
 

 KADİRLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 

(KA-VAK) 

 

 

VAKIF SENEDİ 
 

BAŞLANGIÇ 

Bu vakıf senedinin altında adları yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medenî Kanunu 

hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. 

Kurucular heyeti, bu vakfın yeni nesillere intikâli ile kıyamete kadar varlığını sürdürmesini 

Allah’tan niyaz eder, bu değerli müessesenin devamlılığını Türkiye Cumhuriyeti adliyesinin, meclisinin 

ve hükümetlerinin adil, dikkatli ve basiretli alâkalarına emanet eder. 

VAKFIN ADI 

Madde 1. Vakfın adı KADİRLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI’dır. Kısa adı “KA-VAK” dır. 

Bu resmî senedin diğer bölümlerinde sadece “vakıf” denilecektir. 

VAKFIN MERKEZİ 

Madde 2. Vakfın merkezi ANKARA’da olup, adresi Hanımeli Sokağı Nu: 34/21 

Sıhhiye/ANKARA’dır. Vakıf, Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamların izni ile yurtiçi ve dışında 

şubeler ve temsilcilikler açabilir. 

VAKFIN AMACI 

Madde  3.  Vakfın  amacı,   sahib  olduğu  maddî imkânlar  ölçüsünde,  Kadirli yöresine ve yöre 

insanlarına şu hizmetleri yapmaktır: 

(1) Kabiliyetli fakat maddî imkândan mahrum gençlerin memleket bilimine ve kültürüne yüksek 

seviyede hizmet verebilecek evsafta yetişmelerini temin için onlara nakdî ve aynî yardımlarda 

bulunmak, öğrenim gören fakir öğrencilere karşılıksız burs vermek. 

(2) Gerekli kanuni izinler alınmak kaydı ile öğrenci yurtları, kurslar ve her seviyede eğitim-

öğretim kurumları açmak. 

(3)  Toplum sağlığı ile ilgili çalışmalara maddî-manevî katkıda bulunmak, sağlık kurumları, 

kimsesizler yurdu ve huzurevleri açmak. 

(4) Tabiî afetlerden zarar görenlere veya vatan müdafaasında şehit düşenlerin muhtaç durumda 

olan yakınlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak. 

 (5) Kadirli yöresinin tabiî zenginliklerinin ve tarihî eserlerinin tespiti, tanıtımı ve korunmasına 

kanunî izinler dâhilinde yardımcı olmak; bu alanda çalışanlara maddî-manevî destek vermek. 

(6) Kadirli ve yöresini geçmişi ve bugünü ile tanıtacak bilimsel araştırmalar yapanları 

desteklemek; gerekirse bu konularda çalışmalar yapacak bilimsel araştırma grupları oluşturmak, özel ve 

resmî kurumlara yöreyle ilgili danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunmak. 

(7) Tarihî, kültürel, bilimsel ve teknik konularda yayınlar çıkarmak ve matbaa kurmak. 

(8) Vakıf adına kitap, dergi, bülten ve broşür çıkarmak. 

(9) Yörenin ve yöre halkının problemleriyle ilgili seminerler, paneller ve konferanslar 



 

tertiplemek; ortaya çıkan fikirleri kitap halinde yayınlamak. 

(10)Kadirliden yetişmiş bilim adamı, araştırmacı, sanatçı ve edebiyatçılardan eserlerini vakfa 

bağışlayanlara ödüller vermek. 

(11) Kadirli ve yöresinden yetişmiş halk ozanlarının, birikimlerini ortaya koyabilecekleri 
geleneksel toplantılar tertiplemek. 

(12)  (Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.06.2017 tarih 2017/197 esas 2017/25 
kararı ile değişiklik maddesi) Gençlerin zihinsel ve bedensel gelişmelerine yardımcı olmak 
maksadıyla kütüphane, okuma salonları, müzik ve folklor araştırma-uygulama merkezleri, spor tesisleri 
ve spor kulübü açmak. Geleneksel güreş müsabakaları tertiplemek.” 

(13) Resmî ve özel kurumlarla işbirliği yaparak, Kadirli ve yöresindeki çevre meselelerini tespit 

etmek, çözümü için projeler hazırlamak, yaşanabilir bir çevrenin oluşturulmasında halkı ve öğrencileri 

şuurlandırmada öncülük etmek. 

(14) (Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.06.2017 tarih 2017/197 esas 2017/25 kararı 
ile değişiklik maddesi) Öğrenci toplulukları ve kadın kolları oluşturmak, sosyal ve kültürel etkinlikler 
düzenlemek, bu etkinlikleri geleneksel hale getirerek Kadirli’nin millî ve milletlerarası seviyede 
tanıtımına katkıda bulunmak.” 

(15) Yörenin kaplıca, içme suyu ve buna benzer tabiî kaynaklarının bilimsel analizlerini yaptırıp 

ilgili kurumlardan izin alarak vakıf adına işletmek. 

(16) Kadirli ve yöresinde üretilen hammaddelerin işletilmesine yönelik sanayi tesislerinin 

kurulmasına yardımcı olmak; kanunların müsaadesi ölçüsünde bu tür tesisleri bizzat kurmak ve 

yukarıdaki amaçların gerçekleşmesi için her türlü ekonomik faaliyetlerde bulunmak. 

(17) (Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.06.2017 tarih 2017/197 esas 2017/25 kararı 
ile değişiklik ekleme maddesi) Lokal açmak, düşünce kuruluşu kurmak. 

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR 

Madde 4. Amacına ulaşmak için vakıf, kanunî sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri 

sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve 

mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle 

sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya kârlarını 

tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirlerini bir veya 

birçok defa yatırımda kullanmaya; vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen 

tahsis olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük 

ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya; yerli veya yabancı bir veya 

birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden 

veya mevcut veya vücud bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini 

ve bütün bunlara ait kuponları almaya satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medenî Kanunu 

hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer olarak 

faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya, yabancı vakıflardan yardım almaya, bu 

yardımı temin için onlarla anlaşmalar akdetmeye, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para 

mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet 

eden temettü veya kâr hisselerini  sarfa; gayrimenkûlleri intifa, sükna gibi mülkiyetin gayrî, aynî 

haklarını kabule, bu hakları kullanmaya; mevcut veya vücud bulacak gelirleri ile kuracağı akdi 

münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka 

kefaletlerini kabule; vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç almaya, taşınır ve 



 

taşınmaz malları rehin göstermeye vesair teminat iradesine; amacına uygun şartlı bağışları kabule, 

velhasıl, vakfın amaçlarından .birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu 

görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, Medeni Kanun’un 46. 

maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak, vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı 

kanunla yasaklanan maksatlarda kullanamaz: 

VAKIF ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

Madde 5. Vakıf üyeliği için aşağıdaki hükümler konulmuştur: 

(1) İlçenin mülkî amiri ile demokratik usûllerle seçilmiş belediye başkanı, vakfın tabiî ve şeref 

üyesidirler. Genel kurul toplantılarına katılabilirler; fakat oy kullanamazlar. 

(2) Vakfa üye olmak isteyenler, iki vakıf üyesinin muvafakatini gösteren başvuru dilekçesi ile 

vakıf Yönetim Kuruluna müracaat ederler. Yönetim Kurulu, üyelik müracaatını değerlendirerek, bu 

başvuruyu kabul veya reddeder. Başvurusu kabul edilenlerin üyeliği, ilk genel kurulun onayına sunulur. 

(3) Vakfa üye olabilmek için, yönetim kurulunun belirleyeceği üyelik aidatını vakfa bağışlamak 

gereklidir. Bu miktar, günün ekonomik şartlarına göre yönetim kurulunca değiştirilebilir. 

(4) Vakfın ilk kuruluşunda belirlenmiş olan meblağı bağışlamış olmasına rağmen, her hangi bir 
sebeble vakıf senedine imza koyamamış olanlar, kuruluş gerçekleştikten sonraki ilk genel kurulda vakıf 
üyeliğine teklif edilirler. 

(5) (Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.06.2017 tarih 2017/197 esas 2017/25 kararı 
ile değişiklik ekleme maddesi) Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda Vakfa maddî yardımda 
bulunan veya çok önemli manevî katkıda bulunan hemşehriler, giriş aidatı bağışlama koşulu 
aranmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile üye kabul edilebilir. Bu halde Genel Kurul onayı aranmaz.” 

VAKFIN MAL VARLIĞI 

Madde 6. Vakfın ilk kuruluş mal varlığı, kurucular tarafından vakfa ödenmiş olan 2l0.000.000 

(ikiyüzon milyon) TL’dir. 

Vakıf bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinden, gerekse yurtdışından her türlü mal 

ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük 

edebilir, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri aynî haklara sahib olabilir veya bu hakları herhangi bir 

hukukî yolla edinebilir. 

VAKFIN ORGANLARI 

Madde 7. (Değişiklik maddesi)  Vakfın başlıca organları şunlardır: 

(1) Genel Kurul 

(2) Yönetim Kurulu 

(3) Denetim Kurulu 

(4) Vakıf Genel Müdürlüğü 

(5) Onur Kurulu 

GENEL KURUL 

Madde 8. Genel Kurul şu şekilde teşekkül eder: 

(1) Ekli listedeki vakıf kurucuları ve ilk yönetim kurulu üyeleri. 



 

(2) Vakıf kurulduktan sonra üyeliğe kabul edilenler. 

(3) İlçenin mülkî amiri ve belediye başkanı. 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  

Madde 9. Genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 

(1) Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek. 

(2) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını 

incelemek ve yönetim kurulunu ibra etmek. 

(3) Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe teklif edilenlerin vakıf üyeliğine kabul edilip 

edilemeyeceğine karar vermek. 

(4) Yönetim Kurulunca teklif edilen tüzük ve yönetmelik tasarılarını incelemek ve karara 

bağlamak. 

(5) Yönetim Kurulunun önceden belirlediği gündem maddelerini ve tekliflerini görüşüp karara 

bağlamak. 

GENEL KURULUN TOPLANMASI 

Madde 10. Genel Kurul iki yılda bir Mart ayı içinde toplanır. 

Yönetim Kurulu, gerekli hallerde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Genel Kurul, üyelerinden en az yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Birinci toplantıda 

yarıdan fazla üyenin bulunmaması halinde, en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap 

aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, birinci toplantıya ait ilanda ve üyelere gönderilen duyuru 

yazısında belirtilir. 

KARARLAR 

Madde 11. Genel Kurulca bir Divan Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, iki Divan Kâtibi seçilir. 

Kâtipler toplantıda görüşülen bütün konuları tespit ederler ve not tutarlar. Alınan kararlar zapta geçirilir 

ve altları Başkanlık Divanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Genel Kurul’da kararlar mevcut üyelerin 

salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantısına gelemeyecek üye, 

yerine vekil gönderebilir. Gönderilecek vekilin vakıf üyesi olması gerekir ve bir şahısta en fazla 5 (beş) 

üye vekâleti toplanabilir. 

YÖNETİM KURULU 

Madde 12. (Değişiklik Madde) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 2 (iki) yıl için 

seçilecek 7 (yedi) asil ve 3 (üç) yedek üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul 

üyeleri arasından seçilebileceği gibi, genel kurula katılmamış diğer üyelerden de seçilebilir. 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TEMSİL 

Madde 13. Yeni seçilen Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir Genel Başkan, bir Genel 

Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Muhasip seçer. Yönetim Kurulu başkanı vakfı 

temsil eder. Başkan yardımcısı, başkan bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulunun toplantılarına 

başkanlık eder. Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birine veya Vakıf Genel Müdürüne vakıf adına 

tasarruf yetkisi verebilir. 

 



 

TOPLANTI VE KARARLAR 

Madde 14. Vakıf Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu başkanı, gerektiğinde 

Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, başkan yardımcısı ile bir üyenin müşterek 

çağrısı üzerine de toplanabilir. Toplantılara Yönetim Kurulunca kabul edilen üyelerden bir özürü 

olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Ayrılan 

üyenin yerine yedekten sırası gelen üyeye görev verilir. 

Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik durumu ortaya çıktığında, 

başkanın katıldığı tarafın oyuna itibar edilir. Kararlar, noter tasdikli yönetim kurulu karar defterine 

geçirilir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. 

Yönetim Kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek 

üzere, başkan, başkan yardımcısı veya üyelerden biri ile Genel Müdür’den meydana gelecek üç kişilik 

bir icra kurulu teşkil edilebilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim 

kurulunca tespit edilir. 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 15. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 

 (1) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak. 

(2) Vakıf çalışmaları için gerekli olan harcamaları yapmak ve ödeme usûllerini tespit etmek. 

(3) Her türlü menkûl ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdî değeri olan hakları, hisse ve 

alacak senedlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyetin gayri aynî hakları, bir mal 

varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar yoluyla, yahut 

satın alma veya kiralama suretiyle temellük ve tasarruf etmek ve suretle iktisap olunan envalin vakıf 

mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel veya resmî işleri 

yapmak. 

(4) Vakfın gayesini gerçekleştirmek için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde 

kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeble vakfın mallarından tasarruf etmek suretiyle ilgili 

mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa 

yetkili bulunmak ve gayrimenkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek. 

(5) Vakıf işlerinde çalıştırılacak Vakıf Genel Müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin 

tayini ile görev ve yetkilerini, sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit etmek, lüzum 

görülen hallerde bunların vakıfla ilişkisini kesmek. Sözü edilen personelin görev, yetki ve 

sorumluluklarını belirten yönetmelik hazırlamak. 

(6) Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını hazırlamak. 

(7) Usûlüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul eşya defterini tutmak. 

(8) Genel Kurul’a hesap vermek. 

(9) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp Genel Kurul’a sunmak. 

 (10) Genel kurulun kararlarını yerine getirmek. 

(11) (Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.06.2017 tarih 2017/197 esas 2017/25 
kararı ile değişiklik maddesi) Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda Vakfa maddî yardımda 
bulunan veya çok önemli manevî katkıda bulunan hemşehrileri, giriş aidatı bağışlama koşulu 
aranmaksızın üyeliğe kabul etmek ya da bu kişilere madalya ve belge vermek.” 



 

(12) Vakfın kuracağı tesisler için lüzumlu talimat ve yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe 

koymak ve hükümlerini yürütmek. 

(13) Üyelik başvurularını genel kurulun onayına sunmak. 

(14) (Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.06.2017 tarih 2017/197 esas 2017/25 
kararı ile değişiklik maddesi) Mevzuata uygun olarak şube açmak veya kapamak; gerektiğinde 
seçilmiş şube yöneticilerini görevden almak ya da şube genel kurulunu iptal etmek, yurtiçinde ve 
yurtdışında temsilcilik açmak veya kapatmak.” 

(15) (Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.06.2017 tarih 2017/197 esas 2017/25 

kararı ile değişiklik ekleme maddesi) Lokal ve spor kulübü açmak, düşünce kuruluşu kurmak, 

öğrenci toplulukları ve kadın kolları oluşturmak.” 

VEKİL TAYİNİ 

Madde 16. Yönetim Kurulu, gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa 

yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden veya dışardan birini veya birkaçını 

temsilci veya vekil olarak tayin edebilir. 

DENETİM KURULU 

Madde 17. (Değişiklik maddesi) Denetim Kurulu, Genel Kurul adına vakfın faaliyetleri ve 

hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Genel Kurulun kendi içinden veya dışarıdan 2 (iki) 

yıl için seçeceği 5 (beş) asıl ve de 3 (üç) de yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, vakfın tüm evrak, 

defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Hesap dönemi itibarı ile düzenlenecek rapor; Genel 

Kurul toplantısından en geç 15 (on beş) gün önce Genel Kurul üyelerine gönderilmek üzere, Yönetim 

Kuruluna verilir. 

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Madde 18. Vakıf organlarından biri de Vakıf Genel Müdürlüğü’dür. Vakıf Genel Müdürü, 

Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışardan yönetim kurulunca tayin edilir. Genel Müdür, yönetim 

kurulunca verilen kararları uygular ve yönetim kurulunca verilen işleri yürütür. Yönetim kurulunca 

ihtiyaca göre yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü ve diğer personel görevlendirilebilir, 

 “ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER 

MADDE 19. (Ankara 23.Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.06.2017 tarih 2017/197 esas 

2017/25 kararı ile değişiklik maddesi) Şubelerin organları ve çalışma şekilleri ile temsilciliklerin 

çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilir.”  

VAKIF GELİRİNİN TAHSİS VE SARFEDİLECEĞİ YERLER 

Madde 20.  Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin  % 20’si idame masrafları ile 

ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan % 80’i ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve 

harcanacaktır. 

Vakıfça kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasite, yetenekli fakat maddî imkânlardan 

yoksun öğrencilere; sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az  % I0’u maddî 

imkânı olmayan hastalara tahsis edilecektir. 

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI 

Madde 21. Vakfın Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna seçilenlerin ifa 

edecekleri hizmetler fahrî olacaktır. Ancak, vakıf için yapacakları seyahat ve masrafları vakıfça 



 

karşılanacaktır. Vakıf Genel Müdürü, yönetim kurulu üyelerinden birisi olduğu taktirde, Genel Müdüre 

verilecek ücret yönetim kurulunca kararlaştırılır. 

HESAP DÖNEMİ 

Madde 22. Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. 

İMZA YETKİSİ 

Madde 23. Bankalarda hesap açma ve kapatmada, para çekmede, yönetim kurulunca 

görevlendirilecek üç kişiden en az iki kişinin imzası bulunur. 

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 

Madde 24. Vakıf senedi ihtiyaca ve günün şartlarına göre değiştirilebilir. Değişiklik için 

Yönetim Kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı şarttır. Ayrıca, genel kurul üyelerinden en az on 

kişinin teklifi halinde de genel kurulun kararı ile senette değişiklik yapılabilir. 

VAKFIN SONA ERMESİ 

Madde 25. Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde, feshe Yönetim Kurulunun 

teklifi ile Genel Kurulun 3/4 oy çokluğu ile karar verilir. Vakfın feshi halinde, vakfa ait varlıklar, 

Kadirli ile ilgili faaliyet gösteren bir başka vakfa, genel kurul kararıyla devredilir.  

 

VAKFIN KURUCULARI 

Madde 26. Vakfın kurucuları aşağıda gösterilmiştir: 

 

1- Turan GÜVEN 2- Fatma GÜVEN 

3- MUSTAFA KIREKER 4- ADİL TAŞKIN 

5- HÜLYA AKÇA 6- SALİH AKÇA 

7- İBRAHİM VATANSEVER 8- MUZAFFER KARA 

9- EROL KARGIOĞLU 10- MUAMMER SEMERCİOĞLU 

11- BERRİN CEBECİ 12- KÜRŞAT AKTUĞ 

13- ADNAN PAKSOY 14- TÜRKER TOPALHAN 

15- LATİF KIREKER 16- HAYRİ SEYİTOĞLU 

17- HAMDİ KARA 18- MUHAMMET BÜYÜKİKİZ 

19- ÇİĞDEM BAĞCI 20- ÖMER BAĞCI 

21- HASAN YAKUP CANGÜVEN 22- ADNAN ŞİMŞEK 

23- HASAN BAĞCI 24- SELMA YEL 

25- MUSTAFA YEL 26- MEHMET BAKIRCI 

27- SELVER SAYGILI 28- TEMİMDAR KIREKER 

29- EKREM CANGÜVEN 30- AYHAN KAYCIOĞLU 

31- ZELİHA BOZYEL 32- ADNAN BOZYEL 

33- ADNAN SARIDOĞAN 34-İSMAİL SAFA VAYISOĞLU 

35- ÖMER KIREKER 36- ŞERİFE BAĞCI 

37- MELİHA BAĞCI 38- AZİZ ÇETİNKALE 

39- METİN AVCIOĞLU 40- ARİF BAĞCI 

41- ALİ ÖZBİLEN 42- MEHMET KÜÇÜKÇİRKİN 

43- ALİ KARADUMAN 44- AHMET TUTAR 



 

45- HAKKI ŞİMŞEK 46- AYŞE ÇİMEN BAĞCI 

47- MEHMET YAKAR 48- FEVZİ DEMİRCİ 

49- ÖMER FARUK ŞAMLI 50- ALİ YURTSEVER 

51- MUSTAFA ŞİMŞEK 52- DENİZ TUFAN 

53- MUZAFFER UYGAR 54- MUSTAFA TUFAN 

55- KADİR KANAT 56- ELİF LOĞOĞLU 

57- MUSTAFA DOLAZ 58- HALİL BOZŞAHİN 

59- MEHMET EMİN ÖZDOĞAN 60- RAMAZAN GÜRKAN 

61- BUMİN TAMER SAYGILI 62- ABDULLAH AÇIKGÖZ 

63- HAKKI SAYGILI 64- FAHRİ ATÇI 

65- ABDULLAH BİLDİRİCİ 66- MÜCAHİT DURMUŞOĞLU 

67- SENCER KESTİR 68- İBRAHİM SAYGILI 

69- ESRA SELVER SAYGILI 70- ABDULLAH İRFAN TAŞTEPE 

71- SERDAR ARIKAN 72- NEBİ KIREKER 

73- TAYYİP SAYGILI 74- CEMAL KIREKER 

75- HALİT YALIM 76- MUKADDER BAYATÇA 

77- ALİ İBİCİOĞLU 78- SEMRA PAKSOY 

79- AHMET KIREKER 80- HAZIM İSMETOĞLU 

81- TEYFİK GÖK 82- SANCAY VARLI 

 

Madde 27. Bu senette ifade edilmeyen hususlarda, 903 sayılı kanunun ve ilgili tüzüğün 

hükümleri uygulanır. 

GEÇİCİ MADDELER 

Geçici Madde 1. Vakfın kuruluşu ve tescili ile ilgili işlemleri noter, bankalar, mahkeme, Vakıflar 

Genel Müdürlüğü ve diğer resmî kurumlar nezdinde gerçekleştirmek üzere, Turan GÜVEN ve Salih 

AKÇA birlikte ve münferiden yetkili kılınmıştır. 

Geçici Madde 2. Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfının ilk geçici Yönetim ve Denetleme Kurulu 

üyelikleri ile yedek üyelikler aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur: 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

(1) Turan GÜVEN 

(2) Salih AKÇA 

(3) Mustafa YEL 

(4) Mustafa KIREKER 

(5) Muzaffer UYGAR 

(6) Mehmet BAKIRCI 

(7) Ömer BAĞCI 

(8) Abdullah AÇIKGÖZ 

(9) Adnan PAKSOY 

(10) Kadir KANAT 

(11) Ayhan KAYICIOĞLU 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ 
(1) Adnan SARIDOĞAN 

(2) Adil TAŞKIN 



 

(3) Adnan ŞİMŞEK     

(4) Selver SAYGILI 

(5) Durmuş TAN 

(6) Mücahit DURMUŞOĞLU 

(7) Adnan BOZYEL 

DENETLEME KURULU ÜYELERİ 

(1) Metin AVCIOĞLU 

(2) Ahmet TUTAR 

(3) Mustafa TUFAN 

(4) Ramazan VELİECEOĞLU 

(5) İbrahim VATANSEVER  

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ 

(1) Ekrem CANGÜVEN 

(2) Esra Selver SAYGILI 

(3) Elif LOĞOĞLU 

Geçici Madde 3. Geçici Yönetim Kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde 

Genel Kurulu toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senedde belirtilen görev ve 

yetkilerini haizdir. 


