağına, kurucunun veya
tüm önderlerin görüşü alınarak ortak karar vermek.
7.6.2. Önderler, bu hizmetleri ya bizzat kendileri yürütecekler ya da bunun için uygun
kişiyi/kişileri görevlendireceklerdir. Ancak her önder, kendi yetkisi altındaki hizmet alanını
veya alanlarını denetlemekten sorumludur. Bununla beraber İhtiyar Heyeti toplantılarında
bütün hizmet alanları değerlendirilip diğer önderlere danışılarak ve mümkün olduğunca oy
birliği sağlanarak hareket edilecektir (7.5.1).
Örneğin: Genel anlamda ibadetlerden sorumlu önder, 7.6.1’de sıralanan (c), (d), (h);
eğitimden sorumlu önder, (e), (f), (g); idari işlerden sorumlu önder, (b), (i), (j)
alanlarına bakar ve ‘ibadet önderi’, ‘eğitim önderi’ ve ‘idari işler önderi’ olarak
hizmet ederler. Ayrıca 7.5.3’e göre dönem başkanı görevini kim üstlenirse, temsil
yetkisi (a) alanına bakar.
7.6.3. Önderler arasındaki ilişkilerin uyumluluğu ve görev paylaşımı kurucu/ kurucuların
gözetimindedir (10.2.1 – 2).
7.7.
Gönüllü ve Asli Önderlik: Kilise yönetimi, mesleklerine devam edip önderlik hizmetini
gönüllü olarak yapacak kişilerden ve gerekli görüldüğü takdirde VAKFIN ücretli personel olarak
çalıştıracağı kişilerden oluşabilir (bkz. 3.4.2.):
7.7.1. Önderlerden birine/birkaçına VAKIF aracılığıyla çalıştırılarak maaş bağlanabilmesi
için, kilisenin aktif üyelerinin 2/3 oyları gerekir (1Ti.5:17-18).
a)
Bunun için kilise üyelerinin gelir düzeyinin ortalaması baz alınarak bir
maaş oranı belirlenir (bkz. 6.8 ve 10.3.1.e).
b)
Her ay SSK primleriyle beraber maaş miktarı ilgili kilise topluluğu
tarafından temin edilecek ve koşullu bağış olarak VAKFIN banka hesaplarına
yatırılacaktır (8.3.3).
7.7.2. Kurucunun/kurucuların veya aktif önderlerin önerisi ve kilise topluluğunun
onayıyla (2/3 oy) bütün zamanını kilise topluluğunun hizmetine ve üyelerin ruhsal bakımına
ayırması için önderlerden biri ‘Pastör’ olarak VAKIF aracılığıyla çalıştırılabilir (bkz.
7.4.3.).
a)
Başka Hıristiyan kurumu veya kuruluşunun elemanı olarak çalışan ya da
başka Hıristiyan kurumu veya kuruluşunda gönüllü de olsa mesaisinin çoğunu orada
doldurarak görev yapan kişi kilisede Pastör atanamaz.
b)
Pastör atanan kişi, VAKFIN üyesiyse VAKFIN Yönetim Kurulunda görev
alamaz.
c)
Pastör atanan kişi, görevine devam ettiği sürece kilisenin İhtiyar Heyetinde
daimi başkan görevini üstlenir (7.5.3.a).
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7.8.
Muhasebe bütün üyelere açık olup, denetimi ve gelir giderlerin idare yetkisi, bu hizmet
alanının sorumlusu olarak görevlendirilen önderde veya İhtiyar Heyeti’ndedir.
7.8.1. Her pazar ibadetinde toplanan bağışları saymaları, zabıt tutup imzalamaları ve
VAKFIN ilgili kilise fon hesabına yatırmaları için idari işlerden sorumlu önder veya İhtiyar
Heyeti iki kişi tayin eder (6.4.3.c; 8.3). Bu, “Çünkü yalnız Rab’bin gözünde değil,
insanların gözünde de doğru olanı yapmaya dikkat ediyoruz” (2Ko.8:21) ayetine en uygun
düzenlemedir.
7.8.2.

İhtiyar Heyeti düzenli olarak bu konuda rapor ve ayrıntılı bilgi verir.

7.8.3. Atanan vaiz, müjdeci, İncil eğitmeni veya hizmet görevlileri (Elç.6:6; 1Ti.4:14)
gerek görüldüğü takdirde kurucu/kurucular veya önderler tarafından önerilip topluluğun
aktif üyelerinin onayıyla (2/3 oyla) VAKIF aracılığıyla ücretli olarak çalıştırılabilir
(Luk.10:7; 1Ko.9:13-14; 1Ti.5:18). Bkz. 7.7.1.a – b ve 7.9.1.a – b.
7.9.
Hizmet Süresi: Seçilen önderler, üç senede bir topluluğun aktif üyelerinin 2/3 oylarıyla
onaylanmak şartıyla hizmetlerine yeniden devam edebilirler (ayrıca bkz. 7.2.4). Ancak:
7.9.1. Bir önder, İhtiyar Heyeti’nden şahsi sebeplerle ayrılmak istiyorsa, en az üç ay
önceden haber vermesi gerekmektedir.

a)
Maaşlı bir önder veya görevli ‘hizmet akdi’ yapılarak çalıştırılır, görev
süresi yenilenme şartları vs. sözleşmesinde belirlenecektir.
b)
Maaşlı bir önder veya görevli sözleşmesini feshetmek isterse, iş kanunu
ihbar önellerine göre ayrılış tarihinden önce VAKIF Yönetimine bir istifa
mektubuyla bildirmesi gerekmektedir.
7.9.2. Bir önderin (1Ti.3:1-13; Tit.1:6-9; bkz. 9.1.2 – 4) veya atanmış bir görevlinin
(1Ti.3:8-13; bkz. 9.1.1,4), hizmetinin şartlarını veya niteliğini bozduğu anlaşılırsa (ayrıca
bkz. 5.7) veya kilise üyelerinin 2/3 oylarıyla istenirse görevinden alınır. Önderin görevden
alınması durumu söz konusu olabilmesi için:
a)
“İki ya da üç tanık olmadıkça, bir öndere yöneltilen suçlamayı kabul etme”
(1Ti.5:19). İhtiyar Heyeti suçlanan önderle görüşüp kendisini savunmasına fırsat
tanıyacaktır.
b)

İhtiyar Heyeti konuyla ilgili bir rapor hazırlayıp topluluğa sunacaktır.

c)
Önder görevinden alınmış olsa dahi kilisenin üyelik şartlarına uyduğu
sürece üyeliği düşürülmez.
7.9.3. Hizmetinden ayrılan veya hizmetine son verilen önder veya görevli, VAKIF veya
kilise topluluğuna karşı üstlendiği maddi yükümlülükleri tamamlamayı taahhüt eder.
7.10. Hizmet Grubu – Hizmet Kurulu: İhtiyar Heyetince gerekli görüldüğünde topluluğun
hizmetlerini ve etkinliklerini değerlendirip koordine edecek bir çalışma grubu oluşturulur (bkz. 3.5).
Bu Hizmet Grubunda farklı hizmet alanlarını temsil eden gönüllü üyeler, önderler tarafından
belirlenir. Pastör veya dönem başkan görevini yapan önder, Hizmet Grubu toplantılarını yönetir.
7.10.1. Hizmet Grubu atanmış görevlilerle daimi bir kurul halini aldığı takdirde ‘Hizmet
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Kurulu’ adıyla devam edecektir (“diakonlar”: Flp.1:1). Bu kurulda yer alan atanmış
görevlilerde 1Ti.3:8-13’te belirlenen nitelikler aranacaktır (9.1.1,3).
7.10.2. Hizmet Kurulundaki görevliler topluluk tarafından önerilebilir ve önderler
tarafından onaylanıp hizmet süreleri belirlenir ve atanırlar (Elç.6:1-6). Hizmet Kurulu
İhtiyar Heyeti’ne bağlı olarak hareket eder.
Not:
İncil’de görüldüğü gibi önderlik ve Kelâm ile ilgili hizmetler farklı kişiler tarafından
üstlenebilir. Böylece bir üyenin vaaz veya İncil eğitimi vermesi, önder olduğu anlamına gelmez. Diğer
taraftan önderlerden bazıları yönetimle ilgili görevlerinin yanı sıra vaizlik ve İncil eğitmenliği de
yapabilirler (1Ti.5:17). Her önder İncil inancının temellerini ve uygulamalarını net bir şekilde
açıklayacak ve savunacak yeterli bir teolojik donanıma sahip olmalıdır (1Ti.3:2; Tit.1:9). Bkz. 9.1.2.

7.11. Atama Töreni. (a) Seçilen ilk önderler: kurucu/kurucu heyet tarafından; (b) bundan sonra
yeni önderler: aktif önderler tarafından; (c) Kelâm görevlileri veya hizmet görevlileri: aktif önderler
tarafından (yokluğunda kurucu/kurucular tarafından), “elleri başlar üzerine koyma” veya “elle
kutsama” suretiyle atanırlar (Elç.6:6; 13:3; 1Ti.4:14; 5:22). Bkz. 9.1.4.
Baş üzerine el koyma: Kilise topluluğunun huzurunda; Kurucular ya da İhtiyar Heyeti
üyelerinin duayla ellerini adayların başına koyarak onların ruhsal yeteneklerini ve
yetkilerini tanıdıklarını, topluluk hizmetinde görevlendirdiklerini ve Tanrı’nın gücüne
emanet ettiklerini ifade etmektedir (Elç.6:6; 1Ti.4:14).

8.

FONLAR, KİLİSE BAĞIŞLARI VE MÜLKİYETLER:

Vakfın Kuruluş Senedi 4-A Maddesinde, “…mülkiyet satın almak, bağış kabul etmek…
kiralamak…taşınmaz malları… tahsis yoluyla edinmek” açıkça yetkileri arasında sayılmaktadır.
VAKFIN kuruluş amacı uyarınca topladığı bağışları vakıflar ile ilgili mevzuata uygun olarak
kaydeder ve belgeler.
Yine Kuruluş Senedi 4-M Maddesinde belirtildiği gibi, “Vakfın amacına giren alan ve
konularda yapılacak her türlü çalışma ve etkinlikler için fonlar oluşturmak ve vakıf gelirleri ile bu
fonlardaki birikimi bu tür çalışma ve etkinlikler için harcamak” mümkündür.
8.1.
Fonlar: Yukarıdaki iki maddede: (a) VAKIF gelirlerini doğrudan amaçlarına uygun olarak
değerlendirebileceği gibi; (b) VAKIFLA ilişkili kiliselerin etkinlik ve çalışmalarında kullanmak
üzere bankalarda özel fon hesapları da açabileceği anlaşılmaktadır.
8.1.1. Vakıflar Müdürlüğünün çalıştığı bankalarda VAKIF her kilise topluluğu adına (örn.
Altıntepe Kilisesi Fonu), fon hesapları açar. Kiliselerde toplanan bağışlar ilgili kilisenin fon
hesaplarına yatırılır.
8.2.
Kilise Bağışları: Kilisenin temel ibadet anlayışı ve etkinlik alanlarına giren önemli bir
unsur, kilise topluluğu tarafından toplanan bağışlardır. İncil’de bağışlar ibadetin bir parçası olarak
açıkça gösterilmektedir:
Kilisede verilen bağışlar, Tanrı’ya verilen ruhsal sunulardır (İbr.13:15-16). İncil
kilise üyelerine her Pazar günü ihtiyaçlar için bir miktar para bağışlamalarını buyurmaktadır
(1Ko. 16:1-2). Bağışlar aracılığıyla ihtiyaçlar karşılandığı için “övgü duaları çoğalır”
(2Ko.9:12).
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8.3.
İbadetlerde toplanan bu bağışlar kilise topluluğunun ortak bağışı olarak zabta geçirilir (bkz.
6.4.3.c ve 7.8.1).
8.3.1. İbadetlerde bu şekilde bağış veren kişiler, İncil’in öğretisi uyarınca kendi kimliğini
açıklamama haklarını da korumuş olurlar (bkz. Mat 6:5,16,3, 2Ko.9:7).
8.3.2. Kişisel bağışlar, bağış veren tarafından ilgili kilise banka fon hesabına
yatırılmalıdır.
8.3.3. Koşullu bağışlar, bağışı yapan kişi tarafından koşulu belirtilmek suretiyle ilgili
kilise banka fon hesabına yatırılmalıdır.
8.3.4. Kilise kasasında net asgari ücretten daha fazla miktarda nakit bulundurulamaz, bu
miktarı aşan meblağlar ilgili kilise banka fonu hesaplarına yatırılmalıdır.
8.4.
VAKIF ile ilişkili kilise toplulukları topladıkları bağışlardan VAKFA net asgari ücret
tutarında genel gider payı ödeyecektir.
8.4.1. Kilise topluluğunun aktif üye sayısı 50’yi geçtiğinde bu sayıyı aşan her 30 üye için
VAKFA bir net asgari ücret miktarı daha genel gider payı ödenecektir.
8.4.2. Yönetmelikte tanımlanan bütün işlerden doğan idari çalışmaları yürütecek personel
sayısı, topluluk sayısının ve gider payları oranında belirlenecek ve bu amaçla çalışan
personelin maaşı karşılanacaktır.
8.5.
Mülkiyetler: VAKIF ile ilişkili kilise toplulukları VAKIF Yönetimi ile bu Yönetmeliğin
maddelerini kabul ettiklerine ve buna göre hareket edeceklerine dair bir Protokol imzalarlar (10.1).
8.5.1. Protokollerde VAKFIN kendisine ait veya kiradaki binaların kullanım izni ve
kullanım şekli ile ilgili olarak gereken açıklamalara yer verilecektir. VAKIF mülkiyetleri,
tahsis edildikleri amaç dışında (VAKIF Yönetimi tarafından farklı bir karar alınmadığı
sürece) başka bir amaç için kullanılamaz.
9.5.2. Kilise topluluğunun kullandığı bina, aynı topluluğun üyeleri tarafından VAKFA
bağışlandıysa, binanın satışı söz konusu olduğunda o topluluğun önderlerinin muvafakati
alınacaktır. Bu koşullar kilise ile VAKIF arasındaki protokol devam ettiği sürece geçerlidir.

9.

KİLİSE PERSONEL EĞİTİMİ VE GÖREVLİ ATAMA
Kuruluş Senedi 4-G Maddesi, “Kilise […] personeli eğitmek bu amaçla burs vermek”;

Ve 4-H Maddesi, “Kilise dahil, Vakfın etkinlik alanları ile ilgili gerektiği kadar uzman ve
görevlilerini atamak…” ile ilgili konuları açmaktadır.
9.1.
VAKIF, kilisede hizmet verecek personel, uzman ve görevlilerin eğitimi ve atanması ile
ilgili kriterleri ibadet ilkeleri ve kilise topluluğu yapısı anlayışına göre saptar (10.3.1.c). İlgili
programlar teolojik eğitimin yanı sıra Hıristiyan karakter eğitimini de kapsar.
9.1.1. Toplulukta hizmet görevi üstlenecek kilise üyelerinde aranan yetenek ve karakter
şartları için bkz. 1Ti.3:8-13. Uygun bulunan kişi topluluğun personeli olarak atanabilir
(Elç.6:1-6; Flp.1:1). Bkz. 7.8.3 ve 7.10
9.1.2. İhtiyar Heyeti’nde yer alacak önderler için aranan teolojik eğitim, yetenek ve
karakter şartları 1Ti.3:1-7; Tit.1:6-9’daki gibidir. Ayrıca bkz. 7.2.
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9.1.3. Hizmet görevi ve önder adayları göreve atanmadan önce bir deneme sürecinden
geçmelidirler (1Ti.3:10).
9.1.4. Atanan önder veya görevli, bir görev formunu dolduracaktır (bkz. ekteki örnek).
Çeşitli görev tanımları olabilir: vaiz, müjdeci, İncil eğitmeni, önder, pastör, ‘diakon’ (hizmet
görevlisi) veya uygun görülen her türlü görev tanımı.

10.

KİLİSE TOPLULUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

10.1. Protokol: VAKIF ile ilişkili kilise topluluklarından oluşan yeni toplulukların kuruluş ve
yönetim şekli 7. Maddede gösterilmektedir. Bu topluluklar, Yönetmeliğin maddelerine bağlı
olduklarına dair VAKIF ile protokol imzalar.
10.1.1. Kurulduktan sonra VAKFA başvuran kilise toplulukları kendi ibadet
uygulamalarına sahip iseler ve bu kurallar Yönetmelikle çelişmiyorsa bunları muhafaza
edebilirler. Protokolde gerekli görülen bağlılık ilkeleri ve kuralları belirtilecektir.
10.1.2. Protokol, imzalandıktan üç ay sonra yürürlüğe girer. Bu süre, başvuran kilise
topluluklarının kayıtlarını ve evraklarını Yönetmeliğe uygun olarak düzenlemeleri için
tanınır.
10.1.3. VAKIF ile ilişkisine son vermek isteyen kilise topluluğu bunu gerekçeleriyle
beraber VAKFA yazılı olarak bildirecektir. VAKFA karşı üstlendiği maddi veya manevi
yükümlülükleri tamamlayarak ayrılmak zorundadır (örneğin, söz konusu topluluğun
hizmetinde çalışan VAKFIN personeli varsa çıkış ve tazminatlarının ödenmesi gibi).
10.2. Kurucu/Kurucular ile Kilise İlişkileri. Bu Yönetmeliğin 7.2 maddesi uyarınca üç önderli
bir İhtiyar Heyeti sağlandığında kurucu/kurucular, önderleri “Tanrı’ya ve O’nun lütfunu açıklayan
sözüne emanet” eder (Elç.20:32) ve yerel kilise topluluğu kendi yönetiminden sorumlu kılınır.
10.2.1. Bununla beraber kurucu/kurucular yerel kilisenin önderlerine ve onların aracılığıyla
bütün topluluğa Rab’bin yolunda ilerlemeleri için hizmet ederler: (a) Danışmanlık yapar
(örn. 1Ko.7:1, 25; 8:1); (b) Yeni gelişim projelerini önerir (örn. Rom.1:11-12; 15:24); (c)
Kiliseler arası ilişkileri teşvik ederler (örn. 1Ko.16:1; Kol.4:16).
Not:
Kurucu/kurucular bu hizmetleri yerel topluluğa sunarken veya teklif ederken, yerel
önderlerden bağımsız bir şekilde hareket etmezler.

10.2.2. Ancak kurucu/kurucular aşağıdaki istisnai durumlarda kilise topluluğunun yerel
yönetimine müdahale edebilirler:
a)
Yerel önderler arasında çözümlenemeyen bir anlaşmazlık veya kilisede bir
bölünme tehlikesi durumunda (örn: 1Ko.1:10-11; 6:5);
b)
Disiplin kapsamına giren konularda kilise topluluğunda disiplin
uygulanmadığı takdirde (örn. 1Ko.5:3,4); veya
c)
Topluluğun, İncil’in temel öğretilerinden veya ahlaki değerlerinden saptığı
veya sapma tehlikesinde bulunduğu durumlarda (1Ko.12:1; 15:12).
Not:
Kurucu/kurucular uzaklık, emeklilik veya vefat nedeniyle yukarıdaki hizmetlerini yerine
getiremedikleri zaman, gerektiğinde bu tür sorunlar için Danışma Kurulunda çözümler aranacak ve
ilgili kararlar alınacaktır.
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10.3. Danışma Kurulu: VAKIF ile ilişkili kilise toplulukları, (a) VAKFA olan sorumluluklarını
koordineli bir şekilde yerine getirmek, önerilerde bulunmak ve (b) kendi aralarındaki iletişim ve
işbirliğini sağlamak için kilise topluluklarının İhtiyar Heyetlerinden biri asil biri de yedek olmak
üzere birer temsilcinin katılımıyla İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı bünyesindeki Kiliseler bir
‘Danışma Kurulu’nu oluştururlar.
10.3.1. Danışma Kurulu bir sonraki yılın projelerini kararlaştırmak ve bütçe önerilerinde
bulunmak üzere yılda en az bir defa, VAKFIN bütçe toplantısından önce bir araya gelir.
Danışma Kurulu:
a)
Kiliselerin ortak etkinlik ve projelerini düzenlemek;
b)
Birlikte seminerler, konferanslar organize etmek;
c)
Teoloji eğitiminde ortak programlar saptamak ve burs vermek;
d)
Yeni kilise topluluklarına maddi ve manevi destek vermek;
e)
Kiliselerde VAKFIN çalıştırdığı personele uygun bir maddi destek sistemi
oluşturmak ve kaynaklar bulmak;
f)
Kilise topluluklarının ortak gereksinimlerini dile getirmek için Devlet ve
resmi makamlarla diyalog temin etmek; ve
g)
Kiliseler tarafından uygun görülen her türlü çalışmayı gerçekleştirmek;
konularında önerilerde bulunmak amacıyla hareket eder.
10.3.2. Danışma Kurulu bir divan başkanı ve bir sekreter seçerek oturumuna başlar.
10.3.3. Her kilise topluluğu bir oy yetkisine sahiptir.
10.3.4. Fahri üyeler: VAKIF Yönetim Kurulu Dönem Başkanı ve İstanbul Protestan
Kilisesinin Kurucusu birer oy yetkisine sahiptir.
_________________________________
İbadet, etkinlik ve kurallar düzenleyen bu belgedeki tüm hususlarda değişiklik yapmak konusunda
son karar mercii VAKIF olup Vakıfça yapılan değişikliklere VAKIF bünyesindeki her kilise ve
ibadethane tümüyle uymak zorundadır.
İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı tarafından hazırlanan iş bu İBADET YÖNETMELİĞİ 19 sayfa ve
1 ile 10.3.4 maddelerden ibarettir.
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