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BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ-KABATAŞ ERKEK LİSELİLER EĞİTİM, 

KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI SENEDİ 

VAKIF: 

Madde 1- Vakfın adı “Beşiktaş Jimnastik Kulübü-Kabataş Erkek Liseliler Eğitim, Kültür 

ve Sağlık Vakfı”dır. Kısaltması “BJK-Kabataş Vakfı”dır. İşbu resmi senette sadece 

“Vakıf” denilecektir. 

 VAKFIN MERKEZİ: 

Madde 2- Vakfın merkezi İstanbul ili,Beşiktaş ilçesi olup, adresi BJK Vodafone Arena 

Vişnezade Mahallesi Kadırgalar Caddesi No:1   34357 Beşiktaş/İSTANBUL dur.    İlgili 

mevzuat çerçevesinde, Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde veya yurt dışında 

şube ve temsilcilikler açılabilir. 

VAKFIN GAYESİ: 

Madde 3-Spor ve sporla ilgili alanlar ile mühendislik, kültür ve sanat, sağlık disiplinleri 

öncelikli olmak üzere; iyi eğitilmiş ve yüksek düzeyde beceriye sahip, küresel çapta 

nitelikli ve aktif insan gücünü yetiştirmek;  

 AR-GE, bilimsel araştırma ve yayınlar ile teknolojik gelişmeler ve uygulamalarda, 

alanında referans gösterilecek bir yükseköğretim kurumu (üniversite, yüksekokul veya 

meslek yüksekokulu) kurmak,  üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeye katkılar 

sağlamak, 

   Yaşlı bakımı/aktif emeklilik, enerji verimliliği ve çevrenin korunması olgularına etkin 

katılım sağlamak,  

 Beceri ve bedensel eğitimleri ile gençlerimizin ve soydaş gençlerin esnek aktif 

işgücüne katılımlarına destek sağlamak, ülkemizin demografik fırsat penceresini, küresel 

esnek işgücüne dönüştürmeye yönelik eğitsel ve kültürel açılımlar sağlamak,  

     BJK simgesine ve kimliğine ve Vakıf Vizyonuna uygun, ülke sathına yayılmış  “Spor 

Altyapısı “gerçekleştirmek, 

    Beşiktaşlılık ve Kabataşlılık değerlerine güç, destek ve kaynak sağlamak, 

 VAKFIN FAALİYETLERİ: 

Madde 4- Vakıf, amacına ulaşmak maksadıyla aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir:  

a. Çağdaş Türkiye idealine ve insanlığın gelişmesine katkı sağlayacak; her düzeyde 

eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunur ve gerekli işlemleri yapar. 
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b. Aynı amaca sahip vakıflar ile işbirliği halinde veya müstakilen yüksek öğretim 

kurumları (üniversite, yüksekokul veya meslek yüksekokulu) ile her düzeyde eğitim 

ve öğretim kurumları kurar ve işletir. 

c. BJK için destek faaliyetlerinde bulunur; spora yönelik burs programları geliştirilir. 

ç. Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerine ve mezunlarına ayni veya nakdi, karşılıklı veya 

karşılıksız, yurtiçinde ve yurtdışında, yardımlar yapar. Kabataş Erkek Lisesini 

destekler, burs programları oluşturur. 

d. Öğrencilerin barınma, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olur veya bu 

maksatla projeler geliştirir. Öğrenci yurtları, öğrenci merkezleri, kütüphaneler, 

araştırma merkezleri, sosyal ve spor tesisleri, sağlık sistemleri ve benzeri yerler açar 

ve işletir veya açılmasına ve işletilmesine veya işletilmekte olanlara yardım eder. 

e. Ülke genelinde,”Spor Altyapısı” oluşturacak yoğun çalışmalar yürütür ve gerekli 

tesisleri ve spor eğitim kurumlarını ve spor eğitim modellerini oluşturur, 

f.  Vakfın amacına uygun bulacağı projeleri destekler ve bunlardan gelir elde eder, 

gelir elde edecek projeler üretir; bu projeleri kamu dışındaki kurum ve kuruluşları, 

muhtemel bağışçılar, yurtdışı ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde 

finanse eder.  

g.  Gerektiğinde, faaliyetlerini yürütmek için, gerçek veya tüzel kişiler ile işbirliği 

anlaşmaları yapar veya işbirliği ağları oluşturur. Mevzuata uygun olarak, amacına 

benzer faaliyette bulunan yurt dışındaki vakıflar, egitim ve kültür kuruluşları, spor 

kuruluşları ve diğer gönüllü kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler, uluslararası kuruluşlar 

ile işbirliği yapar, amacına hizmet etmesi kaydıyla belli projeler kapsamında bu 

kuruluşlarla karşılıklı yardımlaşır.Yurtdışında bu konularda anlaşmalar akteder. 

Kurulmuş veya kurulacak üst kuruluşlara üye olur. 

ğ. Yaşlılar için “Aktif Emeklilik Yaşam Siteleri” ve benzerlerini kurar ve işletir veya 

işlettirir veya kurulmuş olanlarla işbirliği oluşturur. 

h. Gelir sağlamak amacıyla; kitap, dergi, broşür afiş v.b. bastırıp sattırır. Tanıtım araç-

gereçlerinin satışı (rozet, stiker v.b.), eğitim amaçlı olarak bedelli kurslar, seminerler 

v.b. düzenler. Sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış 

geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenler, yaz okulları, kamplar, aş evleri açıp 

işletir veya işlettirir. 

       Vakıf çalışmalarını yürütürken; Cumhuriyetin temel niteliklerine uygun sekilde 

bağımsız ve bağlantısız görev yapar, eğitim ve öğretim konuları ile diğer faaliyetlerinde 

kamusal ahlak ve sorumluluğunun bilincinde, açık, dürüst, saydam, ahde vefalı, ulusal ve 

uluslararası yüksek ahlaki değerlere bağlı olur.    
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VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE 

İŞLEMLER 

Madde 5- Vakıf gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış,vasiyet,satın 

alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya;Vakıflara ilişkin yasa hükümleri 

uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve 

harcamaya;Vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir 

ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı 

olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği 

taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarruf etmeye,menkul değerleri 

almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya; 

Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yasal izin alındığında yurt 

dışındaki vakıflar, eğitim, sağlık, kültür ve sanat ve spor kurumları, gerçek ve tüzel 

kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden de yardım 

almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya;taşınmaz malların irtifak, intifa, 

sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları 

kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz 

malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini 

kabule; Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç 

almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye;  

Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve 

her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan 

işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketler kurmaya, 

kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye 

işlettirmeye; Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün 

gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve 

benzeri sözleşmeleri yapmaya;  Vakıf amaçlarına, faaliyet kapsamına uygun projeleri 

gerçekleştirmek üzere; danışmanlardan ya da danışma kuruluşlarından yararlanmaya ve 

bu konuda bedel ödemeye Türk Medeni Kanununun 48 nci maddesinde belirtildiği üzere 

izinli ve yetkilidir.  

 Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla 

kullanamaz. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 

Madde 6- Vakfın kuruluş malvarlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan (.....) 

TL.dir 

Kuruluş malvarlığı, Vakfın kurulmasını müteakip, Vakıf Mütevelli Heyeti kararıyla 

yapılacak ilavelerle artırılabilir. 
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VAKFIN ORGANLARI: 

Madde 7- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir. 

a. Mütevelli Heyeti  

b. Yönetim Kurulu  

c.  Denetim Kurulu 

Vakıf organlarının oluşumunda ve kurulacak kurumlara ait yetkilerde Vakıf Kurucuları 

olan Beşiktaş Spor Kulübü BJK) ve Kabataş Erkek Liseliler Derneği (KEL-DER)  eşit 

haklara sahiptirler. 

MÜTEVELLİ HEYETİ: 

Madde 8- Vakfın Mütevelli Heyeti aşağıda listelenen; 

a. İşbu  Vakıf Senedinin 21 nci maddesinde Vakıf Kurucuları  olarak adları yazılı ve 

Senedin altında imzaları bulunan gerçek  ve tüzel kişiler ile Vakıf Mütevelli Heyeti kararı 

ile seçilen diğer kişilerden ,  

b.Üyelikleri  münhasıran görevli bulundukları süreler için geçerli olan, Beşiktaş Spor 

Kulübü (BJK) ve Kabataş Erkek Liseliler (KEL-DER) derneklerinin her dönemdeki genel 

başkanları ile üçer üyesinden ve Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı dönem yönetim 

kurulu başkanından oluşur. 

 Yukarıdaki a.bendinde belirtilen gerçek kişi Mütevelli Heyeti üyeleri, kendilerinden 

sonra görev yapmak üzere yerlerini almasını istedikleri birer kişinin adlarını yazılı olarak 

Mütevelli Heyetine teslim ederler. Ölüm, istifa ya da başka bir nedenle  üyeliklerde 

eksilme olduğunda, belirtilen adaya  Mütevelli Heyeti tarafından teklifte 

bulunulur.Adayın görevi kabul etmemesi halinde, boşalan Mütevelli  Heyeti üyeliğine 

seçim , kalan Mütevelli Heyet üyelerinin ortak kararı ile yapılır. 

MÜTEVELLİ  HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: 

Madde 9- Mütevelli Heyet Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri 

aşağıdadır:   

a. Yönetim Kurulu’nu seçmek, 

b.  Denetim kurulunu seçmek, 

c. Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını 

görüşüp incelemek, Yönetim Kurulu’nun ibrası konusunda karar vermek, 



5 
 

ç.  Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya 

değiştirerek kabul etmek, 

d. Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek 

kabul etmek, 

e.  Kamu görevlileri dışındaki Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip 

verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek 

f. Gerektiğinde Vakıf Senedinde ilave ve değişikleri yapıcı kararlar almak, 

g.  Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikalarını belirlemek. 

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI: 

Madde 10- Mütevelli Heyetinin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde 

yapılır.Mütevelli Heyeti ; 

a. Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere her yıl şubat 

ayı içinde , 

b. Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılması konularını 

görüşmek üzere her yıl kasım ayı içinde toplanır. 

     Mütevelli Heyet ayrıca, Yönetim Kurulu’nun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli 

Heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlasının, yazılı olarak,Yönetim Kurulundan 

talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanır. Olağan ve olağanüstü 

toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan 

toplantıda Divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı 

önerisi ile; senet değişikliği ve Vakıf organları ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar 

yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, 

saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce, Vakıf web sitesinde 

duyurulur ve Vakıf kayıtlarında bulunan her türlü iletişim bilgileri kanalı ile ,üyeler 

haberdar edilir. Bilgilendirilme durumu tutanakla belgelenir. 

 Mütevelli Heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk 

sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu 

ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz. 

 Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. 

Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde 

yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. 

 Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye 

tamsayısının 2/3 (üçte iki)sidir. 
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YÖNETİM KURULU: 

Madde 11- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe 3 (üç ) yıllığına seçilecek 11 

(onbir ) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun tamamının Mütevelli 

Heyet üyesi olması zorunludur. 

Kurucu Dernekler olan Beşiktaş Spor Kulübü Derneği (BJK) ve Kabataş Erkek Liseliler 

Derneği (KEL-DER) dönem genel başkanları ile yönetim kurullarınınVakıf Mütevelli 

Heyetindeki ikişer üyesi  Vakıf Yönetim Kurulunda yer alacaktir.  

Vakıf Yönetim Kurulundaki görev sürelerinde, Kurucu Dernekler genel başkanlari,BJK 

Başkanından başlamak üzere ve üçer yıl için sıra ile, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığını 

da üstleneceklerdir.Diğer kurucu dernek başkanı ise  o dönemde Başkan Vekili olarak 

hizmet görecektir. 

Vakfın kuruluşunu takip eden ilk üç yılda ,BJK Başkanı Vakıf Yönetim Kurulu 

Başkanlığını ve KEL-DER Başkanı ise Başkan Vekilliğini üstleneceklerdir.  

Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında Başkan, Başkan Vekili dışındaki üyeler arasında 

görev taksimi yapılır,Muhasip Üye belirlenir. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple 

Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine,  Mütevelli oy sıralamasına göre,yedek 

bir üye göreve çağrılır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır.Toplantıda vekalet 

ile katılım uygulanmaz.Geçerli mazereti olmadan arka arkaya 5 (beş) toplantıya 

katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Toplantı yeter sayısı altı 

(6) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan 

kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

Madde 12- Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu: 

 

a. Vakıf Mütevelli Heyetine bırakılan yetkiler dışında Vakıf gayesi doğrultusunda  her  

       türlü kararı alır ve uygular.  

b. Mütevelli Heyet’çe belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli 

ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını 

hazırlar ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunar. 

c. Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni kaynaklara kavuşturulması hususunda 

gereken çalışmaları yapar. 

ç. Gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur 

ve işlemler yapar, 
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d. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik 

açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar, 

e. Mütevelli Heyeti toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.  

f. Mütevelli Heyeti toplantılarında, döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar. 

g. İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri  

    yapar. 

VAKFIN TEMSİLİ: 

Madde 13- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini 

Yönetim Kurulu Başkanına ve yetkilerin bir kısmını Başkan Vekiline veya Genel Müdüre 

devredebilir. Yönetim Kurulu, Vakıf Senedindeki görev ve yetkileri ile sınırlı olmak 

uzere; genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden 

bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi birini veya birkaçını, 

temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki 

belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir. 

DENETİM KURULU: 

Madde 14- Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını 

denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe  kendi 

içinden 3 (üç) yıl için seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 2 (iki) yedek üye seçilir. 

Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine, aldığı Mütevelli oy sıralamasına göre, yedek 

üye göreve çağrılır. 

 Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar; hesap 

dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, Mütevelli Heyeti toplantısından en az 15 (on beş) 

gün önce Mütevelli Heyeti’ne gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir. 

HUZUR HAKKI: 

Madde 15- Kamu görevlileri dışındaki, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur 

hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyeti 

belirler. 

VAKFIN GELİRLERİ: 

Madde 16- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir. 

a. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar. 

b. Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler. 

c. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler. 
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d. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile 

sağlanacak gelirler. 

e. Kamu dışındaki kişi, kurum veya kuruluşları tarafından tahsis edilen ya da 

kullanımına verilen varlıklardan sağlanan gelirler. 

 

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER: 

Madde 17- Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az (2/3) üçte ikisi Vakfın amaçlarına,kalanı 

yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve 

sarf olunur. 

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ: 

Madde 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun oy çoğunluğu 

veya Mütevelli Heyeti üyelerinin yarısından bir fazlasının yazılı teklifi, Mütevelli Heyeti 

üye tam sayısının en az 2/3 (üçte ikisi) nin onayı ve mahkemece verilecek kesinleşmiş 

karar ile yapılır. 

VAKFIN SONA ERMESİ: 

Madde 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, tasfiyeden arta kalan 

malvarlığı Mütevelli Heyet kararı ile benzer amaçlı vakıf veya kuruluşlara devredilir. 

Vakfın sona ermesi, ancak Yönetim Kurulu’nun veya Mütevelli Heyeti üye tamsayısının 

en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Mütevelli Heyeti üye tamsayısının dörtte 

üçünün (3/4) onayı ve   Mahkemece verilecek kesinleşmiş karar ile mümkündür. 

 MEVZUAT HÜKÜMLERİ: 

Madde 20- Bu senette yer almayan hususlarda, ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanır. 

VAKIF KURUCULARI: 

Madde 21- Vakıf Kurucularının adı, soyadı ile vakfa özgüledikleri mali değerler aşağıda 

gösterilmiştir. 

KURUCU:                                                                       

Beşiktaş Spor Kulübü :Derneği                                                                                     

Kabataş Erkek Liseliler Derneği                                                                                    

Fikret Orman                                                                                                                  

Hasan Anıl Cansızoğlu                                                                                                   
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Ahmet Nur Çebi                                                                                                             

Kaya Turgut                                                                                                                    

Ahmet Ürkmezgil                                                                                                          

Emin Hitay                                                                                                                    

Umut Güner                                                                                                                   

Azmi Hamzaoğlu                                                                                                           

Tevfik Yamantürk                                                                                                          

Yahya Kemal Gencer                                                                                                     

Hüsnü Güreli                                                                                                                  

Erdal Dumanlı                                                                                                                

Muzaffer Nasuroğlu                                                                                                       

Murat Hazinedar                                                                                                            

Ahmet Atbalık                                                                                                                

Şükrü Genç                                                                                                                     

Feridun Korkmaz                                                                                                            

Can Tabakoğlu                                                                                                                

Kayhan Turan                                                                                                                 

Rıdvan Akar                                                                                                                    

Aydın Uz                                                                                                                        

Emre Kocadağ                                                                                                                              
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GEÇİCİ HÜKÜMLER: 

Geçici Madde 1- Vakfın ilk Geçici Yönetim Kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden 

oluşmuştur: 

Başkan            : Fikret Orman  

                                                                                                                      

Başkan Vekili            : Hasan Anıl Cansızoğlu     

Üye                            : Ahmet Nur Çebi                                

Üye                            : Rıdvan Akar                             

Üye                            : Ahmet Ürkmezgil                                      

Üye                            : Erdal Dumanlı                                                         

Üye                            : Umut Güner                                                         

Üye                            : Aydın Uz      

Üye                            : Kayhan Turan                                                      

Geçici Yönetim Kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde 

Mütevelli Heyetini toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde Senette belirtilen  

Vakıf  Yönetim  Kurulu görev ve yetkilerini haizdir. 

Geçici Madde 2- Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri yapmak üzere Rıza Küçükoğlu 

Avukat Kayhan Turan ve Avukat Aydın Uz  yetkili kılınmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 


