KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI

VAKIF RESMİ SENEDİ

BAŞLANGIÇ
Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk Medeni
Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKIF
MADDE 1- Vakıf adı “ KANSERLİ ÇOCUKLARA UMUT VAKFI” dır.
İş bu resmi senette sadece vakıf denecektir.

VAKFIN MERKEZİ
MADDE 2- Vakfın Merkezi İstanbul ili Beşiktaş ilçesi olup adresi, Gayrettepe Yıldız Posta caddesi,
Vefabey sok. Yeşil Apt. No:26 Kat:12 Daire 25 Beşiktaş İstanbul’dur.
İlgili mevzuat çerçevesinde vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla
yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ
MADDE 3- Vakfın genel eğitim, kültür, sağlık, ilmi araştırma ve sosyal yardım yanında özel
amaçları şunlardır;
a) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, pediatrik
hematoloji-onkoloji dalının, bu bölümde yatan hastaların her türlü ihtiyacının karşılanması ve
gereğinde bünyesinde yer aldığı çocuk kliniğinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak,
b) Pediatrik hematoloji-onkoloji alanında çalışmalarda bulunan doktor araştırmacı, yardımcı
teknik personel ve yöneticilerin çalışmalarını teşvik etmek. Kanser hastaları konusunda eğitim
görmek ödüllendirmek konu ile ilgili toplantılar düzenlemek. Bu toplantılara yerli ve yabancı
araştırmacılarda çağırılarak desteklenmeleri
c) Çocuk kanserlerinin tedavisi hususunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa ilmi,
ekonomik, sosyal ve kültürel araştırmalarda bulunmak,
d) Fakir, kanserli hastaların her türlü tedavisini ücretsiz olarak karşılamak,
e) Sağlık tesis ve kurumları ile araştırma merkezleri ve laboratuar kurmak
f) Vakıf amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla her türlü maddi ve
manevi yardımlaşmalarda bulunmaktır
g) Gereğinde Cerrahpaşa kemik iliği transplantasyon ünitesi ile işbirliği ile bir transplantasyon
merkezinin kurulması için olanakları, araç ve gereçleri sağlamaya çalışmak,
h) Kanserli hastaların tedavisinde gerekli olan “kan ışınlanma cihazı” laboratuar ve benzeri
donanımları sağlamak, işletmek ve işlettirmek,
i)

Kanserli çocuklarda uzun vadede gözlenecek yan etkiler nedeniyle bu çocukların topluma
kazandırılması, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlenmesine çalışmak,

j)

Kanserli hastanın sürekli bakımında görev alacak yardımcı personel ve laboratuar elemanlarının
yetişmesi ve daha verimli çalışması için teşvik olanakları sağlamak,

k) Kanserli çocukların çok sık gereksinim duyduğu kan ürünlerinin toplum bazında bağışının
yapılması için çalışmalarda bulunmak, kan bankaları ile sıkı işbirliğinde bulunmak,
l)

Vakfa bir yayın organı kazandırarak, kanserli çocuklarla ilgili her türlü bilginin yaygınlaştırmasını
sağlamak, iletişim alanlarına (internet v.b. gibi) kaydolmak, yurtdışı ile bağlantıların ivedilikle
yapılmasını sağlamak, uyarıcı yayınlarla toplumu ve diğer hekimleri bilgilendirmek,

m) Kanserli çocuklara bir arada seyahat ve tatil olanakları sağlamak,
n) Kurum için gerekli elemanları istihdam etmek,
o) Vakfın yararına işletmeler, şirketler kurmak, kurulu olanlarla ortak olmak,

p) Vakıf yararına gelir sağlamak amacı ile çeşitli sosyal etkinlikler de (piyango, balo, eğlence,
temsil, konser, gezi, kermes, sergi, spor yarışmaları ve bunun gibi) bulunmak,
r) Yurt içinden ve yurt dışından, hibe yolu ile verilecek araç, gereç maddi yardım vs. tüm hibeleri
vakfın amacına uygun kullanmak,
s) Vakfın parasının tutulması ve kullanılabilmesi için “banka mevduat hesapları” açılması,
t) Vakfın amacının uygulanabilmesi için yurt içinden ve yurt dışından kimyasal malzeme ve
kitlerin satın alınması.
u) Yardım toplama ve bu amaçla kampanya düzenlenmesi, havaalanı satış mağazaları gibi
mekanlara bağış kutuları koyulması ve gerekli işlemlerin yapılıp, izinlerin alınması

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER
MADDE 4- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış
taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve
kullanmaya vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal
varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada 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
tasarrufa, menkul değerleri almaya vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,
vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki
vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak
için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin
aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler
için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceler almaya, geçerli banka
kefaletlerini kabule vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç
almaya, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden her
ve türlü çalışmalarda gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine
göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan
işletmeye yada 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 Türk Medeni Kanunun 48. Maddesinde belirtildiği
üzere izinli ve yetkilidir.
Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI
MADDE 5- Vakfın kuruluş mal varlığı kurucular tarafından vakfa tahsis edilmiş olan,
20.000.000.000 TL.(yirmi milyar)” dır.
Kuruluş mal varlığı, vakfın kurulmasını müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 6- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.
a) Mütevelli Heyet
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Disiplin Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET
MADDE 7- Vakfın Mütevelli Heyeti, ekli listede adları yazılı ve iş bu vakıf senedi altında imzaları
bulunan gerçek kişiler ile sonradan vakfa alınacak üyelerdir.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 8- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin yetkileri aşağıda
gösterilmiştir.
a) Yönetim kurulunu seçmek,
b) Denetim Kurulunu seçmek,
c) Disiplin Kurulunu seçmek,
d) Vakfın yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp
incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,
e) Yönetim kurulunda hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek karara
bağlamak,
f) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek
g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını
belirlemek,
h) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmak,
i)

Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,
Vakıf Mütevelli Heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda,
903 sayılı kanunun uygulanmasını gösterir tüzük hükümleri itibari ile azil sebeplerinin oluşması
halinde mahkemenin vereceği azil kararıını beklemeden görevden alınabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
MADDE 9- Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır. Vakıflar
Genel Müdürlüğüne temsilcisini vakfın Mütevelli Heyet toplantısında hazır bulundurması için
toplantı yeri ve zamanı bildirilir. Temsilci bulunmasıyla ilgili olarak vakıflar genel müdürlüğünce
belirlenecek miktarda ödeme vakıf tarafından yapılır.
Mütevelli Heyet, yönetim kurulu başkanının çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl
olağan olarak NİSAN AYI içinde toplanır.
Mütevelli Heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin
en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak
her zaman toplanabilir.
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; vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği.
Ödeneklerin arttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.
Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce en yüksek baskı
yapan mahalli gazete ile ilan edilir. Ayrıca vakıf temsilci ve üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü
mektupla Yönetim kurulu başkanı tarafından bildirilir.
Genel Kurul üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır.
Çoğunluk toplanmadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu
ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının 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. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir başka üyeyi
vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme ve ilaveler için karar yeter sayısı üye tam sayısının
üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU
MADDE 10- Vakıf yönetim kurulu, Mütevelli Heyet tarafından iki yıllığına seçilecek 7 (yedi) asil ve
5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin hepsinin Mütevelli Heyet üyesi olması
zorunludur. Yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan, başkan vekili ve muhasip üye seçilerek
görev taksimi yapılır.
Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine
sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.
Yönetim Kurulu olağanüstü durumlar haricinde 3 ayda bir toplanır. Gerekli mazereti olmadan arka
arkaya 3 (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır.
Toplantı yeter sayısı 5(beş) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması
halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 11- Yönetim kurulu vakfın idare ve icra organıdır.
Bu sıfatla yönetim kurulu:
a) Vakıf Gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
b) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli
olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli
Heyetin onayına sunar.
c) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda
gereken çalışmaları yapar.
d) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli
girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
e) Görev yetki ve sorumluluklar açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf
genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son
verir.
f) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde
işlerine son verir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve
temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.
g) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelli Heyete teklifte bulunur.
h) Vakfa muhasebe işlerini takip ve kontrol eder. Hesap dönemi sonunda gelir – gider cetveli ve
bilançolarını düzenler.
i)

Mütevelli Heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j)

Mütevelli Heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k) Döneme ait vakıf senedi ve vakıf iş mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
l)

İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iş mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ
MADDE 12- Vakfı yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulu başkanı bu temsil yetkisini
başkan yardımcılarına devredebilir.
Yönetim Kurulu Başkanı diğer yetkilerle de kendini donatabilir. Ancak para almak veya bu
anlamda tasarrufu veya iltizami işlemler yaparken çift imzaya ihtiyaç vardır. Bu imzalardan biri
başkan veya başkan yardımcısına ve diğer imza ise muhasip veya varsa veznedar veya sekreterin
imzasını taşıması gerekmektedir.

Yönetim kurulu başkanı, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde
kendi üyelerinden bir veya bir kaçını, memurlardan herhangi bir 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 13- Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş organdır.
Denetim kurulu, Mütevelli Heyet tarafından, kendi içinden seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 2
(iki) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağırılır.
Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları
yeminli mali müşavirler tarafından da tetkik ve tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile
düzenlenecek olan raporları, Mütevelli Heyet toplantısından en az 15 gün önce Mütevelli Heyet
üyelerine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilebilir.

DİSİPLİN KURULU
MADDE 14- Disiplin kurulu genel Mütevelli Heyet adına vakfın amaçlarına aykırı tutum ve davranış
sergileyen üyeleri denetlemek için kurulmuş bir organdır.
Disiplin kurulu, genel kurulca kendi içinden seçilecek 3 (üç) kişiden oluşur. Ayrıca 2 (iki) yedek
üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağırılır. Disiplin kurulu,
incelemelerini ve soruşturmalarını yönetim kurulunun teklifi üzerine tüm bilgi ve belgeler üzerinde
ve sözlü ifadeler ışığında yapar.
İlgili üye veya işlem hakkında yapılan araştırma sonunda hazırlanan rapor, genel kurula sunulmak
üzere, yönetim kuruluna verilir. Bu rapor doğrultusunda yönetim kurulu görüşü ve üyelikten
çıkarılma hakkındaki görüş de dahil olarak hazırlanan son rapor genel kurula sunularak, yapılan ilk
genel kurul toplantısında üyelikten çıkarılma istenen kişi veya işlem hakkında karar verilir.
Bu karar Mütevelli Heyet üye tam sayısının 2/3 ‘ü (üçte ikisi) ile sonuca bağlanır.

HUZUR HAKKI
MADDE 15- Huzur hakkının mevcudiyeti ve bedelinin tayini Mütevelli Heyete aittir. Ancak
kamu görevlisi olan üyelere 5072 sayılı kanunun 2. Maddesinin (E) bendi uyarınca huzur hakkı
ödenmeyecektir.

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, iştiraklar ve ortaklıklar sağlanacak gelirler.
d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak
gelirler.

HESAP DÖNEMİ
MADDE 17- Hesap dönemi takvim yılıdır.
Hesap dönemi içerisinde, gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Mütevelli
Heyetin kabulü ile ek bütçe düzenlenebilir.
Vakıf, durumuna göre işletme veya bilanço usulü defter tutar.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 18- Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin
üye tam sayısının üçte ikisini (2/3) onayı ile alınacak kararın mahkemece tescili suretiyle olur.

VAKFIN SONA ERMESİ
MADDE 19- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın mal varlığı Çocuk Kliniği
Hematoloji Onkoloji servisinde kullanılmak üzere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığına devredilir.

VAKIF KURUCULARI
MADDE 20- Vakıf kurularının adı, soyadı, ikametgah ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir:
1- T.C uyruklu İNCİ YILDIZ
2- T.C uyruklu LEBRİZ SOYCAN
3- T.C uyruklu HİLMİ APAK
4- T.C uyruklu SELÇUK ÖNCER
5- T.C uyruklu NEVZER ÖZYAKALI
6- T.C uyruklu SATİ ERYILMAZ
7- T.C uyruklu YAŞAR POYRAZ
8- T.C uyruklu MEHMET SEDAT ÖZOZAN
9- T.C uyruklu SÜLEYMAN TARIK BAHITLI.
10- T.C uyruklu KAYA BALKAN
11- T.C uyruklu RAŞİT HİLMİ HOŞKAN
12- T.C uyruklu METİN KARTAL
13- T.C uyruklu EMİNE KARTAL
14- T.C uyruklu İSMAİL KARTAL
15- T.C uyruklu ADİL EMECAN

ÜYELERİN OY KULLANMA USULÜ
MADDE 21- Vakfa yeni üye organlarında oylama açık olarak yapılır.

VAKFA YENİ ÜYE ALINMASI
MADDE 22- Vakfa yeni üye alınması Yönetim Kurulu başkanının teklifi ve Genel Kurulun toplantı
nisabının üçte birinin (1/3) onayı olur. Vakfa yeni üye alınmasında oylama açık olarak yapılır. Vakfa
alınacak üyelerin 250 TL bağışta bulunması gerekir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDE 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur.
İNCİ YILDIZ
LEBRİZ SOYCAN
MEHMET SEDAT ÖZOZAN
SELÇUK ÖNCER
SAİT ERYILMAZ
HİLMİ APAK
RAŞİT HİLMİ HOŞKAN
Geçici Yönetim kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Mütevelli Heyetini
toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev yetkilerine haizdir.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu vakfın tescili ile ilgili olarak her çeşit işlemleri yapmak üzere İnci YILDIZ
Yetkili kılınmıştır. 24.09.1999

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİKLERİ
KURULUŞ
T.C Fatih 1. Asliye Hukuk Hakimliğinin 20.10.1999 tarihli E1999/714, K1999/686 sayılı kararı (İstanbul
9. Noterliğinin 24.09.1999 tarih ve 24446 yevmiye numarası ile düzenlenmiş şeklinde Vakıf senedi
ve ek Düzenleme şeklindeki İstanbul 9. Noterliğin 14.10.1999 tarih ve 27201 yevmiye numaralı Vakıf
senedi )

DEĞİŞİKLİKLER
1.

T.C Fatih 1. Asliye Hukuk Hakimliğinin 31.5.2002 tarihli E2002/219, K2002/422 kararı ile 3. ve
10 maddeleri değişmiştir (İstanbul Beyoğlu 21. Noterliğinin 13.5.2002 tarih ve 12668 yevmiye
numaralı Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi Tadil Tasarısı ile).

2. T.C Fatih 1. Asliye Hukuk Hakimliğinin 25.10.2005 tarihli E2004/344, K2005/292 kararı ile 2.,
4., 7., 9., 15., 19. ve 22. Maddeleri değişmiştir (İstanbul Beşiktaş 8. Noterliğinin 28.09.2004 tarih
ve 26048 yevmiye nolu ve yine İstanbul Beşiktaş 8. Noterliğinin 26.12.2005 tarih ve 33701
yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi Tadil Tasarısı ile)
3. T.C İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 07/11/2013 tarihli E2009/413, K2013/430 nolu
kararı ile 22. ve 7. Maddeler değişmiştir (İstanbul Beşiktaş 8. Noterliğinin 09/02/2009 tarih ve
02595 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi Tadil Tasarısı ile)

