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Hazırlamış olduğumuz bu Batıkent Prostan 
Kilise'nin İç Tüzüğü, model olarak Türk Protestan 
Kilisesi ve Beşiktaş Protestan Topluluğu'nun iç 
tüzükleri değerlendirilerek hazırlanmıştır. Bu 
topluluklara katkılarından dolayı teşekkür 
ederiz.  

 
Batıkent Protestan Kilisesi İç Tüzüğün'ün 

sayfalarında belirlenen kilise temeli, yapısı ve 
uygulamalarının herkes için bir bereket kaynağı 
olmasını dileriz. 
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Batıkent Protestan 
 Kilisesi İç Tüzük 

 
Giriş: 

 
  A) Bu Yönetim ve İbadet Kılavuzu’nda Batıkent 
Protestan Kilisesi’nin TÜZÜĞÜNE uyarak Karar 
Defteri'ndeki “Topluluğun Yönetimi” belgesinde 
daha geniş çapta tanımlanan Batıkent Protestan 
Kilisesi’nin yasal statüsü, inanç temelleri, 
yönetimi ve uygulamalarının özeti, topluluğun 
üyelerine sunulmaktadır. Bu maddeler, İsa’nın ve 
İncil’in buyruklarına dayanır ve Kutsal Ruh’un 
canlı yönetimine bağlı kalmamızı sağlayacak 
yardımcı ilkeler olarak hazırlanmıştır.  
 
  B) Yönetim ve İbadet Kılavuzu, aşağıda adı 
geçen kurucuların kararıyla 8 Temmuz 2002’de 
onaylanmıştır. 
 

Daniel WICKWIRE 
 

Jonathan BANKER 
 

Mathew VROMAN 
 
  C) Gerek duyulduğunda mevcut olan Yönetim'in 
ve İbadet Kılavuzu’nun gözden geçirilip 
değiştirebilmesi de öngörülmektedir. Ancak 
Kılavuzun değiştirilmesi, kuruculardan ve Yönetim 
Kurulu’nun oy birliğiyle mümkündür. 
 
  D) Bundan sonra alınan bağlayıcı kararlar veya 
yönetim değişiklikleri Karar Defteri’nde 
işlenecektir. 
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  E) Kilisemizin Adı: 
    Kilisemizin adı BATIKENT PROTESTAN 
KİLİSESİ'dir. Bu adın değişmesi için Yönetim 
Kurulunun oy çokluğuyla karar alması gereklidir. 
(Kilisenin toplanma yerinin adı, toplanılan 
adrese göre değişebilir). 
 
  F)   Kilisemizin Adresi: 
 
       Ger-San Sanayi Sitesi 
       654. Sok. No: 50 
       Ergazi, Ankara 
 
  G)   Toplantı Yerleri ve Zamanları: 

Yapılacak tüm toplantıların yerlerini 
kilisenin Yönetim Kurulu belirler. Daha sonra bu 
toplantıların yeri ve zaman ile ilgili duyruları 
kilise üyelerine bildirilir. 
 
  H)  Kilisimizin Amacı: 
     Kilisemizin amacı ilk önce Tanrı'ya 
tapınmak, O'na boyun eğerek sözünü dinlemek, 
isteklerini yerine getirmek, O'nun Egemenliğinin 
ilerlemesi için öncelikle yaşadığımız yerde, 
sonra da Tanrı'nın bizleri çağırdığı yerlerde 
hizmetler sunmak, öğretişlerini diğer insanlara 
duyurmak ve öğretmek böylece O'nun kurtuluşa 
ilişkin çağrısını ve isteğini yerine getirmektir. 
 
  I)  İç Tüzük Düzeltmeleri: 
     Bu iç tüzükte yapılması gerekli görülen 
düzeltmeler, eklemeler ve çıkarmalar ancak 
Yönetim Kurulunun oy çokluğuyla 
gerçekleştirilebilir. 
 



 7 

1.  
Tanımlama 

 
1.1. Batıkent Protestan  Kilisesi, 8 Temmuz  
2002’de Ankara Vali’liğine dilekçe ile 
bildirilmiştir. “Batıkent Protestan Kilisesi” 
olarak kendilerini tanıtan bu cemaatin 
bünyesinde, İsa Mesih’in Kurtuluş Müjdesini 
(İncil) benimseyen Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları, Türkiye’de ikametli yabancı uyruklu 
kişilerden ve Türkiye'ye gelmiş olan Turistlerden 
oluşmaktadır. 
 
1.2. Dünyada mezhep anlayışından bağımsız ve 
yalnız İncil’e bağımlı olan bu topluluklar 
“Evangelical” adı altında, yani “İncilî” olarak 
bilinmektedir. Tarih boyunca varlığını sürdüren 
bu topluluklar, Tevrat’ı ve İncil’i temel 
aldıkları için İslâm kültüründe de “Ehli Kitap” 
adı altında bilinmektedirler. Bu yüzden Mesih 
İnanlıları’ndan oluşan yerel cemaatlerin genel 
adı olarak: 
 
  A) "Türkiye Bağımsız Protestan Cemaatleri” 
ismini, 
 
  B) Yerel cemaatimiz için ise: “Batıkent 
Protestan Kilisesi” ismini seçmiş bulunuyoruz.  
 
1.3. Türkiye Cümhuriyeti’nin kanunlarına 
bağlılığımızla beraber, Türkiye Bağımsız 
Protestan Cemaatleri, bir merkezcilik anlayışı 
içinde olmadan, aralarında haberleşme aracığıyla 
iletişim ve paydaşlık sağlamak amacıyla 
“Temsilciler Heyeti” tarafından temsil edilir. Bu 
cemaatleri, Hıristiyan âlemine bağlılığı veya 
mezheplerine bağlantılarıyla değil, İncil’e 
bağlığıyla tanımlanır.  
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1.4. Bununla birlikte, Türkiye Bağımsız 
Protestan Cemaatleri Hıristiyan'lığın yeni bir 
mezhebi, tarikatı veya fırkası değildir. İsminden 
anlaşıldığı gibi, tarihsel bağları Protestan 
Mezhebi olarak bilinen topluluktan gelmektedir.  
 
1.5. Protestanlık, kilise topluluklarını tek bir 
çatı (yönetim merkezi) altında toplanan bir 
mezhep oluşturmamaktadır. 
 
1.6. Bu yüzden, her ne kadar Protestanlık ile 
tarihsel bağlarımız bulunuyorsa da topluluğumuz, 
yabancı yönetim merkezlerini, İncil’in ilkeleri 
dışında Türkiye’ye uymayan gelenekleri, kültür 
değerlerini veya milli kimliklerini temel kabul 
etmemektedir. Mesih İnanlıları Topluluğu hiç bir 
milletle eşdeğer değildir, yalnız ve yalnız 
Rab’bine aittir. Bu nedenle her topluluk, 
bulunduğu kültürün değerleriyle yoğruluyor. Bu 
doğrultuda Batıkent Protestan Kilisesi’nin 
temelinde, üyeleri Türk veya yabancı olsun, 
Türkçe ibadet eden ve yerel önderler tarafından 
yönetilen bir topluluk anlayışı güdülmektedir. 

 
2.  

Yasal Statü 
 
2.1. Yasal bilgiler için Bkz. “Hukukî Bir Rapor. 
MESİH İNANLILARI’NIN TÜRKİYE’DEKİ HAKLARI” 
(Yeniçağ. Basın-Yayın Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. 
Tel: 362 41 30 ANKARA). 
 
2.2.  Bu Raporda Prof. Dr. Nevzat Toroslu’nun 
“Mesih İnanlıları” ile ilgili hukukî görüşünü 
şöyle özetleyebiliriz: 
 
  A) Din özgürlüğünde eşitlik: 
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2. Maddesi 
“cumhuriyetin nitelikleri” arasında laikliği de 
saymaktadır. (...) Laiklik, kişilere dinsel inanç 
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özgürlüğünün tanınması biçiminde 
tanımlanmaktadır, buna göre kişilerin herhangi 
bir dine inanıp inanmamaları tamamen kişisel bir 
sorun[dur]. 
 
  B) (Sayfa 6)  Anayasa, 10. 14. 24. Ve 26. 
hükümlerle birlikte ele alınıp 
değerlendirildiğinde: 
 
   a) Her şeyden önce din özgürlüğünün herkes ve 
her dinî inanç yönünden tanındığı: 
 
   b) Din özgürlüğünün, 
 
      1. Kişilerin   diledikleri  dinî  inancı 
         benimsemek, 
 
      2. Dinî inançları  doğrultusunda  ibadet 
         etmek, örgütlenmek, eğitim yapmak  ve 
         dini  inançlarını  açıklayıp   yaymak 
         haklarını  içerdiği  sonucuna  varmak 
         gerekir. 
 
  C) (...) Anayasanın 90. maddesi gereğince 
(...) 
 
    a) “Din veya kanaat değiştirme hürriyetini”, 
 
    b) “Dinini veya kanaatını tek başına veya 
topluca, açık olarak veya özel surette öğretim, 
tatbikat, ibadet ve ayinlerle açıklama” 
özgürlüğü...ifade edilmektedir. 
 
  D) Aynı şekilde insan hakları ve ana 
hürriyetleri korumaya dair sözleşmenin 9. 
maddesinde... [aynı özgürlükler ifade 
edilmektedir]. 
 
  E) Dinlerin korunmasında eşitlik   çeşitli 
dinî inançlar arasındaki eşitlik, (...) TCK’da 
yer alan ve dinleri ve dinî özgürlükleri korumayı 
amaçlayan hükümler yönünden de söz konusudur.  
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  F) Din özgürlüğüne getirilen sınırlamalarda 
eşitlik (...) anayasa, din ve vicdan özgürlüğüne 
getirilebilecek özel sınırlamaları öngören 24/5. 
maddesinde (...) dinler arasında (...) herhangi 
bir ayırım yapılmamaktadır. 
 
  G)(...) Kanunlarımızda, hangi dine ilişkin 
olursa olsun salt din propagandasını suç sayan ve 
cezalandıran herhangi bir hüküm mevcut değildir. 
(sayfa 8)  (...) nitekim yargıtay ceza genel 
kurulu da 26.5.1986 tarih ve e. 1985/9-596, k. 
1986/293 sayılı kararında Hıristiyanlığın 
[...mensupları] inancını paylaşanların topluluk 
(cemaat) oluşturmalarının, toplanıp birlikte 
ibadet etmelerinin, “İnanışlarını öğretme ve 
yayma, yani propagandasını yapma eylemlerinin 
Anayasasının 24. Maddesinin kapsamına dahil 
olduğunu ve suç teşkil etmediğini 
kararlaştırılmıştır.” 
 
2.3. Aşağıdaki hukuki bilgiler Prof. Dr. Nevzat 
Toroslu tarafından hazırlanan “Mesih İnanlıları 
inancını benimseyenlerin Türkiye’deki hakları ve 
yükümlülükleri” başlıklı diğer bir hukukî 
rapordan alınmıştır:  
 
  A) (Sayfa 6, 2. Paragraf)  (...) “Mesih 
İnanlıları” inancını benimseyen kimseler de, Türk 
veya yabancı olsun, anayasanın ve uluslararası 
temel metinlerin tanıdığı din ve vicdan 
özgürlüğünden ve bu özgürlüğün tanıdığı bütün 
haklardan yararlanacaklardır. 
 
  B) (Sayfa 11, 2. Paragraf)  Dinî faaliyetlere 
getirilen bir başka sınırlamada TCK’nın 529.  
 
  C) (Sayfa 12, 2. paragraf)  (...) dinle 
ilişkisi olsa bile, ibadet görevinin yerine 
getirilmesi niteliğini taşımıyan faaliyetler, 
örneğin kişilere dinî bilgiler vermek ve bu 
amaçla sohbetler veya konferanslar yahut 
seminerler düzenlemek, din adamlarını eğitmek, 
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dinî bayramlar vesilesiyle eğlenceler düzenlemek 
gibi faaliyetler dinî merasim sayılmaz. 
 
  D) (Sayfa 13, 4. paragraf)  (...) “Mesih 
İnanlıları”nın umumî veya umuma açık olmayan 
kapalı yerlerde düzenleyecekleri dinî merasim, 
söz konusu maddenin [tck’nun 529. maddesi] 
kapsamına dahil değildir. 
 
  E) (Sayfa 16)  4. ibadethane sorunu anayasanın 
24. maddesi ibadet, dinî, âyin ve törenlerin 
bütün dinî cemaatler için serbest olduğunu hükme 
bağlar...  
 
  F) En uygun olanı, [bir işyeri, dükkan ya da] 
bağmsız bir bina kiralamak veya satın almak ve 
bunu bütünüyle ibadete tahsis etmektir. Yukarıda 
da belirtildiği gibi bu tahsis için herhangi bir 
şekil veya formalite yahut izin söz konusu 
değildir. Sadece durumun mahalli idareye 
bildirilmesi yeterlidir. 
 
 Prof. Dr. Nevzat Toroslu (İmza). 
 
Not:  Batıkent Protestan Kilisisi'nin hukuki 
işleri Gümüşkapı Demir Hukuk Bürosu tarafından 
desteklenmektedir. 
 

Av. Mustafa Demir 
Ortaklar Cad. 

Güneş Apt No. 12/11 
80290 Mecidiyköy, İstanbul 

(212) 274 47 64 

 
3.  

Kuruluş 
 
3.1. Batıkent Protestan Kilisesi 8 Temmuz 2002 
tarihinde  Daniel Wickwire, Jonathan Banker ve 
Mathew Vroman tarafından kurulmuştur. 
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3.2. Batıkent Protestan Kilisesi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yasal düzeni çerçevesinde Türkçe 
ibadet eden ve yerel hizmeti sunan dinsel bir 
kuruluştur. 
 
3.3. Resmi ibadete 21 Temmuz 2002 Pazar günü 
başlanmıştır. 
 
3.4 21 Temmuz 2002 Pazar gününden itibaren 
sohbet, dua, sosyal faailyet, toplantı, paylaşım 
ve ibadet yeri olarak hafta içi ve hafta sonu 
Ger-San Sanayi Sitesi 654. Sok. No: 50’deki 
kiralamış olduğumuz binayı kullanacağımızı 
Altındağ 6. Noterinden 11259 Nolu tasdikli 
ihbarname ile Ankara Vali’liği Yüksek Makamına 
bildirilmiştir. 
 
3.5. İbadetlerimiz Pazar günleri saat 11:00’de 
başlamaktadır. 
 
3.6. Batıkent Protestan Kilisesi Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kanunları çerçevesinde ve 
İncil’in öğretileri doğrultusunda, ibadethane 
açmak, ibadetini yerine getirmek, üyelerinin 
ruhça gelişmesini sağlamak, Kutsal Kitap’ın 
öğretilerini öğrenmek, inancının uygulamaları 
için eğitim sağlamak (teoloji, hitabet, müzik 
vs.), halka inancını açıklamak ve yaymak, din 
görevlileri eğitmek ve atamak (önderler, vaizler, 
öğretmenler vb.), vaftiz etmek, vaftiz belgesi 
vermek, ihtida belgesi vermek, kilise üyelik 
kimlik kartı vermek, dinî nikah ve cenaze 
törenleri yapmak, umumî veya umuma açık olmayan 
kapalı yerlerde dinî bayramları kutlamak, dinî 
bilgiler vermek, kamuoyu yaratmak, halkı 
aydınlatmak, yayınlar hazırlamak (bröşür, kitap, 
basın, radyo, televizyon...), din veya kanaat 
konusunda kamuoyu araştırmak (anket, açık 
oturumlar vb.), seminerler veya konferanslar 
düzenlemek, sosyal hizmetler sunmak vb. için 
ticarî olmayan dinsel bir kuruluştur. 
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4.  
İman Bildirgesi 

 
4.1. Kutsal Kitap: 

Eski ve Yeni Antlaşmaların (Tevrat, Zebur, 
Peybamberler ve İncil) ilk kilise tarafından 
onaylanan altmışaltı kısmının tümünün Tanrı 
tarafından esinlendiğine, yetkin değişmemiş ve 
yanlışsız olduğuna, iman ve yaşam konularında en 
üst ve en büyük yetki olduğuna inanıyoruz.  
Kutsal Kitap (Kitab-ı Mukaddes), Eski ve Yeni 
Antlaşma (Ahit) olmak üzere, Tevrat, Mezmurlar 
(Zebur), Peygamberlerin Yazıları ile İncil’den 
ibaret ve tümüyle Tanrı esinidir. Bu nedenle, 
inanç ve uygulamayla ilgili her konuda güvenilir 
ve tek yetkili kaynaktır.  (1 Sel 2:13; 2 Tim 
3:16-17; 2 Pet 1:19-21) 
 
4.2. Tanrı: 

Tek bir Tanrı vardır. Özünde tektir ama 
tekliğinde, Kendini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh 
olarak açıklamıştır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh 
olmak üzere üç kimlikte var olan tek bir Tanrı'ya 
inanıyoruz. Üçü de özde, güçte ve yücelikte 
eşittir. Aynı nitelikleri sıfatları ve 
mükemelliği taşır. Tanrı, evreni yaratan ve 
koruyup devam ettirendir. Kendi varlığını 
açıklamak, insanları kurtarmak ve dünyanın 
sonunda yargılamak konusundaki mutlak kudretine 
ve sonsuz lütfuna inanırız. (İşa 43:10-11, Mat 
28:19, Luka 3:22, 2 Kor 13:14, 1 Tim 2:5) 
 
  A) Baba: 
      Tüm gökyüzünün ve yeryüzünün yaratıcısı 
olan, kutsallıkta, sevgide, yargıda yetkin olan, 
Oğul ve Kutsal Ruh'la bir olan ve gücü herşeye 
yeten Baba Tanrı'ya inanıyoruz. (Tek 1:1, İşa 
5:16, 6:3, Mat 11:25, Yuh 6:57, 8:42, 14:16-17, 
16:28, 1 Yuh 4:16) 
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  B) İsa Mesih: 
      İsa Mesih Tanrı’nın ezeli-ebedi Sözü 
(Kelâm)’dür. Bu Söz, beden alıp dünyamıza bir 
insan olarak gelmiştir. Bu doğrultuda Tanrı’nın 
Oğlu ünvânı verilen İsa Mesih, insanların 
günahlarını bağışlatıcı kurban olarak çarmıhta 
ölmüş, üçüncü gün ölümü ve Şeytan’ı yenerek 
dirilmiştir. Bu kurban, insanı günahın gücünden 
ve suçundan arındıracak güçtedir. Ahiretteki 
ebedi azaptan kurtarabilecek tek yoldur.  Bütün 
insanları sonsuza dek kurtarmak için tümüyle 
gerekli ve yeterli olduğuna inanıyoruz. (Yuh 
1:1,12-14; Rom 5:18; İbr 5:9-10;...) 
 
  a)  İsa Mesih'in Tanrı Oğlu olduğuna, bakire 
Meryem'den doğduğuna, gerçek Tanrı ve gerçek 
insan olduğuna inanıyoruz. (Yuh 1:2 & 14, Luka 
1:35)                  
 
  b)  Rab İsa Mesih'in Kutsal Yazılar uyarınca 
tüm insanlığın günahları uğruna temsilen ve 
vekaleten bir kurban olarak çarmıhta öldüğüne 
inanıyoruz. O'nun gerçek ve bedensel bir şekilde 
ölümden dirildiğine, böylece bizi günahlarımızdan 
akladığına inanıyoruz. Tek kurtuluş yolu, 
günahlardan tövbe ederek İsa Mesih'e ve O'nun 
gerçekleştirdiği kurtuluşa iman etmek olduğuna 
inanıyoruz. (1 Kor 15:3-4, 1 Pet 2:24, Efe 1:7, 
Rom 4:25, Elç İş 4:12).                             
 
  c)  Rab İsa Mesih'in gökyüzüne yükseldiğine, 
bütün güç ve yetkinin üzerinde yücelmiş olduğuna, 
Tanrı'nın sağ yanında Yüce Kahinimiz ve Aracımız 
olarak görev yaptığına inanıyoruz. (Elç İş 1:9-
10, Efe 1:20-21, İbr 4:14, 7:25, 1 Yuh 2:1). 
 
  C) Kutsal Ruh: 
      Kutsal Ruh'un sonsuza dek kilise ile 
birlikte olduğuna, kiliseyi bütün gerçekte 
eğittiğine ve yönlendirdiğine inanıyoruz. Kutsal 
Ruh kilisenin ortak yararı için çeşitli 
armağanlar verir imanlıları kiliseye ve yeryüzüne 
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hizmet etmek amacıyla donatarak yönlendirir. (Rom 
12:6-8, 1 Kor 12:4-11, Efe 4:11-12).  İsa Mesih'e 
iman eden herekes, Kutsal Ruh'u karşılıksız 
olarak  alır. Kutsal Ruh imanlıları Mesih'teki 
yaşama ortak kılar, sonsuz yaşam güvencesi verir 
ve doğaüstü bir şekilde güçlendirir. Günah, 
doğruluk ve gelecek yargı konularında dünyaya 
suçluluğunu gösterir. (Yuh 1:16, 16:7, 14:6, 
16:13, 1 Kor 12:4-11)  Tanrı’nın Kutsal Ruh'u 
insanı aydınlatır ve kişinin tövbe edip iman 
ettiği anda yeniden doğmasını sağlar.  O anda 
iman eden kişi Kutsal Ruh’la mühürlenir ve sonsuz 
kurtuluşun güvencesini sağlar. Kutsal Ruh 
imanlının içinde yaşar ve kutsal yaşaması için 
her yönden etkindir (Efe 1:13-14). 
 
4.3.  İnsanın Günahlı Durumu: 
      İnsanların, Tanrı'nın benzeyişinde 
yaratıldığına, ancak günah işlediğine, böylece 
bedensel ve ruhsal bir ölümle Tanrı'dan koparak 
uzaklaştığına inanıyoruz.  Bütün insanların bu 
yüzden günahlı bir doğa ile dünyaya geldiklerine, 
düşünce, söz ve eylemlerinde günahlı olduklarına 
inanıyoruz (Tek 1:26-27, Rom 3:23 & 5:14). Tüm 
insanlar günaha düşmüş ve Tanrı katında 
suçludurlar. Bu yüzden her insan doğal haliyle 
Tanrı’nın gazabına uğramış cehenneme mahkûm 
edilmiş bulunuyor (Yuh 3:36; Efes 2:1-2). Bu 
nedenle insanların bir "Kurtarıcı"ya ihtiyacı 
vardır ve bu Kurtarıcı ise Tanrı'nın Oğlu İsa 
Mesih'in ta kendisidir (1 Yuh. 4:14-15, Yak 1:24-
25, 1 Tim 2:3-6). Tövbe eden insan, günaha sırt 
çevirip kendi iyi işlerine dayanmadan, ancak ve 
ancak çarmıha gerilmiş ve bizim günahlarımız için 
ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’e iman etmekle 
Tanrı’nın lûtfuyla aklanır. İmanlı, kurtulmuş 
olmasının sonucu olarak, Rab’bin önceden 
hazırladığı ve O’nu hoşnut eden iyi işlerin 
yolunda yürür (Efe 2:8-10).  
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4.4.  Kurtuluş: 
      İnsanın sonsuz kurtuluşu, yalnızca 
Tanrı'nın İsa Mesih'te sunduğu kurtuluş 
armağanına iman etmekle gerçekleşir. Buna göre, 
günahlarından içten bir pişmanlıkla tövbe eden, 
müjdeye inanarak Rab İsa Mesih'i iman yoluyla 
kabul eden her insan, Kutsal Ruh'tan doğar ve 
Tanrı'nın çocuğu olur. Günahlı insanın Tanrı'yı 
tanımak, O'nunla barışarak günahlarından arınmak 
ve sonsuz kurtuluşa kavuşmak için bundan başka 
bir çaresi yoktur. (Yuh 3:3-5, Tit 3:5, Elç İş 
2:38, Rom 8:16). İnanlılar Topluluğu, bu kurtuluş 
müjdesine dayanarak İsa Mesih’in kendisinin 
kurmakta olduğu topluluktur. Tüm kurtulanlar, 
Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın konutu olmak 
üzere Mesih’te bina edilirler (Efe 2:21-22). 
Gerçek Mesih imanlıların kurtuluşu asla kaybolmaz 
(Yuh 5:24, 6:37-39, 10:27-29, Rom 8:28-39, Efe 
4:30). 
 
4.5. Mesih'in İkinci Gelişi: 

Rab İsa Mesih'in kişisel ve bedensel bir 
şekilde kendi kutsallarını almak için gökyüzünden 
yakında geleceğine inanıyoruz (Mat 24:30-31, 1 
Sel 4:13-18).  Topluluğunu kendi yanına alıp 
götürmek, gözle görülür bir biçimde öz insansal 
bedeniyle yeryüzüne kudret ve görkemle dünyayı 
yargılamak ve egemenliğini kurmak için tekrar 
gelecektir (Yuh 14:2-3; Elç İş 1:11; Mat 25:31). 
 
4.6. Yargı ve Sonsuzluk: 
  Bütün insanların ölümden dirileceğine, İsa 
Mesih'e iman ederek kurtulmuş olanların sonsuz 
yaşama kavuşacağına, iman etmeyenlerin ise sonsuz 
yargıya mahkum olacağına inanıyoruz  (Yuh 5:28-
29, Mat 25:46, Esin 20:11-15). 
 
4.7. Kilise:                                                  

Mesih'in bedeni olan tek ve evrensel bir 
kilise'ye inanıyoruz. Kilise bir bina değildir; 
İsa Mesih'e iman eden insanların topluluğudur. 
Kilise'nin seçilmiş bir soy, kralın kahinleri, 
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kutsal bir ulus ve Tanrı'nın öz halkı olduğuna 
inanıyoruz. Kilise, Mesih İsa'nın kendisi bir 
köşe taşı olarak elçiler ve peygamberlerden 
oluşan temel üzerine bina edilmektedir. Kilise 
tek bir ümit, bir beden, bir Ruh ve bir vaftizle 
birleşmiştir. Kilisenin başı İsa Mesih'tir; 
kilise O'na bağımlıdır ve O'nun sözünü dinler. 
Tanrı farklı yerlerdeki imanlıları kendi 
yetkisini, kişiliğini yaşamını ve gücünü yerel 
kiliseler oluşturarak görsel bir sekilde 
insanların yaşamına ulaştırmak amacıyla 
birleşmeye çağırmıştır (1 Kor 1:2, Efe 1:22-23, 
2:19-22, 4:4-6, 5:22-32, 1 Pet 2:5-10). 

 
5.  

Topluluğun Var Olma  
Amaçları ve Hedefleri 

 
5.1.  Tapınma: (İbadet) 
      İlk önceliğimiz Tanrı'ya tapınmadır. 
Topluluğun var olma nedeni Tanrı’yı her yönden 
yüceltmektir (1 Kor 10:31; Efe 1:6, 12 & 14).  
Tanrı'yla sevgiye dayanan ilişkimiz ve 
beraberliğimizin gelişmesi için Kutsal Ruh'a 
kendimizi veren, boyun eğen ve Tanrı'yla yakınlık 
içeren bir tapınmamız olmaktadır. Tanrı'nın 
sevgisine kuralcı ve şekilci olmayan, içten ve 
canlı bir biçimde karşılık vererek tapınırız (Çık 
20:1-6, Mez 95:6, 100:2 & 150, Yuh 4:24, Rom 
12:1, Fil 3:3, İbr 12:28).   
 
Bu doğrultuda hedeflerimiz;  
 
  A) Tanrı’nın erdemlerini ilan etmek (1 Pet 
2:9). 
 
  B) Mesih’in doluluğundaki olgunluk düzeyine 
erişmek (Efe 4:13). Yeryüzünde bu amaç ile 
ibadet, beraberlik, tebliğ, eğitim ve sosyal 
hizmet aracılığıyla gerçekleşmektedir.  
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5.2.  Sevgide Büyümek: 
      Bütün imanlıların birlik içinde bir bedende 
büyüyerek, bilgiyi aşan Mesih’in sevgisini 
kavramaları, bu sevgide yaşamaları ve gelişmeleri 
sağlanmalı (Efe 3:18,19; 4:15,16). 
 
5.3. İsa Gibi Olmak: 

Batıkent Protestan Kilisesi tam anlamıyla 
topluluğumuzun birer İsa Mesih öğrencisi olması 
öngörülüyor. Öyle ki, her imanlı Mesih’i örnek 
alır, hizmet eder, kurtuluş müjdesini yayar, 
başka kişileri İsa izleyicisi olarak yetiştirir 
ve vaftiz eder (2 Kor 5:14-15, 17, 20; Mat 28:18-
20).  Her imanlı ile Rab arasında, günahların 
bağışlanmasına dayanan ve ibadet denilen kişisel, 
kutsal ve ruhsal bir ilişki kurulur (İbr 8:10-
12). Bu ilişki, hem Efendi ile kul arasında bir 
itaat hem de hizmet ilişkisidir (Luka 6:46), bu 
ilişki hem Göksel Baba ile çocukları arasında bir 
sevgi ilişkisi (Mat 6:9), hem de dostlar 
arasındaki samimiyeti olan bir ilişkidir (Yuh 
15:13-15). Rab ile imanlı arasındaki bu 
beraberlik, kişisel ve günlük ibadet aracılığıyla 
gelişmektedir (Rom 12:1-2).  
 
5.4.  Kutsal Kitap: 
      Kutsal Kitap'in buyruklarını tam olarak 
yerine getirmeyi ve bunları başkalarına da 
öğretmeyi arzularız. Bu yüzden açıklamaya ve 
uygulamaya dayanan Kutsal Kitap öğretişine önem 
veririz. Kutsal Kitap'ı sevmeyei ve sevdirmeyi 
amaçlarız (2 Tim 3:14-17, 1 Pet 2:2, 1 Yuh 2:5, 
İbr 4:12). 
 
5.5. Mesih İnanlılarının cemaat yaşamı ve ana 
etkinlikleri de şöyledir: 
 
  A) Beraberlik: 

İmanlıların kişisel ilişkileri Tanrı'nın 
istediği gibi Kutsal Kitap'a uygun ilişkiler 
olmalıdır. Bizi kilise topluluğu yapan etken, 
ilişkilerimiz ve paydaşlığımızdır. Bu amaçla 
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mümkün olduğu kadar sık iletişim kurup bir araya 
geliriz. Yaşamlarımız ve Kutsal Ruh'un bize 
verdiği ruhsal armağanları birbirimizle 
paylaşırız (Yuh 13:34-35, 1 Kor 12; 1 Kor 13; Efe 
5:21, 4:2-3, Gal 6:2, Kol 3:12-17).  Mesih 
inancı, Rab ile kişisel bir ilişki olmakla 
birlikte, bir cemaat yaşamıdır. İncil’in 
deyimiyle imanlılar bir ”beden”, bir “aile”, bir 
de “tapınak” teşkil ediyorlar. Cemaat yaşamının 
ana ifadesi beraberliktir. Bu birliktelik yaşamı, 
toplu ibadette, beraber sunulan hizmette ve 
kardeşler arasındaki dayanışmada belirlenir (Elç 
İş 1:14; 2:44; 4:24). Yalnız “bütün kutsallarla 
birlikte”  gerçek sevgi öğrenilir ve yaşanır (Efe 
3:16-19). Sevgi ve beraberlik, Mesih’e ait 
olduğumuz ve ışıkta yürüdüğümüzün kanıtıdır (Yuh 
13:35; 1 Yuh 1:7). 
 
 Batıkent Protestan Kilisesi olarak temel 
inanışlarımız doğrultusunda birlik, beraberlik ve 
esenliğimizin korunması için pazar günleri 
ibadetimiz sırasında ve sonrasında topluluk 
içinde siyasal konular, etnik gruplar ve diğer 
dinler hakkında sohbet edilmeyecektir. 
 
  B) Toplu İbadet: 

Yaşamımızın ve kavuştuğumuz kurtuluşun ana 
ifadesi ibadettir (Yuh 4:23; Rom 12:1-2). 
İmanlının kişisel ve günlük ibadetinin yanı sıra 
cemaatin toplu ibadeti, Rab’bin buyruğu olup 
İsa’nın dirildiği haftanın ilk gününde 
yapılmaktadır (Elç İş 20:7; Yuh 20:1, 19). 
Kendisinin de söz verdiği gibi, Rab gerçek ve 
ruhsal anlamda, bu şekilde imanlılar arasındadır 
(Mat 18:20; Esin 1:13). 
 
  C) Müjdeyi Duyurma:                                      

İsa Mesih'in kurtuluş müjdesini, öncelikle 
yaşadığımız toplum olmak üzere her yerde ve 
herkese duyurmak amacıyla Tanrı'nın sevgisi ve 
kurtarışını insanlara sunarız. Bunu kilisemiz 
aracılığıyla, kişisel tanıklığımızla ve çeşitli 
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programlar doğrultusunda yaparız. Amacımız 
elimizdeki bütün kaynakları kullanarak kurtuluş 
müjdesini herkese duyurmaktır (Mar 16:15-18, Elç 
İş 1:8, 4:31).  İsa Mesih tarafından karşılıksız 
olarak günahlarımızın bağışlanmasını ve bizimde 
diğer insanlara sonsuz yaşamı karşılıksız olarak 
tebliğ etmek ibadetimizin bir parçası olduğu 
kadar Rab’bin özel buyruğudur (Mat 28:18-20, 1 
Pet 3:15).  Çünkü O “tüm insanların kurtulması ve 
gerçeğin bilincine erişmesini ister” (1 Tim 2:4).  
"...İşitmedikleri kişiye nasıl iman edecekler?  
Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl işitecekler?" 
(Rom 10:14). 
 
  D) Eğitim: 

Mesih inancının ana özelliği İsa'nın 
öğrencisi olma durumudur (Mat 28:19). Bütün 
imanlılar Tanrı yolunda ilerlemek ve ruhsal 
hizmet görevinde yer almak için eğitilip 
donatılmalı (Elç İş 2:42; 20:20 & 27; Efe 4:12; 
Kol 1:28). Ayrıca belirgin bir görev için (önder, 
vaiz, müjde yayıcısı vs.), adaylar uygun bir 
eğitim de görmeli (2 Tim 2:2). Tanrı’nın tüm 
tasarısı öğretilmeli. Batıkent Protestan Kilisesi 
topluluğunun tüm üyelerini kapsayan bir eğitim 
sistemi ile sağlanmalı (Elç İş 20:27, Kol 1:28).  
Kutsal Ruh’un dağıttığı armağanların 
(yeteneklerin) gelişmesini teşvik eden uygun bir 
ortam olmalı (Efe 4:12-13).  İmanlı hayatlarında 
daha sağlam bir temel atmak isteyen kardeşler, 
yıllık bir eğitim programına katılabilirler. Bu 
yıllık programının özellikleri (şartları, 
dersleri vs.) “Yıllık eğitim programı” belgesinde 
belirlenir. Ayrıca, zaman zaman konferanslar, 
özel dua ve oruç zamanları, seminerler vb. 
düzenlenebilir. 
 
  E) Sosyal Hizmet: 

Rab’bin sevgisi bizi, ahirette sonsuz yaşam 
ve mutluluğa kavuşturduğu gibi, yeryüzünde 
bulunduğumuz sürece insanların acılarını 
dindirmek, kimsesizleri barındırmak, ruhsal ve 
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bedensel ihtiyaçlarını karşılamak yine 
ibadetimizin önemli bir yönüdür (Elç İş 6:1-7, 
Gal 6:10, 1 Tim 5:3-16, İbr 13:2-3).   
 
  F) Kilise Hizmeti: 

Rab'bin kilisedeki her imanlı için ruhsal 
bir hizmet çağrısı vardır. Yalnızca gözetmenler 
ve hizmet görevlileri değil, her imanlı hizmet 
sunmalıdır. Bizim amacımız, her imanlının Rab'bin 
kendisine verdiği hizmeti öğrenmesine, 
benimsemesine ve en etkili şekilde yerine 
getirmesine yardımcı olmaktır. Böylece kilisenin 
bütün hizmetleri tek bir önder üzerinde 
yoğunlaşmamış, ancak Rab'bin çağrısına ve 
kişilerin yeteneklerine göre herkese dağılmış 
olur (Efe 4:11-12, 4:31, Rom 12:6-8, 1 Pet 4:10-
11).  İstekli olan üyeler bazı hizmetler 
üstlenebilirler: temizlik, kitaplığın bakımı, 
mutfak bakımı, topluluğun muhasebesine yardım, 
öğretişleri banda almak, müzik hizmeti, 
çocukların dersine yardım, hazırlanan yeni 
kitapları düzeltmek, mektuplaşma kursuna yardım, 
sekreterlik, deneme mahiyetinde küçük bir gruba 
İncil çalışması yapmak, bazı toplantıları 
yönetmek, Rab’bin Sofrası’nı yapmak, Cumartesi 
sohbetlerinde bir konuyu paylaşmak gibi.                                     
 
  G) Kilisenin Gelişmesi: 

Kilisemizin her yönden olgunlaşıp gelişmesi 
ana hedefimiz olmak üzere, Rab'bin çağrısına 
uyarak yurtiçi ve yurtdışındaki imanlı kiliseleri 
destekleyip güçlendirmeyi arzularız (Efe 1:22-23, 
Elç İş 2:46-47, Efe 5:27, 4:13-16, Kol 1:10).  
Kiliseler oluşturmanın müjdeyi duyurmanın en 
etkili yolu olduğunu inanırız. Kilisemiz gelişip 
güçlendikçe ve Rab bizleri bu hizmete 
hazırladıkça, yine Rab'bin yönlendirişi 
doğrultusunda yeni kiliseler kurmaya amaçlarız 
(Mat 16:18). Yukarıdaki görevlerde 
güvenilirliğini kanıtlamış olup uygun ruhsal 
armağana (yeteneğe) sahip olan kardeşler, 
topluluğun resmi hizmet için görevlendirilebilir 
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(Elç İş 6:1-6; 1 Tim.3:8-13). 
 
5.6. Hizmet görevlileri çoğaldıkça, bu 
hizmetleri koordine eden bir Hizmet Kurulu 
atanır. 
 
5.7.  Resmi görev almayan kardeşler yine Tanrı 
yolundaki yaşayış örneğiyle hizmet verir. Bu 
kardeşler Tanrı’nın “vazgeçilmez” ve “daha fazla 
değerli”  olarak nitelendirdiği üyelerdir (1 Kor 
12:20-26). Bu doğrultuda bütün kutsallar hizmete 
özendirilir.  
 
Genel hizmetin bazı örnekleri şöyle olabilir:  
 
   A) Kardeşleri ruhça geliştirmek (teşvik 
sözleriyle, ibadetteki ilahiler, dualar ve 
Kelâm’dan paylaşılan sözlerle); 
 
   B) Kişisel ve doğal olarak Müjde’yi çevresinde 
paylaşmak, yeni kişileri imana kazanmak ve (ya 
kendisi, ya bir başkasına devrederek) onları 
öğrenci olarak yetiştirmek; 
 
   C) Annelerin evde çocuklarını bedenen ve ruhen 
yetiştirmesi; 
 
   D) Dua ile görevlileri desteklemek; 
 
   E) Kendi olanaklarıyla görevlileri maddi 
olarak desteklemek; 
 
   F) Misafirperverlik, hastaları ziyaret etmek, 
yardımlarda bulunmak (herkese, kardeşlere veya 
görevlilere). 
 
5.8. Yönetim Kurulu'na yeni önderlerin atanıp 
katılması, yerel topluluğun temelini atan 
kurucular veya daha önce atanan önderler 
tarafından sağlanır. 
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5.9. Topluluğun gayretiyle başka yerlerde yeni 
topluluklar kurulur (Elç İş 1:8). 
 
5.10.  Evlilik ve Aileler Oluşturmak: 
       İmanlı ailelerin güçlü olmalarını, 
birbirlerini severek hizmet etmelerini ve ruhsal 
olgunluğa sahip olmalarını arzularız. Evli 
çiftleri bu konuda eğitmek, yol göstermek ve 
teşvik etmek isteriz (1 Kor 7:1-40).  Kilisemize 
ait olan çocuklarımızın, Rab'bin terbiyesinde 
gelecek kuşak için sağlıklı olarak yetişmelerini 
isteriz. Bu amaçla, Rab'bin uyumuna sahip olan 
aile ortamlarında eğitimlerini sağlamak için 
hizmet veririz (Mat 19:14). 

 
6.  

Genel Uygulamalar 
 
6.1. Topluluk pazar günleri şu amaçlarla bir 

araya gelirler (Elç İş 2:42):  
 
   A) İlahiler söylemek, 
   B) Dua etmek, 
   C) Paylaşımda bulunmak, 
   D) Rab’bin Sofrasını kutlamak, 
   E) Ondalık vermek, 
   F) Vaaz dinlemek, 
   G) Ruhsal beraberliği yaşamak. 
 
6.2.  Vaftiz: 
      Vaftiz olmak Rab’bin önemli emirlerinden 
biridir. Ruhsal bir törendir ve kurtuluşumuzun 
ciddi bir kararlılıkla açıklanmasıdır. 
 
Anlamı: İnanlının eski yaşama öldüğü, ortak 
edildiği Mesih’in ölümünün ve dirilişinin gücüyle 
Tanrı yolunda kutsal bir yaşam sürmeye, “beden” 
ile (cemaatle) birlikte kendini Tanrı hizmetine 
sunmaya karar verdiğinin ikrarıdır (Rom 6:1-6; 1 
Pet 3:21). Kesin bir şekilde günahtan tövbe 
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edildiği ve İsa Mesih'in iman yoluyla yüreğe 
alındığı anda, kurtuluş gerçekleşir. İsa Mesih'e 
Rab'bi ve Kurtarıcısı olarak iman eden, İsa 
Mesih'in kendi günahları için çarmıha gerilip 
öldüğüne ve üç gün sonra dirildiğini kabul eden 
ve O'nun öğretişlerine uyan kişiler vaftiz olur. 
Yalnız tövbe eden reşit kişilere uygulanır (Mat 
28:19-20).                                                     
 
  A) Şekli: 

Aday cemaatin huzurunda nasıl iman ettiğini 
anlatır ve “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla” 
(Mat 28:19) suya tamamen batırılıp çıkartılır 
böylece vaftiz edilmiş olur.   
 
  B) Vaftiz eden: 

Kilisemizde, kilise çobanı, yönetim kurulu 
veya kişinin belirleyeceği vaftiz olmuş imanlı 
bir kardeş vaftiz etmeye yetkilidir (İbr 6:1-2). 
 
6.3. Rab'bin Sofrası: 

Rab’bin Sofrası, Rabbimizin bir buyruğudur. 
Ruhsal törenlerin ve toplantılarımızın en önemli 
unsurlarından birisidir. Rab’bin ölümünü, yeni 
antlaşma için feda edilen bedenini ve kanını, 
dirilişini ve ikinci gelişini anımsamamız için 
kendisinin buyurduğu bir törendir (1 Kor 11:23-
26).  Her Pazar biraraya geldiğimizde, Rab'le 
olan ruhsal paydaşlığımızı anmak amacıyla Rab'bin 
Sofrası kutlarız. Pazar kutlamalarımızda başlı 
başına bir bölüm oluşturur. İsa Mesih'e Rab ve 
Kurtarıcı olarak iman eden herkes, Rab'bin 
Sofrasına katılabilir. (Luka 22, 1 Kor 11:23-24).  
İncil’deki genel uygulama uyarınca haftanın her 
ilk günü (pazar günü, Elç İş 20:7), sade ekmek ve 
“asmanın ürünü” (Mar 14:25) veya meyve suyuyla bu 
anma töreninin yapılması uygun görülmektedir. 
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6.4.  Ruhsal Armağanlar: 
      Kilisemiz, Yaşayan Tanrımızın dün, bugün ve 
sonsuza dek aynı kudretle işlediğine iman 
etmektedir. Bunun gibi Kutsal Ruh'un işleyişini 
belirten tüm ruhsal armağanlar geçmişte olduğu 
gibi, bu çağda ve gelecek çağlarda da işlev 
görmek üzere Kutsal Ruh tarafından kiliseye 
verilmiştir. Ancak ruhsal armağanların tümü, 
Tanrı'nın yüceltilmesi ve O'nun evrensel 
kilisesinin bina edilmesi için kullanılmalıdır.  
Her imanlı Kutsal Ruh’un verdiği en azından bir 
ruhsal armağana (yeteneğe) sahiptir. Bu armağanı 
yerel topluluğun çerçevesinde geliştirmesi 
gerekmektedir. İncil’de görülen bütün 
armağanların bugün geçerli olduğuna inanırız (Rom 
12: 4-8; 1 Kor 12:1-31; Efe 4:7-16; 1 Pet 4:10-
11). Bu armağanlar tüm kiliseye Kutsal Ruh 
tarafından verilmiştir; Rab'bin topluluğunu 
geliştirmek, imanlıların her açıdan güçlenerek 
olgunlaşmasını ve hizmet için donatılmasını 
sağlamak amacıyla verilir. Bu armağanlar, 
Göklerin Egemenliğinin ilerlemesi için Kutsal 
Ruh'un yönlendirişi doğrultusunda kullanılır. 
Bütün armağanlar Kutsal Kitap'ın belirttiği gibi   
(1 Kor 14:39-40) düzen içerisinde kullanılır. Bu 
konuda kilise çobanı ve diğer öğretmenler değişik 
zamanlarda öğretiş vererek imanlıları eğitir (Rom 
12:4-8, 1 Kor 12:4-11, Efe 4:11). 
 
6.5.  Kilisede Kadınların Hizmeti: 
      Kilise içindeki kadınlar, erkekler gibi 
tümüyle Rab'bin ve Yönetim Kurulu’nun yetkisi 
altındadır. Bu doğrultuda, armağanlarına ve 
Rab'deki olgunluklarına göre değişik hizmet 
sorumlulukları alabilirler. Yönetim Kurulu'nun 
denetimi altında kadınların ruhsal danışmanlık, 
gözetmenlik, öğretmenlik, müjdecilik, elçilik, 
peygamberlik, Rab'bin Sofrası, ve tapınmaya 
önderlik yapabilirler (Elç İş 21:9, Fil 4:2-3, 
Gal 3:28, 1 Kor 11:5, 1 Tim 3:11, 2:9-12).  
 
 



 26 

6.6.  Baş Örtüsü: 
      Baş örtüsü konusu, 1 Kor 11:3-16’da 
bağlayıcı bir buyruk görülmediği kanısındayız. Bu 
nedenle ibadet sırasında her kız kardeşin kendi 
kanaatına göre baş örtüp örtmemesi uygun 
görülmektedir. 
 
6.7.  El Koyarak Dua Etme: 
      Kiliselerin onaylanması, hizmete atanması, 
kutsanması, Kutsal Ruh'la dolması, ruhsal 
armağanları alması, hastalıklardan kurtulması, 
cinlerden ve baskılardan özgür kılınması için el 
konulur. Bunun için kişinin onay alınır, ardından 
Rab'bin yönlendirişine ve Kutsal Kitap'taki 
örneklere uygun bir şekilde dua edilir (Luka 
4:40, Markos 16:17-18, Elç İş 5-6, 8:14-17, 9:17, 
1 Tim 4:14, 5:22, İbr 6:1-2). 
 
6.8.  Ondalık ve Sunular: 
      Kilise topluluğunu oluşturan üyeler, 
toplantılara katılarak ve dua ederek kiliseyi 
destekledikleri gibi, ondalıklarıyla da destek 
olurlar. Toplanılan ondalık, kilisenin 
gereksinimleri ve belirlenen diğer hizmetler için 
kullanılır. Ondalık kilise üyesinin, kazancının 
en az onda birini Rab'be düzenli olarak 
sunmasıdır. Ancak bu konuda tüm kilise üyelerine 
esneklik verilir; kimin ne kadar verdiğine 
karışılmaz ve bunu yalnızca ondalıkla sorumlu 
olan gözetmenler bilir. Ondalık sunmak, 
imanımızın bir parçasıdır. Kilise üyesi, 
ondalığını Rab'be sunmaktadır (Lev 27:30, Mal 
3:10-12, 2 Kor 9:7-15). 
 
      Aynı şekilde sunular da toplanır. Sunular, 
haftalık olağan kutlamalar sırasında toplanır. 
Gözetmenler, olağandışı toplantılarda da sunu 
toplanması için karar verebilir.  
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6.9.  Bebeklerin Kutsanması: 
      Kilisemiz yeni doğan bebekler için imanlı 
anne babalar ile birlikte dua eder. Çocuklar, 
Tanrı'nın anne ve babaya verdiği birer 
armağandır. Bu nedenle çocukların Tanrı yolunda 
yürümeleri, Rab'bin bilgisi ve terbiyesiyle 
büyümeleri için dua edilir (Mat 19:13-15). 
 
6.10.  Topluluğun etkinlikler: 
       Topluluğun başka ihtiyaçlarını karşılamak 
için bazı etkinlikler de şöyledir: 
 
  A) Genel Toplantı: 

Hafta içinde evlerde toplanarak, her 
imanlının katılabileceği gruplar oluşturulur. Bu 
"Yaşam grupları", beraberlik, tapınma, teşvik, 
öğretiş ve dua için bir araya gelirler. 
 
  B) Değerlendirme toplantısı: 
         Topluluğa bilgi vermek, kilisenin 
durumunu değerlendirmek, yapılacak işleri 
görüşmek vs. için düzenlenir.  
 
  C) Çocuk Toplantısı: 

Çocuklara yönelik dersler düzenlenir. 
 
  D) Diğer Toplantılar: 

İhtiyaç duyulduğunda da hafta arası ruhça 
geliştirmeyi amaçlı hanımlar toplantısı, gençler 
toplantısı vb. düzenlenebilir. 

 
7.  

Genel Yapı 
 
7.1. Kilise sözcüğü, Hıristiyanların ibadet yeri 
olarak bilinse de, İncil’in aslı Grekçe “eklesia”  
kelimesinden gelen ve anlamı “topluluk” olan bir 
kelimedir.  
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7.2.   İmanlılar topluluğu iki anlamı kapsar:   
 
  A) Evrensel Topluluk: 

Bu çağ boyunca her yerde İsa Mesih’e ait 
kişilerin toplamıdır. “Adları göklerde 
yazılmış... [olanların] topluluğu” (İbr 12:22-
24); bu (İsa ümmeti), mezhep ötesi olup örgütsel 
bir yapısı olmayan (Mar 9:38-40), İsa Öğrencileri 
ve İncil temeline dayanan (Yah 3, 17), 
mensuplarını tam olarak yalnız Tanrı’nın bildiği 
(2 Tim 2:19) ilahî bir kurumdur (Mat 16:18). 
 
  B) Yerel Topluluk: 

Belirli bir yerleşim merkezinde, ibadet, 
beraberlik, tebliğ, eğitim ve hizmet için (Elç İş 
2:42), İsa Mesih’e inanan, kutsal olmaya 
çağırılan (Rom 1:7; 1 Kor 1:2), İsa’nın ismini 
anıp O’nun gücü ve yetkisiyle toplanan (Mat 18:18 
& 20; 1 Kor 5:4) yerel cemaat.  İsa Mesih’e 
inananlardan oluşan topluluk, bir mezhep 
değildir, İncil’de bir bedene benzetilir.  Bu 
bedenin başı yalnız İsa Mesih’tir (Efe 1:22-23; 
4:14; 5:23; Kol 1:18). 
 
7.3.  İnananların hepsi eşit saygınlığa sahiptir.  
Çünkü her kişi, tövbe edip iman ettiği zaman, 
ruhen yeniden doğar ve bir beden olmak üzere 
bütün imanlılarla aynı Ruh’la vaftiz edilir. 
Mesih’ten başka hiçbir aracı olmadan imanlıların 
tümü duayla Tanrı’nın huzuruna çıkabilirler (1 
Kor 12:13; Efe 2:18-19). Aralarında ruhban sınıfı 
gibi aracılar yoktur. İnanlılar hepsi ruhsal 
kardeştir.  
 
7.4.  Her imanlı bir yerel topluluğun üyesi olur 
ve imanın sorumlukları ile ayrıcalıklarını o 
topluluğa bağlı kalarak üstlenir. 
 
7.5.  Topluluğu tek bir kişi değil, bir Yönetim 
Kurulu idare eder (Tit 1:5). 
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7.6.   İncil’deki imanlılar topluluğu 
yapısında başka görevliler de var. Bunlar iki 
gruba ayrılır (1 Pet 4:11): 
 
  A) Kelâm görevlileri: vaizler 
(“peygamberler”), müjdeciler ve öğretmenler (Efe 
4:11). 
 
  B) Hizmet görevlileri: topluluğun yararına 
bazı pratik ve sosyal hizmetlerde bulunan erkek 
veya kadın görevliler seçilir (Rom 12:7). 
 
C) Mesih İnanlıları topluluğunun yaşamını 

belirleyen esas buyruk sevgidir: “Size yeni bir 
buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Sizi 
sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin” (Yuh 
13:34). 
  
  D) İncil’de yer alan, “Sezar’ın hakkını 
Sezar’a, Tanrı’nın hakkını Tanrı’ya verin”  ve 
“herkes, altında bulunduğu yönetime boyun eğsin”  
ilkelerine bağlıyız (Mat. 22:21; Rom. 13:1). 
İnanlılar yaşadıkları ülkede mevcut hükümete 
bağlıdırlar. 
 
  E) Tanrı egemenliği anlayışı “teokratik 
devlet” değil, ruhevi niteliktedir (Luk. 17:21; 
Yuh. 18:36). Ancak İsa Mesih’in dünyaya tekrar 
gelişiyle Tanrı, yeryüzünde kendi egemenliğini 
kuracaktır (Esin 20:1-10). 

 
8.  

Topluluğun Yönetimi 
 
8.1. Topluluk tamamen özerktir.  Ne Türkiye’de 
ne de başka bir ülkede olan bir merkezden 
yönetilir.  Yerel topluluğun önderleri, 
uygulamada karşılanabilecek sorunların çözümünde 
yetkili mercidir, kendi dışında herhangi bir 
dinsel kuruluşa tabi değildir. 
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8.2. İncil’deki buyruklar, uygulama ve örnekler 
uyarınca topluluğun idare sistemi şöyledir: 
 
  A) Topluluğu tek bir kişi değil, bir Yönetim 
Kurulu idare eder (1 Tim 4:14; Tit 1:5). Yönetim 
Kurulu, ilk aşamada kuruculardan oluşur. Başka 
önderler seçilince Kurul'a katılırlar. 
 
  B) Önderler erkek kardeşlerdir (1 Tim 3:2; Tit 
1:6). Mevcut önderler Kutsal Ruh’un seçimine 
uyarak (Elç 20:28)  yeni önderleri tayin ederler 
(Elç 14:23) ve topluluk da onları kabul eder (1 
Sel 5:12-13).  
 
  C) İncil’de önderlere: fark gözetmeksizin 
“ihtiyarlar”, “çobanlar” (pastör), ya da 
“gözetmenler” denilmektedir. Onların görevi 
topluluğun ruhsal gelişmesini sağlamaktır (Elç 
20:17,28; 1 Pet 5:1-5).  
 
  D) Önderler, evli ya da bekâr olabilirler (1 
Tim.3:1-7; Tit 1:5-9). Normal bir iş yaparlar 
(Elç.20:34-35), ya da topluluğun ruhsal bakım 
talebini karşılamak için topluluk tarafından 
maddi olarak desteklenirler (1 Tim 5:17-18). 
Önderler, topluluğun ayrı bir ruhban sınıfı 
değiller (Mat 19:25-27; 23:8-12).  
 
8.3. Yönetim İncil buyruklarına ve ilkelerine 
bağlıdır (Elç 20:32, Tit 1:6-9). 
 
8.4. Gözetmen Kurulu, topluluğun bütçesini idare 
eder (Elç 4:35). Topluluğun ortak giderleri 
imanlıların gönüllü bağışlarıyla karşılanır (1 
Kor 16:1). 
 
  A) Topluluğun gelir giderleri Gözetmenler 
tarafından deftere yazılır.  
 
  B) Yönetim Kurulu'nun saptadığı belli 
zamanlarda (veya topluluğun istemi üzerine) 
üyelere bu konuda bilgi verilir veya danışılır. 
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8.5. Kilisede hizmet veren Kelâm görevlileri ile 
hizmet görevlileri Yönetim Kurulu'na bağlı olarak 
hareket ederler. 
 
8.6. Topluluk, uygun görüldüğü takdirde bazı 
görevlilere de maddi destek sağlayabilir (Luk 
10:7; 1 Kor 9:13-14; 1 Tim 5:18). 
 
8.7. Gözetmenler mevcut Hizmet Grubu tarafından 
seçilir. 
 
8.8. Batıkent Protestan Kilisesi'nde atanan 
önderler ve diğer görevliler Karar Defteri’ne 
yazılacaktır.  
 
8.9. Seçilen önderlerin görev süresi, prensip 
olarak görevde aktif kalabildikleri süreyle 
sınırlıdır.  
 
8.10. Atanan herhangi önder veya görevli, 
hizmetinin şartlarını veya niteliğini (1 Tim 3:1-
13; Tit 1:6-9) bozduğunun kanıtlandığı takdirde 
(1 Tim 5:19) Yönetmen Kurul'nun kararıyla ve 
topluluk tarafından görevinden alınabilir. 

 
9.  

Üyelik 
 
9.1. Kilise Üyeliği: 
      Kilise, aynı inanç ve uygulamaları 
benimseyen üyelerden oluşur. Kiliseye üye olma 
koşulları şunlardır:                         
 
   A) Kişisel yaşamında İsa Mesih'i Rab ve 
Kurtarıcı olarak kabul etmek; İsa Mesih 
aracılığıyla edindiği kurtuluşa, Tanrı'nın 
isteğine ve buyruklarına uygun bir yaşam sürmeye 
adanmış olmak.         
 
   B) Kilisenin temel inancını, amacını ve 
uygulamalarını içeren bu iç tüzüğü kabul etmek. 
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   C) Batıkent Protestan Kilisesi'ne her yönüyle 
(toplantılara katılarak, hizmet sunarak, dua ve 
ondalıkla destekleyerek) bağlılığını göstermek. 
 
   D) Su vaftizi olmuş olmak, kilise çobanın ve 
Yönetim Kurulunun yetkisine bağlı olmak. 
 
   E) İmanlılar, bu iç tüzüğün arkasında bulunan 
on tane soruyu cevaplayıp bu cevaplarla birlikte 
ve kilise içinde görev almak isteyen üyelik 
belgesini doldurarak Yönetim Kuruluna verirler ve 
Kilise Çobanı bu sorulara verilen cevaplara göre 
üyelik belgesini onaylar ise imanlı kardeş 
kilisemizin resmi üyesi olur. 
 
Not: Kilisemize gelip ibadetlerimize 
katılabilmek için Batıkent Protestan Kilisesi’ne 
üye olmak şart değildir. Üyelik sadece 
ibadetlerimize devamlı katılmak ve kilisemizde 
görev almak isteyen imanlı kardeşler içindir. 
 
9.2. Üyelerin Görevleri: 
 Yönetim Kurulu üyelerinin ve kilise 
çobanının vereceği görevleri en iyi şekilde 
yerine getirmek, kilisenin yararına ve kilise 
için gerekli tüm faaliyetlere katılmak, mümkün 
olan her yerde Mesih İsa’nın müjdesi duyurmak, 
dua ve ondalıklarıyla kiliseye destek vermek. 
 
9.3. Üyelikten Çıkartılma: 

Kilise üyeleri, ancak aşağıdaki şu 
koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi 
durumunda üyelikten çıkartılır: 
 
   A) Kilisenin Temel iman bildirgesine ters 
düşen sapkın bir öğretinin belirlenmesi 
durumunda, 
 
   B) Kiliseyi etkilemekte olan belirgin bir 
günah durumunun tüm uyarılara rağmen sürmesi 
durumunda, 
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   C) Bu iç tüzüğün kısmen veya tamamen kabul 
edilmeyerek toplulukta bu konuda sorun 
yaratılması durumunda, 
 
   D) Kilise Yönetim Kurulunun ve Çobanı’nın 
yetkisinin kabul edilmemesi durumunda.  
 
   E) Kilise Yönetimi ve Çobanlarının verdiği 
görevlere sürekli katılmama alışkanlığında 
bulunması durumunda. 
 

Yukarıda ki koşulların gerçekleşmesi 
durumunda, kilise çobanın önderdiğinde Yönetim 
Kurulunun kararıyla kişi, kilise üyeliğinden 
çıkartılır.  Üyelikten çıkartılan kişi, daha 
sonra kilise çobanı tarafından tüm kiliseye 
duyurulur ve kilisenin faliyetlerine artık 
katılamaz.  
 
9.4. Üyeliğe Yeniden Kabul: 
      Üyelikten çıkartılan kişi buna neden olan 
durumdan dönmesi halinde kiliseye yeniden 
katılabilir. Bununla birlikte, söz konusu 
kişinin, çobanın önereceği bir öğretmen ile ders 
yapması gereklidir. Öğretmen uygun gördüğü zaman 
Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile kişi yeniden 
üyeliğe kabul edilir. Eğer üyelikten çıkartılmaya 
neden olan durum, kiliseyi kısmen veya tamamen 
etkilemiş bir günah ise, kişinin, zarar verdiği 
imanlılardan alçakgönüllülükle özür dilemesi ve 
zararın karşılanması yoluna gitmesi gereklidir. 
 
9.5. Üyelikten Ayrılma: 
      Kilise üyeleri, neden belirterek ve yazılı 
bir belge vererek kilise üyeliğinden ayrılabilir. 
Bu durumda üyelik belgeleri iptal edilir. 
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10.  
Disiplinli Yaşam 

 
10.1. Ruhsal disiplinin başlıca anlamı, iman 
yaşamına uymak için kişinin gösterdiği özen ve 
kazandığı istikrardır. Yerel topluluk, “gerçeğin 
direği ve dayanağı” olarak imanlının “Tanrı’nın 
topluluğu içinde nasıl davranması gerektiğini”  
pratik bir şekilde belirlemeli ve düzeni bozan 
veya Rab’bin itibarını lekeleyen durumları 
düzeltip disiplini (düzeni) sağlamalı (1 Tim 2:1-
15, 2 Tim 2:15). 
 
10.2. İmanlının disiplinli, düzenli ve olumlu 
yaşayışı, artı Rab’bin itibarını ve topluluğun 
düzenini ilgilendiren konular Kutsal Kitap’a göre 
özetlenmektedir: 
 
10.3.  İmana yaraşır bir yaşam sürdürme konusu 
(Tit 2:1-10); 
 
   A) İnanlı, topluma karşı her açıdan dürüstçe 
davranmalı (Rom 12:11,18; 13:5-7; Efe 6:5-9; vb). 
 
   B) Sorumlu bir kişi olup sakin ve saygın bir 
yaşam sürmeli (1 Sel 4:11,12; 2 Sel 3:6-15; 1 Tim 
5:8). 
 
   C) İnanlı edepli davranmalı ama inanmayanların 
hoşlandıklarını yapmamaya gayret göstermeli (1 
Pet 4:3-4).  
 
   D) Bunların hepsinin üstünde sevgiye önem 
verilmelidir (1 Kor 13:1-13). 
 
10.4. “İmansızlarla aynı boyunduruğa girmeme” 
konusu (2 Kor 6:14-7:1); 
 
   A) İmanlı olmayanlarla duygusal bir ilişki 
tavsiye edilmez. 
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   B) Evlenecekse, Rab’be ait biriyle evlenmeli 
(1 Kor 7:39).  
 
   C) İmanlı, “dünyanın ışığı ve tuzu” olarak 
insanların kurtulmaları için her türlü kişiye 
Rab’bin sevgisiyle yaklaşır (Mat 9:10-13). 
 
   D) İmanlı olmayanların yaşayışına uymamalı, bu 
nedenle hafta arasındaki beraberliği ve 
arkadaşlığı diğer kardeşlerle kurmaya özen 
göstermeli (1 Kor. 15:33; İbr. 3:13). 
 
10.5. “Bazılarının alıştığı gibi, bir araya 
gelmekten vazgeçmeme”  konusu: (İbr 10:25); 
 
   A) Üyeler geçerli bir nedeni olmadığı takdirde 
ibadete aksatmadan katılmalı (Elç İş 2:46-47). 
 
   B) İnanlı, mümkün olduğu kadar öğretişlere 
(yaşam grupları, İncil çalışmaları), dua 
toplantısına ve beraberlik için düzenlenen 
etkinliklere de katılmalı (Elç İş 2:42). Bunlara 
verilen önem, Tanrı yoluna verilen önemle 
eşdeğerlidir. 
 
10.6. Önderlerin yönlendirişlerine uyma konusu:   
(1 Pet 5:5; İbr 13:17)  
 
   A) Kilise çobanları yeni önderleri 
“geliştirmek için Rab’bin verdiği yetkiyle”  
hareket ederler (2 Kor 1:24; 10:8). 
 
   B) İmanlının gelişmesi için, boyun eğmeyi 
öğrenmesi kadar önemli bir şey yoktur. (Fil 2:5-
7, 1 Pet 2:13-14; 5:5-6) 
 
   C) Tanrı’nın buyruklarına aykırı olmadığı 
sürece  (Elç 4:19; 5:29) birbirimize, anne-
babalara, işverenlere, topluluğun önderlerine ve 
eşlerde kocalarına boyun eğerek hepimiz Tanrı’ya 
boyun eğmeyi öğreniyoruz (Rom 13; Efe 5:21-22; 
6:1 & 5). 
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10.7. Terbiye: 
Yukarıda geçen yaşayışa uymayıp topluluğun 

düzenini bozan üye, topluluk tarafından terbiye 
edilir (2 Kor 10:6; 2 Sel 3:6,14-15; 1 Tim 5:20; 
2 Tim 3:5; Tit 1:13-14); Şöyle bir yöntem 
izlenir: 
 
   A) "Eğer bir kardeş sana karşı günah işlerse, 
ona git, sucunu kendisine göster. Her şey yalnız 
ikiniz arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, 
onu kanmış olursun." (Mat 18:15). 
 
   B) "Ama dinlemezse, yanına bir ya da iki kişi 
daha al ki, söylenen her şey iki ya da üç tanığın 
sözüyle doğrulansın." (Mat 18:16). 
 
   C) "Onları da dinlemezse, durumu imanlılar 
topluluğuna bildir. Topluluğu dinlemezse, onu 
putperest ya da vergi görevlisi say." (Mat 
18:17).  
 
Not: İsa Mesih bu disiplini yalnız bir ceza 
olarak değil, günahtan dönme ve affedilme yolu 
olarak da vermiştir. Dolayısıyla amaç, Rab’bin 
ismine leke sürdürmemek, topluluğun düzenini 
korumak ve yoldan sapan kardeşi yeniden 
kazanmaktır (1 Kor 5:2,11, 13; 2 Tim 2:17-18; Tit 
3:10,11; 2 Yuh 10,11; vb.).  Günahta yaşayan 
kardeş günahtan dönene kadar ve tövbenin kanıtını 
verene kadar topluluktan uzaklaştırılır (1 Tim 
1:20; 1 Kor 5:13). 

 
11.  

Kilise'de Görev Alma Şartları 
 
11.1. Günlük yaşantısında İsa Mesih'i izlemeye 
adanmış olmalı, örnek bir Hıristiyan gibi 
yaşamaya özen göstermelidir.  Tanrı'ya Kutsal 
Kitap'a ve kilisenin önderlerine boyun eğmelidir. 
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11.2. Yeni bir imanlı olmamalıdır, olgunlaşmış 
bir imanlı olmalıdır. Mesih'e ve topluluğa 
bağımlılığı ve sadakati kilise üyeleri tarafından 
bilinmelidir ve kilisemizin üyesi olmalıdır. 
 
11.3. Kilise etkinliklerine düzenli ve adanmış 
bir şekilde katılmalıdır. 
 
11.4. Kilisenin iman bildirgesine, hedeflerine ve 
amaçlarına uygun bir şekilde kendi yetenekleri ve 
armağanları doğrultusunda hizmet etmeye istekli 
olmalıdır. Hizmet Grubuna katılmadan önce, kilise 
üyesi olup daha önce üstlendiği hizmetlerde sadık 
olduğu belirlenmelidir. 
 
11.5. Tanrı yolunda başkalarını da eğiterek 
yetiştirebilmelidir. 
 
11.6.  Kardeş Türk vatandaş ise, kimliğindeki din 
hanesinde "Hıristiyan" yazılı olması tavsiye 
edilir. 

 
12.   

Kilise Çobanı 
 
12.1. Kilise Çobanı, İsa Mesih'in yetkisi altında 
Kutsal Kitap'ın ve Kutsal Ruh'un yönlendirişine 
göre Yönetim Kurulu ile birlikte kilisenin 
yönetiminden sorumludur. 
 
12.2. Çobanın ilk görevi, kilisenin ruhsal 
görüşünün belirlenmesine yardımcı olmak, bu görüş 
uyarınca hedeflerin ve amaçların belirlenmesine 
önderlik etmek ve kiliseyi donatmaktır. 
 
12.3. Çoban bu doğrultuda yeni önderler 
yetiştirmeli, müjdelemeli, kilisenin gereksinim 
duyduğu öğretişleri belirlemeli ve bizzat 
öğretmeli, kişisel ruhsal danışmanlık yapmalı, 
diğer kiliseler ve kuruluşlar arasında, devlet 
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önünde kiliseyi temsil etmeli, Yönetim Kurulu ile 
birlikte yeni hizmet alanları belirlemeli ve 
bunları yönetmelidir. 
 
12.4. Kilise çobanının görevden çekilmesi: 

Çoban geçerli nedenlerle görevden çekilmek 
durumunda kalırsa, kendisinin önereceği çoban 
adaylarından biri, Yonetim Kurulu ve Hizmet 
Grubunun kararıyla kilise çobanlığına atanır.  Ne 
var ki çoban, hizmetten çekileceğini üç ay 
önceden bildirmeli, seçilen yeni çoban hizmetine 
ve konumuna uyum sağlayana dek ona yardımcı ve 
destek olmalıdır. 
 
12.5. Kilise çobanının görevden çıkartılması: 

Çoban aşağıdaki maddelerden herhangi 
birinin gerçekleşmesi durumunda, Yönetim Kurulu 
ve Hizmet Grubunun kararıyla görevden alınabilir. 
 
   A) Çobanın, kilisenin temel iman 
bildirgesinden farklı bir inanca sahip olduğunun 
belirlenmesi, 
 
   B) Çobanın, kilisenin amaçlarından sapması, 
Kutsal Kitap'a ters düşen başka amaçlara 
yönelmesi, 
 
   C) Çobanın, kiliseyi kısmen ya da tamamen 
etkileyen belirgin bir günaha düşmesi, bu günahın 
iki ya da üç kişinin tanıklığıyla saptanması ve 
çobanın bu durumda yaşamaya ısrar etmesi, 
 
   D) Çobanın, Yönetim Kurulu'na ve Hizmet 
Grubu'na belirgin bir şekilde boyun eğmemesi ve 
bu tutumunda ısrar etmesi, 
 
   E) Çobanın, hizmetini yerine getiremeyecek 
boyutta büyük bir rahatsızlığa yakalanması. 
 
12.6. Kilise Çobanının ölmesi: 

Kilise çobanın ölmesi durumunda Yönetim 
Kurulu ve Hizmet Grubu toplanır. Bu toplantıda, 
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oy çoğunluğu ile bir aday kilise çobanı olarak 
seçilir. 

 

13.  
Yönetim Kurulu 
(Çoban ve Önderler) 

 
13.1. İlk olarak, kilisenin Başı, İsa Mesih'tir.  
Kilise'nin yönetimi  (Yönetim Kurulu ve Çoban), 
tümüyle Mesih'in yönetimi altındadır.  Yönetimde 
bulunan her önder, Mesih'e ve O'nun buyruklarına 
boyun eğerek, Kutsal Ruh'un ve Tanrı Sözü'nün 
yönlendirişine uygun kararlar almak zorundadır. 
 
13.2. Batıkent Protestan Kilisesi'nin kurucuları, 
başlangıçta Yönetim Kurulu görevini üstlenir. 
 
13.3. Yönetimi yerel önderlere devrettikleri 
zaman kurucular, yerel yönetim konularına 
girmeseler de Yönetim Kurulu'na danışmanlık vs. 
yaparlar. 
 
13.4. Kilise Çobanı ve gözetmenler İncil'de 
belirtilen ayetlerde ki niteliklere sahip olmalı 
(1 Tim 3:1-7, Tit 1:6-9). 
 
13.5. Kilise, Çobanla birlikte hizmet eden 
Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Çoban ve 
Yönetim Kurulu, bu iç tüzükte belirtilen inanç 
çizgisine bağlı kalarak kilisiyi korumak, 
gözetmek, geliştirmek, öğretmek, eğitmek ve 
olgunlaştırmak amacını gütmelidir. 
 
13.6. Kilise Çobanı ve Yönetim Kurulu, aynı 
şekilde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına boyun 
eğerek hizmet edecektir.   
 
13.7. Yönetim Kurulunun Görevleri: 
 
   A) Kilise içinde verilecek her türlü 
öğretişlerin belirlenmesi, öğretiş zamanlarının, 
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bu öğretişleri alacak kişilerin, öğretişlerin 
verileceği yerlerin ve öğretmenlerin saptanması. 
 
   B) Kilisenin yapacağı ya da katılacağı her 
türlü etkinliğin (seminer, program, konferans, 
kurs) belirlenmesi. 
 
   C) Kiliseye yeni katılan kişilerin üyeliğe 
kabul edilmesi, üyelikten çıkartılması ve yeniden 
üyeliğe alınması. 
 
   D) Topluluğun amaçları uyarınca kiliseden 
herhangi bir kişinin hizmet etmek üzere ücretli 
ya da ücretsiz olarak görevlendirilmesi. 
 
   E) Türkçe'den başka bir dile ve başka 
dillerden Türkçe'ye çevilecek olan ruhsal konulu 
gereçlerin belirlenmesi ve çevirmenlerin 
sağlanması. 
 
   F) Kent dışında ve yurt dışında kısa ve uzun 
vadeli görevler için gönderilecek olan kişilerin 
belirlenmesi ve kutsanması. 
 
   G) Vaftiz edilecek olan kişilerin onaylanması. 
 
   H) Kilisenin diğer kilise ve kuruluşlarla olan 
ilişkilerinin belirlenmesi. 
 
   I) Kilisede disiplinin, düzenin ve imanlı 
ilişkilerinin korunması; kilise içindeki tüm 
grupların, toplantıların ve hizmetlerin aksaksız 
ilerlemesinin sağlanması. 
 
   J) Yönetim Kurulu, toplantılarında aldığı 
kararları kayıt eder ve Hizmet Grubu üyelerine 
yazılı olarak bildirir. 
 
13.8.   Yönetmenlerin Sayısı: 

Yönetim Kurulu Çoban ile birlikte üç  
üyeden oluşur. Üye sayısı, kilisenin 
gereksinimleri doğrultusunda, Yönetim Kurulunun 
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kararı ile artırılabilir. 
 
13.9.   Yönetim Kurulu'nun Seçimi: 

Yönetmenler, Çobanın ve Hizmet Grubunun 
önereceği kişiler arasından, Hizmet Grubunun 
içinden ve yine Hizmet Grubunun oy çokluğu ile 
yılda bir kez ve Ocak ay'ı içerisinde Yönetim 
Kurulu'nun belirleyeceği bir günde seçim olur. 
 
13.10.  Yönetim Kurulu'nun Hizmet Süresi: 

Yönetim Kurulunun hizmet süresi bir yıldır. 
 
13.11.  Yönetim Kurulu'nun Toplantıları: 

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. 
Ama bu toplantıların daha az olmasına yine 
Yönetim Kurulu karar verecektir. 
 
13.12. Yönetim Kurulu'nun Toplantıları İçin Üye 
        Çokluğu: 

Yönetim Kurulu toplantılarının yapabilmesi 
için yönetimlerin tümünün bir araya gelmesi 
gereklidir. Ancak ciddi ve ağır olanaksızlıklar 
(hastalıklar, başka kentte bulunma, mecburi 
görevler vb.) en az üç yönetmen bir araya gelerek 
karar alabilir.  Bir kararın alınması için 
gözetmenlerin en azından iki kişinin aynı 
düşüncede olması gereklidir. Ne var ki; 
yönetmenlerin sayısı arttığı zaman, karar 
alınabilmesi için yönetmenlerin toplam sayısının 
bir eksiği kadar oy çokluğu gereklidir. 
 
13.13.   Yönetim Kurulu'nun Vekaleti: 
 Yönetim Kurulu'nun üyelerinden herhangi bir 
kişi ağır olanaksızlıklardan dolayı Yönetim 
Kurulu'nun toplantılarına katılamıyacak durumda 
ise Gözetmen Kurulu'ndan bir kişiyi şeçip o 
kişiye Yönetim Kurulu'nda söz sahibi olması ve oy 
kullanması için vekaletname verebilir. 
 
13.14.   Yönetmenlerin Kuruldan Ayrılması: 

Yönetmenler, geçerli nedenlerle Kuruldan 
ayrılabilirler. Ancak ayrılma kararını ve 
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nedeninin üç ay önceden bildirmesi gerekmektedir. 
 
13.15.   Yönetmenlerin Uyruğu: 

Kilisenin Yönetim Kurulu, Türkler ve 
yabancılardan oluşabilir, ancak yabancıların da 
Türkçe bilmesi gereklidir. 
 
13.16.   Yönetmenlerin Kuruldan Çıkartılması: 

Üyelikten çıkartılma başlığı altında 
bulunan tüm nedenler, yöneticilerin Yönetim 
Kurulu’ndan çıkartılması için neden oluşturur. 

 

14.   
Gözetmen Kurulu: 

(İç İşleri Yönetimi) 
 
14.1. Gözetmen Kurulu'nun Seçilmesi: 

Gözetmen Kurulu, Hizmet Grubu tarafından ve 
Hizmet Grubu içerisinden seçilir; yine Hizmet 
Grubu tarafından onaylanarak desteklenir.  
Gözetmenler, İncil'in 1 Timoteyus kitabında 
belirtilen niteliklere sahip olmalıdır (1 Tim 
3:8-13). Gözetmen Kurulu en az üç kişiden oluşur; 
ancak kilisenin gereksinimleri doğrultusunda 
Hizmet Grubunun oy çokluğuyla bu sayı artılır. 
Gözetmen Kurulu, toplantılarının zamanını, yerini 
ve ne sıklıkta toplanacaklarını kendi içinde 
belirler. 
 
14.2. Gözetmen Kurulu'nun Toplantı Zamanları: 
 Gözetmen Kurulu en az ayda bir kez olmak 
üzere toplanırlar. 
 
14.3.  Gözetmen Kurulu'nun Görevleri: 

Gözetmenler, aşağıda belirtilen hizmetlerin 
yerine gelmesi konusunda yükümlüdür. Bu 
hizmetlerin yapılması için (öncelikle Hizmet 
Grubu'na üye olmak üzere) kilise üyelerini 
görevlendirir, iş bölümü yapar, Tanrı yoluna 
teşvik eder, isteklendirir ve uyarır. Bu 
hizmetlerin ne zaman, nasıl ne şekilde ve kimin 
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tarafından yapılacağını belirler. Aynı zaman da 
bunların, uygun bir şekilde ve zamanında yapılıp 
yapılmadıklarını denetler. 
 
  A) Gözetmen Kurulu kilisenin maddi 
kaynaklarından sorumludur;  bunların muhasebesini 
yapar. 
 
  B)  Ondalıkların, sunuların ve diğer gelirlerin 
toplanmasını, bunların miktarının belirlenmesini 
ve korunmasını sağlar. 
 
  C) Kilisenin gelir ve giderlerini belirleyerek 
kayıt eder. 
 
  D) Kilisenin binasının olağan giderlerini 
(elektrik, su, kira, temizlik, kitaplık, ısınma 
vb.) ve toplantıların olağan masraflarını 
(Rab'bin sorfası, toplantı sonrası ikramlar, vb) 
ödemekle sorumludur. Olağan giderlerin dışında 
kalan masraflar ve ödenekler konusunda Yönetim 
Kuruluna danışır. 
 
  E) Gözetmen Kurulu, maddi raporun yanısıra, 
kilise içi hizmetlere ilişkin Yönetim Kuruluna 
ayın ilk haftasında durum raporu sunar. 
 
  F) Maddi kaynaklara ilişkin yukarıda sıralanan 
maddeleri yerine getirmekle bizzat Gözetmen 
Kurulu sorumludur.  Yalnızca bu konuda, başka 
kişileri görevlendiremez. 
 
  G) Kilise'nin resmi belgelerini (kimlik kartı, 
vaftiz, evlilik, ihtida belgesi, vb.) hazırlar. 
 
14.4. Gözetmenlerin Görevden Çekilmesi: 

Gözetmenler, üç ayda (Ocak, Mart, Haziran 
ve Eylül) bir ayın ilk haftasında toplanan Hizmet 
Grubunda nedenlerini göstererek görevden 
çekilebilirler. Hizmet Grubu, Çobanın ve 
Yönetmenler Kurulu’nun önerdiği adaylar 
içerisinden yeni gözetmenler belirler. 
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14.5. Gözetmenlerin Kuruldan Çıkarılması: 
Üyelikten çıkartılma başlığı altında yer 

alan tüm nedenler, Gözetmen Kurulu'ndan 
çıkartılmak için de geçerlidir. 

 

15.  
Hizmet Grubu 
(İç İşleri Hizmeti) 

 
15.1 Hizmet Grubu'nun Seçilmesi: 

Hizmet Grubu'na katılacak olan üyeleri 
Gözetmen Kurulu oy çokluğu ile belirler.  
 
15.2. Hizmet Grubu'nun Toplantı Zamanları: 

Hizmet Grubu, üç ayda bir (Ocak, Mart, 
Hazıran ve Eylül) toplanırlar. 
 
15.3. Hizmet Grubun Görevleri: 
 

A) Kilise binasının tümünün temizliği, bakımı 
ve eksikliklerinin giderilmesi. 

 
   B) Kilise binasının toplantılardan önce 
açılması ve toplantıya hazırlanması (iskemlelerin 
düzenlenmesi, Kutsal Kitapların hazırlanması, 
Rab'bin Sofrasının hazırlanması, binanın 
ısıtılması, vb). 
 
   C) Kilise binasının toplantılardan sonra aynı 
şekilde kapatılması. 
 
   D) Toplantılardan sonra, kilise üyelerine ve 
ziyaretçilere sunulacak ikramın (olağan bir 
toplantıysa çay, olağandışı bir toplantıysa 
yiyecek ve içecek vb.) hazırlanması. 
 
   E) Dua toplantıları, bayram ve vaftiz 
törenleri gibi toplantılar Gözetmen Kurulu 
tarafından Hizmet Grubuna bildirecektir.  
Dolayısıyla Hizmet Grubu bu toplantılarda da aynı 
hizmetlerin görülmesinden sorumludur. 
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   F) Kilise kitaplığının düzenlenmesi, 
kitapların sayılması, korunması, sergilenmesi, 
satılması, gelirlerinin bildirilmesi ve kitap 
gereksiniminin belirlenmesi.  
 
   G) İstenildiği takdirde, kilisede verilen 
öğretişlerin, seminerlerin vb. toplantıların 
kasetlere kayıt edilmesi ve bunların düzenli bir 
şekilde çoğaltılarak kitaplıkta sergilenmesi. 
 
   H) Kiliseye ait olan tapınma araç ve 
gereçlerin (müzik aletleri, tepegöz vb.) 
korunması ve bakımı. 
 
   I) Hizmet Grubu yukarıda belirtilen bu 
görevlerin yapılmasından sorumludur.  
 
15.4. Hizmet Grubu Üyeliğinden Çıkartılma: 

Üyelikten Çıkartılma başlığı altında yer 
alan tüm nedenler Hizmet Grubundan çıkartılmak 
için de geçerlidir. 

 
Çok Önemli 

Hizmet Grubu üyelerinin (Gözetmenler ve 
Yönetmenler de dahil olmak üzere) kilisedeki 
görevleri hiç bir şekilde yukarıda sıralan 
maddelerle sınırlı değildir. Hizmet Grubu üyeleri 
müjdeyi duyurma dua ve yalvarış, hastaları 
iyileştirme, cinleri kovma, Tanrı'nın Sözünü 
öğretme, öğrenci yetiştirme, vb. tüm diğer 
hizmetlerde, Rab'bin yönlendirişine ve Kutsal 
Kitap'ın buyruklarına göre atılgan bir tutumla 
işlev görmelidir. 
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16.  
Yeni Toplulukların Kuruluşu 

 
16.1. Topluluğun hedefleri uyarınca, Batıkent 
Protestan Kilisesi'nin gayretiyle başka yerlerde 
yeni toplulukların kurulması öngörülür (Elç İş 
1:8;  1 Sel 1:8). 
 
16.2. Yeni bir semtte başlatılan kilise 
çalışmaları, önce ana kilise topluluğunun bir 
“şubesi” olarak bir müjdeleme toplantısı ile 
başlayabilir. 
 
16.3. Yeni topluluğun açılışı olduktan sonra, her 
iki topluluk önderlerce uygun görüldüğü sürece 
işbirliği yapacaklar. Her zaman sevgi 
ilişkilerini sürdürecekler (Efe 4:3). 

 
17.  

Diğer Kiliselerle İlişkiler 
 
17.1. Kiliseyi, diğer kilise ve kuruluşlarla 
ilişkilerde Yönetim Kurulu'nu temsil eden çoban 
ya da gözetmenlerin belirleyeceği başka kişiler 
temsil eder. Kilisemiz, tüm diğer kilise ve 
kuruluşlarla ilişkilerinde sevgi, esenlik, 
birlik, ve kardeşliğe bağlıdır. Bununla birlikte 
kiliseyi kısmen ya da tamamen ilgilendiren 
kararların alınmasında yetki, kilisenin Yönetim 
Kuruluna aittir. (Rom 12:9 & 15, Fil 2:16-18). 
 
17.2. Kutsal Ruh’un gerçekleştirdiği imanlıların 
birliğine dayanarak baştaki temel inançları  
paylaşan her kilise topluluğuyla olan 
ilişkilerimizi esenlik ve sevgi bağları ile 
korumakla yükümlüyüz (Efe 4:3-6). 
 
17.3.  Bununla birlikte inanç ve uygulamalarını 
Kutsal Kitap’tan çok kendi geleneklerine veya 
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yönetimlerine bağlayan mezheplerle, aramızda 
Kutsal Ruh’un bağı olmadığına göre, resmi 
törenlerde ve hizmette işbirliğimiz de söz konusu 
olamaz. 
 
17.4.  Batıkent Protestan Kilisesi herkezin 
gelebileceği bir kilise olup başka bir kiliseye 
giden insanları kendi kilisemize çağırmak 
amacında değildir. Kilisemizin prensipleri 
doğrultusunda başka bir kiliseden bizim 
kilisemize katılmak isteyen meraklı veya imanlı 
kardeşlere daha önce gittikleri kiliseye bağımlı 
kalmaları tavsiye edilir ama insanlar Kutsal 
Ruh'ta özgür oldukları için hangi kiliseye 
gideceklerine Kutsal Ruh'un yönlendirişi 
doğrultusunda kendileri karar verirler. 
Kilisemize kabul edilebilmeleri için gittikleri 
diğer kilise tarafından dışlanmamış olmalıdırlar. 
 
17.5. Kutsal Kitap’ta imanlı topluluklar arasında 
işbirliği, dayanışma, yardımlaşma ve haberleşme 
görülür. Bunlar, topluluk önderlerinin 
uyuşmasıyla sağlanmalı. Bu şekilde her topluluk 
kamplar, konferanslar, seminerler, imanlı 
kitapların yayını ve dağıtımı, spor aktiviteleri, 
eğlence ve İncil okulu... gibi ortak 
etkinliklerden faydalanılır. 

 
18.  

Diğer Dinsel 
Kurumlarla İlişkiler 

 
İncil’in ilkeleri uyarınca ve laik anlayışı 
doğrultusunda inançları ne olursa olsun bütün 
insanlara saygılıyız: “Bütün insanlara saygı 
gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı’dan 
korkun, krala saygı gösterin” (1 Pet 2:17).  
Bütün insanlara, ama özellikle imanlı kardeşlere 
sevgi, saygı, iyilik ve esenlik içinde bulunmaya 
arzuluyoruz (Gal 6:10).  
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Batıkent Protestan 
Kilisesi'nin Yapısı 
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Vaftiz Soruları 
 
1. İsa Mesih’in “Rab” ve “Kurtarıcı” olduğuna, 
kişinin kendi günahları için çarmıha gerilip 
öldüğüne ve üç gün sonra ölümden dirildiğine iman 
ettiğiniz için insanların önünde açık bir 
tanıklık vermeye hazır mısınız? (Rom 10:9-10)           

Evet    Hayır 
2. Sonsuz yaşama kavuşmak için su vaftizi 
olmak şart mıdır?  (Elç İş 10:44-48, Rom 9:30-32, 
Gal 5:4, Efe 2:8-9, & Titus 3:4-7) 

Evet    Hayır   
3. Mesih İmanlıları için su vaftizi çok önemli 
midir? (Matta 29:18-20,   1 Pet 3:17-21) 

Evet    Hayır 
4.  “Su Vaftizi’ne” katılmadan önce “Ruhsal 
Vaftiz” (Yeni Doğuş) gerekli midir? (Yuhanna 3:3-
7, 1 Kor 12:13, Gal 3:27, Efe 4:5 & Titus 3:4-6)    

Evet    Hayır 
5.  Bir insan İsa’ya Rab ve Kurtarıcı olarak iman 
ettikten sonra ve vaftiz olmadan önce bir bekleme 
veya deneme zamanına gerek var mıdır? (Elç İş 
2:41 8:12–13 & 36-38, 16:27-33, 18:8,25, & 22:16) 

Evet    Hayır 
6.  Su vaftizi’nin simgesel bir anlamı var mıdır?  
(Rom 6:1-11, & 1 Petrus 3:21) 

Evet    Hayır 
7.  Bebekler ve reşit olmayan çocuklar vaftiz 
törenine katılmaya hazır sayılır mı? (Markos 
16:16 & Luka 14:25-26) 

Evet    Hayır 
8.  İmanını gizli tutmak isteyen kişi vaftize 
hazır sayılır mı?  (Mat 10:33, Rom 10:9-10 & 2 
Tim 2:12) 

Evet    Hayır 
9.  Vaftiz olmadan hayatınızda herhangi bir 
“tövbe” gerekir mi?  (Elç İş 2:38, Mark 1:4) 

Evet    Hayır 
10.  Siz kendi gönlünüzden vaftiz olmayı arzu 
ediyor musunuz?   (Elç İş 8:36) 

Evet    Hayır 
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Üyelik Soruları 
  
 1.  Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, Peygamberler ve 
İncil)'ın Tanrı tarafından esinlenilenerek 
yazıldığına, değişmediğine ve hâlâ geçerli 
olduğuna inanıyor musunuz? 

Evet     Hayır 
2.  Tek bir Tanrı içinde üçlü birliğin (Baba, 
Oğul ve Kutsal Ruh) var olduğuna inanıyor 
musunuz? 

Evet     Hayır 
3.  İsa Mesih'in Tanrı'nın Oğlu sıfatı ile Tanrı 
olduğna inanıyor musunuz?  

Evet     Hayır 
4.  Kutsal Ruh'un kendisinin de Tanrı olduğuna ve 
günümüzde imanlılara hâlâ İncil'de bahsedilen 
ruhsal armağanların verildiğine inanıyor musunuz? 

Evet     Hayır 
5.  Bütün insanlar (peygamberler dahil) doğal     
olarak günah işlediğine inanıyor musunuz? 

Evet     Hayır 
6.  Sonsuz hayata erişebilmenin tek yolu İsa     
Mesih'e Rab ve Kutarıcı olarak iman etmek     
olduğuna inanıyor musunuz? 

Evet     Hayır 
7.  İsa Mesih'in günahlarımız için öldüğüne, 
gömüldüğüne ve üçüncü gün ölümden dirildiğine     
inanıyor musunuz? 

Evet     Hayır 
8.  İsa Mesih’in tekrar gelip kendisine iman 
edenleri almak için gökyüzünden geleceğine 
inanıyor musunuz? 

Evet     Hayır 
9.  İsa Mesih’e iman edenlerin vaftiz olmasına, 
Rab’bin Sofrasına katılmasına ve ondalık vermesi 
gerektiğine inanıyor musunuz? 

Evet     Hayır 
10. Batıkent Protestan Kilise’sinin İç Tüzüğünü 
kabul edip kendi isteğinizle bu kilisenin üyesi 
olmayı istiyor musunuz? 

Evet     Hayır
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 Batıkent Protestan Kilisesi 
Üye Kimlik Kart Bilgileri 

 
 
Soyadı:         _________________________________ 
 
Adı:            _________________________________ 
 
Adresi:         _________________________________ 
 
                _________________________________ 
 
                _________________________________ 
 
Tel No. Ev:     _________________________________ 
 
       Cep:     _________________________________ 
 
Doğum Tarihi:   _________________________________ 
           
Vaftiz Tarihi:  _________________________________ 
 
Veriliş Tarihi: _________________________________ 
 
Seçilmiş Ayeti: _________________________________ 
 
Kendi isteğimle vaftiz oldum; Batıkent Protestan 
Kilisesi'ne üye olmayı ve bu iç tüzüğe uymayı 
kabul ediyorum. 
 

Üyenin İmza 
 

_________________________________________________ 
 
Çoban olarak, bu imza edilen kişinin üyeliğini 
kabul ediyorum. 
 

Çobanın İmza 
 
_________________________________________________ 


