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"Yönetin, l<lırulu- Madcle 13:

'1/:::kıf Yönetim f(unılu 7 iıycden teşekkül eder. 6 üye üç yd görev yapmak üzere ve en az ı (bir) kişif,liiteve:ıi Heyeti Ü-ıesi olmak koşulu ile, kendi üyeleri arasından veya dışardan Mütevelli Heyetçe seçilir. Görev süresi bitmeden herh;ıngi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, rvlüteve/liHeyeti tarafından yeni üyr; seçilir. Yönetim Kurulu, bu Vakıf Senedi ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak Vakfı idare ve temsil ile görevli \'e sorumludur. Vakfı ilgilendiren hususlardaki yönetmeliklerYönetim Kurulunca hazırlanıp yürürii.iğe konur." 

K.:ırarlar oybirlği ilf:' alınmıştır.

Hüsnü J\ıl. ÖLyeğin

Ayla Göksel 

Ayşecan Öıyeğin Oktay 

Sevda Bekmı:ın 
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Aşağıda mühüi ve imzası bulunan ben BEYOĞLU 31. NOTERi Fatma Nimet ZEYBEK Yerıne ırnza 1a 
Yetkili Katip Zehr.ı ÇALGIN Altan Erbulak Sk El<en Apartmanı No:6/a-b Şişli / lstanbul adresind ki 
dairemde görev yapa;kcn davet üzerine ışlerinin yoğunluğu nedeni ile nedeni ile Bü�•Okdere · cd. T V 
Kocabaş lşhanı Şişli lstanbul a:lresine gidilen adresinde gösterdiği Sarıyer Nüfus MüdürlüğU'nd n verilmiş 
15/08/2003 tarih, 1021 O ;:ayıl, EO seri ve 1C7494 numaralı fo!,)ğranı Nüfus Cüzdanın::ı göre iz lr ili, Konak 
ilçesi, Yeni mahallesi/köyü, 1 cilt, 1 a:ıe sıra, 3 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, ba a 
adı Mustafa , ana adı Melek , doğum tarihi 2n/1947 , do�um yeri lzmlr olan, 11111111111T.C. kim ik 
numaralı, hale:1 Tarabya r�ah. Haziran 2 Sk. No: 24 / 1 Sarıyer/ ISTANBUL 3:fresinde oturduC·.:rıu e 

;:;,·· . .;,::,2122;rns1s . okuryazar oldu(ıunu bildiren ilgili AYŞEN ÖZYEĞIN . gösterdiği T.C. içişleri 8af;an!ığı tarafından -:verilm ş i: 
23/0i'/2027 geçer/ili,: tarirılı A04E51906 serı mımaralı, foto{ı;-aflı rürkiy Cumhu·ıyet: K:mlık Kartı,,, g:ır /· baoa 
aaı Yusuf . c:na ad; Döndü, doğı;m tarihi 3/3/197·1 o:cın, 11111111111 7.C. kım!ik mımara:,. :ıai n ı Kültür Mah. 
Körkadı Sk. No: 1 B / 11 Bpşiktaş / ISTANBUL adresinde oturdu{lu:ıu ve okury:ız r ; oıcıugunu blldıren iigıli 
AYLA GÖKSEL , gösterdiği Beşiktaş Nüfus Müclürlüğü'ndon verilmış 16/03/20 9 

1 tarih, 2266 kayıt, J10 seri ve 753313 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre lstanbul ili, Maltepe ilçe i,
Altıntepe mahallesi/köyü. 2 cilt. 125 aile sıra, 9 sıra numaralarında norusa kayıtlı olup, baba adı Mehm t 

· -------------_J Erşet, ana ,,.:ıı Hatice Tacünnisa . doğum tarihi 22/2/1947. doğum yeri Küçükyalı olan. 37030670118 T. .

ı kimlik numaralı, halen Kuru çeşme Mah. Çağrı Sk. No: 2B / 1 Beşiktaş t lSTANBUL adresinde oturduğun ı 
ı ve okuryazar olduğunu bildiren ilgili AYŞE SEVDA BEKMAN. gösterdiği Sarıyer Nüfus Müdürlüğü'nde 1 
vt·i.miş 15/06/2003 t;ı�:�ı. 11395 kayı t, C09 seri ve 65 n.;•naralı fotoğranı t� .. fus Cüzdanına göre İzm rl
ı,:. ı<:onak ıiç:::si. Yeni ·:·,atıe1!iesı/1.öy8 107 c:I'. 165 ,ıilı: sırı:. 21 sn nı;:naral;;ı:r:;,:::a nufusa kayıtiı cı.·:: bab 
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Hüseyin Cavit . :o·._; a:Jı Dilnihat ;. _,ğ:ı:n tarih, 1/9/19,: .: �!;ığum yerı iz mir -:ı',;;ı, 121111111111 T � .
1 f::.nıık numaralı. tıaıen Tarabya Mah. Haziran 2 Sk. No: 24 / 1 Sarıyer ı lSTANBUL adresir:ie oturaugun ı 
i 'te okuryazar olduğunu bildire:ı ilgı!ı HÜSNÜ MUSTAFA ÖZYEĞIN , g!)sterdiği Beşiktaş NGfu 
1 Müdürlüğü'ndctı verilmiş 13/08/2009 tarih, 9576 kayıt, M10 seri ve 264623 numaralı fotoğraflı Nüfu
i Cüzdanımı göre Ankara ili, Çankaya ilçesi, Yukarı Bahçelievler mahallesi/f:öyü, 7 cilt, 6 aile sıra, 6 sır

 
1 r:umaraların.cö nüfusa kayıtadı Hüsnü W.ustafa , ana adı Ayşen , doğum t-Jr;tii 10/8/1981

d:ıôu:ıı yeri lstanbul olar,. 11111111111 T.C. kimlii< numaralı,  halen Acarlar Mah. Yüco Tepe Sk. No: 21 

! 1 Beykoz I İSTANBUL adresinde oturdJğvnu ve okuryazar olduğunu bildiren ilgili AYŞE CAN ÖZYEĞI 1 
OKTAY. gost<2rdiğ; Beykoz Nüfus Müdürlügü'ııdcn verilmış 12/03/2008 tarı:. 3187 �:ayıt,  �;:., v i ?.75562 
numaralı foto�raflı t✓ü�Js Cüzdan,:ıa ?ôre lstanbul ıl· Kadıköy ilçesi, Fcncrbahçe mahallcsıikoyü

1 e : ':, 2226 aile sıra, 1 !'L,cı n:.ımaralarınd;:, "•v :..ısa kayıtlı o!::: ::a�.:J adı Mtıhrmıt Orh,,n . ana cıdı S ,niye i 
doj\Jr:ı tarıhi 1412/1962. doğl!m yeri lstanbul o!an. 111111111111 T.C. kımlik numaralı, haleı· Acarlar Mah 
i Suna Sk. N<?,: 339 / 1 8.?Ykoz / ISTANBUL rıdres!:1de oturduğunu vı::: okurya��r olduğu�u bildi�en ilgi 
1 MEHMET GULEŞCI . DUZENLEME ŞEKLiNDE SOZLEŞME düzenlenmesinı ısted_ıler.ligıl:Jerın kımlıkler 
! iı:ı�:i<.ı:ıdn y'J'-<,,rıda yazılı belgeler ile kanı sahibi olduğum gibi bu işlemi yapma yeteneklerinin bulunduğun

ve ı!aililerden AYŞEN ÖZYEĞIN , AYLA GÖKSEL . AYŞE SEVDA BEKMAN , HÜSNÜ MUSTAF
ÖlYEĞİN , AYŞE CAN ÖZYEĞIN OKTAY . MEHMET GÜLEŞCİ adiı kişilerin okur., azar oldukların
anladım. ilgililer; AYŞEN ÖZYEĞIN, AYLA GÖKSEL, AYŞE SEVDA BEKMAN. HÜSNÜ MUSTAF

ı ÖZYEĞ!.� . AYŞE C.A.N ÖlYEĞİN OKTAY . MEHMET GÜLEŞCI şu SLJretle söze başladılar.

! 8:::,:ığ'u 6 Noter!iç r'.'�" :...::.11_;993 :a•r :.:: 55073 yev:-' :''"�,�.ile tasdike:: ·-;-,i5 ,,ldvğumuz\'J,:ıf Arı
; Scrn,şmesi:wı ilgı!: r.·.":;::eiı:n ekte yaw, c,.::c.ğu şek:lde d"z:::.: ,,rnştır. Şöyle kı.

KD'/. Hor.;:. O;nıga Vergisi ve Değerli Kağıt bedeli makbuz 
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