CAFER SADIK ABALIOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI SENEDİ
Bu vakıf senedinin altında adları yazılı kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu
hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.
VAKFIN ADI:
Madde 1. Vakfın adı CAFER SADIK ABALIOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI’ dır.
Kısa adı ise “CSA VAKFI” dır. İş bu senette “Vakıf” olarak anılmıştır.
VAKFIN MERKEZİ:
Madde 2. Vakfın merkezi Denizli İli olup, adresi İstasyon Cd. No 6 Denizli’dir. Vakıf,
yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydı ile yurt içinde veya yurt
dışında şube ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilciliklerin çalışma esasları Vakıf Yönetim
Kurulunca belirlenir.
VAKFIN AMACI ve FAALİYETLERİ:
Madde 3. Vakfın Amacı;
a) Yetenekli, başarılı ve maddi imkanı bulunmayan çocukların ve gençlerin, Atatürk
İlkeleri, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve prensiplerine uygun şekilde eğitim ve
öğrenimlerini sağlamak için nakdi ve ayni yardımlar yapmak; barınma, beslenme ve
diğer ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmak; karşılıklı veya karşılıksız burs
vermek,
b) Türk Milli Eğitim mercileri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde ve
müstakilen her derecede eğitim ve öğretim müesseseleri kurmak ve işletmek veya
kurulmasına veya işletilmesine yardımcı olmak,
c) Her derecede okullar kurup bunları Milli Eğitim’e bağışlamak,
d) Her seviyedeki eğitim ve öğretim müesseselerinin ihtiyaçlarının giderilmesine
yardımcı olmak,
e) Öğrenci yurtları açmak ve işletmek veya açılmasına ve işletilmesine yardım etmek,
f) Sanayi, üniversite eğitim işbirliğini teşvik edip desteklemek,
g) Türk kültürünün ve ülkemiz kültür mirası ve varlıklarının korunması, tanıtılması ve
kültürümüzün gelişmesi ve yayılmasına yardımcı olmak, kültür ve sanat eserleri ile
kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği kütüphane, müze, sanat galerisi, kültür
merkezi, konser salonu gibi tesisler kurmak, işletmek veya işletilmesine yardım
etmek; kültürel ve sanatsal yayınlar yapmak; kültür ve sanatla ilgili festivaller,
sergiler, toplantılar, konferans ve sempozyumlar düzenlemek veya bu faaliyetleri
desteklemektir.
Vakıf; yönetim kurulunca kabul edilmek şartıyla bu amaçlara yönelik her türlü bağış, vasiyet
ve sair ölüme bağlı tasarruf ve mükellefiyetleri yerine getirir.
Madde 4. Vakıf, 3. maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde
bulunabilir:

a) Amacına yönelik olarak hakiki ve hükmi şahıslardan bağış toplayabilir; amacı dahilindeki
her konuda tanıtıcı, eğitici yayın veya malzemeyi satabilir, tanıtıcı veya turistik geziler
düzenleyebilir, eğlence, yemek ve piyango tertip edebilir ve vakfa gelir temin edici her
türlü faaliyetleri yapabilir.
b) Mal varlığını ve gelirlerini artırabilmek için yetkili makamların izni ile her türlü teşebbüs,
tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir, ticari ve sınai kuruluşlara ortak olabilir.
c) Amacına uygun şekilde çalıştırılmak üzere yeteri kadar ücretli personel istihdam edebilir.
VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:
Madde 5. Vakıf;
Amacına ulaşmak için kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri kısıtlanmamış 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
karlarını tahsil veya sarfa, vakfın mal varlığına dahil bir veya birden fazla gayri menkulü vya
gelirlerini bir veya birçok defa yatırımda kullanmaya;
Vakfın amacına aykırı olmamak ve 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, obligasyonlarını veya diğer
hisse temsil eden veya mevcut veya vucut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve
bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları almaya, satmaya, gelirlerini tahsil
veya sarfa;
Türk Medeni 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 yardımların temini 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 kar
hisselerini sarfa;
Gayri menkullerin intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları
kullanmaya;
Mevcut veya vucut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz
malların rehni dahil her türlüteminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule;
Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz
malları rehin göstermeye ve sair 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 Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
Ancak; vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda
kullanamaz.

VAKFIN VARLIĞI :
Madde 6. Vakfın ilk kuruluş varlığı, vakfa ödenmiş 8.000.000.000 (Sekizmilyar) TL.’sı nakit
ve 12.000.000.000 (Onikimilyar) TL.’sı Denizli İli, Merkez ilçesi 1314 ada, 20L-1 pafta, 2
parsel No.’lu 877 metrekarde 2/16 paylı 3 NO.’lu bağımsız bölümdeki gayrimenkul Ayın
olarak konulmuştur. Ayni varlığın değeri Denizli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 09/ 11/1999/
tarih, 1999 / 683 karar No.’lu tespit kararı, 10 / 11 / 1999 tarihli bilirkişi raporu ile tesbit
edilmiştir.
Bu varlık;
Vakfedenler

Nakdi

Ayni

Toplam

Cafer Sadık Abalıoğlu Holding A.Ş

3.000.000.000

-

3.000.000.000

Abalıoğlu Otomobilcilik Tic. A.Ş.

1.000.000.000

-

1.000.000.000

Abalıoğlu Tekstil Sanayii A.Ş.

1.000.000.000

-

1.000.000.000

Mehmet Ali ABALIOĞLU

900.000.000

2.400.000.000

Meral ABALIOĞLU

42.000.000

-

İsmet ABALIOĞLU

900.000.000

2.400.000.000

Benay ABALIOĞLU
Nermin ÜLKÜ
Lütfü Turhan ÜLKÜ
Necla PAMUKCU
Erol PAMUKÇU
Zümrüt ERİKOĞLU
Hüseyin ERİKOĞLU
TOPLAM

42.000.000
342.000.000
60.000.000
300.000.000
42.000.000
342.000.000
30.000.000

2.400.000.000
2.400.000.000
2.400.000.000
-

8.000.000.000 12.000.000.000

3.300.000.000
42.000.000
3.300.000.000
42.000.000
2.742.500.000
60.000.000
2.700.000.000
42.000.000
2.742.000.000
30.000.000
20.000.000.000

tarafından karşılanmıştır.
Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında her türlü
mal ve hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka
suretlerle temellük eder ve bağış, vasiyet ve ölüme bağlı tasarrufları kabul ve iktisap edebilir,
intifa, sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklarına sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir
hukuki yolla edinilebilir.

VAKFIN ORGANLARI:
Madde 7. Vakfın organları şunlardır;
a) Mütevelliler Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
MÜTEVELLİLER HEYETİ:
Madde 8. Mütevelliler heyeti aşağıdaki şekilde teşekkül eder;
a) İş bu vakıf senedinin altında imzaları olup adları ekli listede gösterilen 13 kurucu
üye,
b) Vakfa bağışı sebebiyle veya vakfa yapılmış ya da yapılması beklenen olağanüstü
hizmetleri nedeniyle mütevelliler heyetince seçilenler. ( Tüzel kişinin temsilcisine
de bu sıfat verilebilir.)
MÜTEVELLİLER HEYETİNİN GÖREV ve YETKİLERİ:
Madde 9. Mütevelliler heyeti vakfın idaresi ile yükümlü ve sorumlu yönetim kurulunu seçip
denetleyen, ibra eden, karar, seçim ve denetleme organı olup görev ve yetkileri şunlardır:
a) Vakıf yönetim kurulu üyelerini seçmek, yönetim kurulunda süresinden önce
boşalan ve yedek üyelerle de giderilemeyen üyeliklere yenilerini seçmek,
b) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir gider
hesaplarını inceleyerek karara bağlamak, yönetim kurulunu ibra etmek,
c) Vakıf mütevelliler heyeti üyeliği ve vakıf onur üyeliğine getirilecek kişiler
hakkında res’en veya yönetim kurulunca yapılacak teklif üzerine karar vermek,
d) İş bu senedin 5. maddesinde yer alan muamele ve tasarruflar hakkında gerekli
göreceği kararları almak,
e) Vakıf amacının gerçekleşmesine çalışmak, vakfın gelişmesi için gerekli göreceği
kararları almak
f) Vakıfla ilgili yönetmelikleri kabul etmek,
g) Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler hakkında karar almak.
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANI, TOPLANTILAR, KARAR NİSABI:
Madde 10 . Mütevelliler heyeti başkanı ve başkan vekili, mütevelliler heyeti tarafından üç yıl
için seçilir.
Mütevelliler heyeti yılda 1 defa toplanır. Heyet üyelerinden en az üçünün yazılı isteği
üzerine en geç 1 ay içinde olmak üzere olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Başkan, heyeti
herzaman toplantıya davet edebilir.
Gerek normal gerekse olağanüstü toplantıların yeri, günü ve saati üyelere taahhütlü mektupla
en az bir hafta önce duyurulur.
Mütevelliler heyeti, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak, iş bu senedin 18. Ve 23. maddelerinde
yer alan karar nisabı hükümleri saklıdır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye yerine vekil tayin edebilir.
DENETİM KURULU:
Madde 11. Mütevelliler heyeti, kendi arasından veya çoğunluk oluşturmamak kaydıyla
dışarıdan en çok üç kişiyi 3 yıl için denetçi olarak seçer. Denetçiler hesap dönemi sonu
itibariyle Vakıf gelir ve giderlerini, kayıtlarını inceleyerek sonucunu ve tavsiyelerini bir
raporla Mütevelliler heyetine sunarlar. Dışarıdan görevlendirilecek denetçilere ücret
verilebilir.
MÜTEVELLİLER HEYETİ ÜYELİĞİ İÇİN HALEF TAYİNİ:
Madde 12. Mütevelliler heyeti üyelerinden iş bu vakıf senedinin altında imzaları bulunan
gerçek kişi kurucu üyeler, vefatları ya da çakilme ve sair nedenlerle ayrılmaları halinde
yerlerine seçilecek mütevelliler heyeti üye adaylarını belirleme hakkına sahiptirler. Bu şekilde
mütevelliler heyeti üyeliğine seçilecek olanlar da aynı hakka sahip olup bu hak zincirleme
olarak devam eder. Ve süreklilik arzeder. Kendi yerlerine üye adayını belirleme hakkına sahip
olan mütevelliler heyeti üyeleri; vefatları, iş göremez hale gelmeleri, hastalıkları veya
çekilmeleri halinde kendi yerlerine üyeliği yapacak olan bir veya iki aday ismini kapalı bir
zarf içinde vakıf yönetim kurulu başkanlığına verirler. Bu zarf verenlerce her zaman
değiştirilebilir. Mütevelliler heyeti, gösterilen adaylar eğer 2 kişi ise birisini salt çoğunluğu ile
seçer. Mütevelliler heyeti üyesi, yerine seçilecek kişiyi tayin etmemiş veya tayin ettiği kişi
vefat etmiş veya üst üste 3 toplantıya mazeret göstermeden gelmemiş ise heyet, bu üye yerine
yeni bir üyeyi seçebilir. Birden fazla üyeye halef olunamaz.
YÖNETİM KURULU:
Madde 13. Yönetim kurulu vakfın yönetim organıdır. Kurul, mütevelliler heyeti tarafından
2 yıl için seçilecek 5 kişiden meydana gelir. Yönetim kurulu üyeleri mütevelliler heyeti
üyeleri arasından seçilebileceği gibi çoğunluk oluşturmamak şartıyla dışarıdan da seçilebilir.
İki de yedek üye seçilir. Süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI ve TEMSİL:
Madde 14. Yönetim kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve birde 2. başkan
seçer.Yönetim kurulu başkanı vakfı temsil eder. Gerekirse 2. başkana yönetim kurulu
tarafından temsil yetkisi verilebilir.
TOPLANTI ve KARARLAR:
Madde 15. Vakıf yönetim kurulu yılda en az 4 defa toplanır. Yönetim kurulu başkanı
gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim kurulu gerektiğinde 2.
başkanla bir üyenin çağrısı üzerine de toplanabilir. Toplantılara yönetim kurulunca kabul
edilen bir özrü olmaksızın üstüste 4 defa katılmayan üyeler yönetim kurulu üyeliğinden
çekilmiş sayılır. Kararlar noterlikten tasdikli yönetim kurulu karar defterine geçirilir ve
yönetim kurulu üyeleri tarafından altları imzalanır.
Yönetim kurulunca, toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararlar alıp yürütmek
üzere başkan, 2. başkan ve üyelerden birinin katılımı ile meydana gelecek üç kişilik bir icra
kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği yönetim
kurulunca tesbit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ:
Madde 16. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Vakfın amacının gerçekleşmesi için faydalı her türlü tedbirleri almak,
b) Vakfın yetenekli ve maddi imkanı bulunmayan çocuk ve gençlerin öğrenimini
sağlamak için yapacağı yardımlar ile tahsis edeceği bursların süre, miktar ve
bursun devamı için gerekli şartları belirlemek,
c) Vakfın çabalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit
etmek,
d) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paraları, nakdi değeri olan hakları,
hisse ve alacak senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa ve sükna veya
mülkiyetin gayri ayni haklarını, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe,
vasiyet veya ölüme bağlı diğer tasarruflar ile yahut satın alma veya kiralama sureti
ile temellük ve tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin vakıf
mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek ve sair her türlü özel
veya resmi işleri yapmak.
e) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için, vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne
ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu nedenle vakfın mallarından
tasarruf etmek suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrimenkul
malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayri
menkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek.
f) Vakıf işlerinde çalıştırılacak ücretli personelin statüsünü belirlemek, bunları işe
almak, görev yetki ve sorumlulukları ile ücretlerini tespit etmek, lüzum görülen
hallerde vakıfla ilişkilerini kesmek,
g) Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını
hazırlamak,
h) Usulüne göre karar. Muhasebe, demirbaş eşya, gayri menkul eşya defterlerini
tutmak,
i) Mütevelliler heyetine hesap vermek
j) Vakıf senedinde yapılacak değişiklikleri hazırlayıp mütevelliler heyetine sunmak,
k) Mütevelliler heyetinin karar ve temennilerinden mümkün olanları yrine getirmek,
l) Vakıf mütevelliler heyeti üyeliğine ve vakıf onur üyeliğine alınacak kişiler için
mütevelliler heyetine teklifte bulunmak,
m) Vakfın kuracağı ortaklık ve işletmeler için lüzumlu yönetmelikleri hazırlayarak
mütevelliler heyetinin onayına sunmak, yürürlüğe konulanların hükümlerini
yürütmek.
VEKİL TAYİNİ:
Madde 17. Yönetim kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birçok işin görülmesi ve vakfa
yapılacak şartlı veya şartsız bağışların kabulü için kendi üyelerinden birini veya birkaçını
temsilci veya vekil tayin edebilir.
VAKFA YENİ ÜYE SEÇİMİNİN USUL ve ŞARTLARI:
Madde 18. Vakfa önemli miktarda bağış yapmış veya yapması beklenen, vakfa olağanüstü
hizmet etmiş veya edebileceği anlaşılan ya da vakfın faaliyetlerinin sürdürülmesi ve
gelişmesinde yararlı hizmetlerde bulunmuş veya bulunacak olan kişiler( eğer tüzel kişi ile
seçecekleri temsilcileri) mütevelliler heyetince res’en veya yönetim kurulunca yapılacak teklif

üzerine alınacak kararla vakıf mütevelliler heyeti, üyeliğine veya vakıf onur üyeliğine
seçilebilirler.
Ancak, mütevelliler heyeti üyeliğine seçilecek olanlarda vakfa önemli miktarlarda bağış
yapmış olmak şartı öncelikle aranır. Mevcut üyelere ilaveten mütevelliler heyetine
seçileceklerin üyelikleri; vefat, çekilme ve sair nedenlerle ayrılmaları ile sona erer.
Vakfa mütevelliler heyeti üyesi ve vakıf onur üyesi seçiminde karar nisabı, mütevelliler heyeti
üye tam sayısının 3/4 ‘üdür.
Vakıf onur üyeliğine seçileceklerin üyelik süresinin belirlenmesi ve gerektiğinde üyeliklerin
sona erdirilmesi yetkisi de mütevelliler heyetine aittir.
VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİS ve SARF EDİLECEĞİ YERLER:
Madde 19. Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre kurulan Vakıflar Hakkındaki Tüzük’ün
37. maddesinde sınırlanan yönetim, idare masrafları ile Vakıf gelirini artıracak yatırımlara
ayrılacak miktarlar dışında kalan Vakıf gelirlerinin tümü Vakfın amaçlarına tahsis veya sarf
edilir.
VAKIFCA İDARE EDİLMEK ÜZERE BURS TAHSİSİ:
Madde 20. Vakıfca idare edilmek üzere burs tahsis eden gerçek veya tüzel kişilerin adları bu
burslara verilebilir. Bağış yapanlar ve burs tahsis edenler özel birtakım şartlar ve
mükellefiyetler koyacak olursa vakıf, kabul ettiği takdirde bu bağışın şart ve
mükellefiyetlerini de yerine getirir.
VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI:
Madde 21. Vakfın organlarında bulunanların ifa edecekleri hizmetler fahri olarak yürütülür.
Ancak bunların vakıf için yapacakları seyehatlerin gerektirdiği masraflar, sarf belgeleri ibraz
edilmek kaydıyla vakıfca karşılanır. Gerektiği hallerde vakıf hizmetlerinin yürütülebilmesi
için 3. şahıslardan ücret karşılığı hizmet alınabilir.
HESAP DÖNEMİ:
Madde 22. Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.
VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER:
Madde 23. Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bununiçin gerek yönetim kurulunun
ve gerekse mütevelliler heyetinden iki üyenin teklifi ve mütevelliler heyetinin kararı
şarttır.
Vakıf senedinin değiştirilmesinde karar nisabı üye tam sayısının 3 / 4 ‘üdür.
VAKFIN SONA ERMESİ:
Madde 24. Vakfın herhangi bir sebeple feshi gerektiği takdirde feshe yönetim kurulunun
teklifi ile mütevelliler heyeti karar verir.
Fesih halinde, vakfın fesih tarihindeki mevcut varlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Genel Müdürlüğü’ne intikal eder. Bu genel müdürlük mevcut değil ise, kamu

kesiminde aynı görevi yapan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca gösterilen kurum veya kuruluşa
devredilir.
DENETİM:
Madde 25. Vakıf 903 sayılı kanuna göre Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün denetimine tabidir.
VAKFIN KURUCULARI:
Madde 26. Vakfın kurucularının adı, soyadı, ünvan ve adresleri ekli listede gösterilmiştir.
GEÇİCİ MADDELER:
Madde 1.
a) Vakfın geçici yönetim kurulu aşağıda isimleri bulunan kişilerden oluşmuştur;
-Mehmet Ali ABALIOĞLU
-İsmet ABALIOĞLU
-Nermin ÜLKÜ
-Necla PAMUKÇU
-Zümrüt ERİKOĞLU
b) Vakfın geçici denetleme kuruluna aşağıda isimleri bulunan kişiler seçilmişlerdir:
-

Lütfi Turhan ÜLKÜ
Erol PAMUKCU
Hüseyin ERİKOĞLU

Geçici yönetim kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelliler
heyetini toplantıya çağırmakla yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve
yetkilerini haizdir.
Bu vakfın tescili için gerekli herçeşit işlemleri yapmak üzere Mehmet Ercüment Erdem ve
Mustafa Güray yetkili kılınmıştır.

Eki: Kurucular Listesi

CAFER SADIK ABALIOĞLU EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI’NIN KURUCU ÜYELERİ
ADI / SOYADI (VEYA ÜNVANI):
...............................................................

ADRESİ:
.....................................

İMZA
....................

1- Cafer Sadık Abalıoğlu Holding A.Ş.

İstasyon Cad. No: 6 DENİZLİ

2- Abalıoğlu Tekstil Sanayi A.Ş.

Sümer Mah. Çal Cad. No:116 DENİZLİ

3- Abalıoğlu Otomobilcilik Tic. A. Ş.

Enverpaşa Cd. No: 11 DENİZLİ

4- Mehmet Ali ABALIOĞLU

Asdiva Villaları Tekkeköy DENİZLİ

5- Meral ABALIOĞLU

Asdiva Villaları Tekkeköy DENİZLİ

6- İsmet ABALIOĞLU

Asdiva Villaları Tekkeköy DENİZLİ

7- Benay ABALIOĞLU

Asdiva Villaları Tekkeköy

8-Nermin ÜLKÜ

Saltak Mah. Oğuzhan Cad. 66/4 DENİZLİ

9- Lütfi Turhan ÜLKÜ

Saltak Mah. Oğuzhan Cad. 66/4 DENİZLİ

10- Necla PAMUKCU

Saltak Mah. 1521 Sk. No: 14/3 DENİZLİ

11-Erol PAMUKCU

Saltak Mah. 1521 Sk. No: 14/3 DENİZLİ

12- Zümrüt ERİKOĞLU

Asdiva Villaları Tekkeköy DENİZLİ

13- Hüseyin ERİKOĞLU

Asdiva Villaları Tekkeköy DENİZLİ

DENİZLİ

