
İSTANBUL KARAMAN’LILAR 

EĞİTİM, KÜLTÜR ve SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI 

MADDE-1  

VAKFIN ADI :  

  

İstanbul Karaman’lılar Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı’dır. Bundan 

sonra vakıf diye anılacaktır.  

 

MADDE-2  

VAKFIN MERKEZİ :  

  

Vakfın merkezi İstanbul İli, Fatih İlçesinde olup adresi: Küçük Langa Cad. No:6 

D:8 Aksaray/ İSTANBUL’dur.  

 

Vakıf Yönetim Kurulu’nun kararı ve ilgili makamların izni ile gerek yurt içinde ve 

gerekse yurt dışında şube, temsilcilik ve bürolar açabilir. Bunlar merkeze bağlı 

olup, vakıf senedi hükümlerine tabidir.  

 

MADDE-3  

VAKFIN MALVARLIĞI :  

  

Vakfın ilk kuruluş varlığı, vakıf kurucu üyeleri tarafından vakfa ödenmiş olan 

toplam 1.000.000.000, -TL (Y/ Birmilyar Türk Lirası)’dır. Vakıf bu ilk kuruluş 

varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları, bir malvarlığının tamamını veya bir 

kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa sükna veya 

mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki 

yolla edinebilir.  

  

MADDE-4  

VAKFIN AMACI :  

  

Vakıf, üyelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal yönden gelişimini sağlamak, 

üyeleri arasındaki maddi ve manevi dayanışmayı teşvik etmek üzere;  

  

A. Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine aykırı olmamak üzere, her 

kademede eğitim kurum ve kuruluşları kurmak veya kurulmasına yardımcı 

olmak, eğitim ve öğrenimin her aşamasındaki öğrencilere öğrenimlerini 

sağlamak için nakdi ve ayni karşılıklı ve karşılıksız yardımlar yapmak, 

barınma, beslenme ve diğer ihtiyaçlarına yardımcı olmak, okullar yurtlar ve 

öğrenci merkezleri kurslar ve benzeri kuruluşları açmak ve işletmek veya 

açılmasına ve işletilmesine yardım etmek, ortak ve destek olmak.  

  

B. Üyelerinin görgü ve bilgilerini artıracak her türlü teşvik tedbirini almak, 

mahalli örf ve adetleri araştırmak, geliştirmek, mahalli özellikleri olan tarihi 

şahsiyetlerin araştırılması, tanıtılması için çalışmalar yapmak, gerekli 

gördüğü konularda araştırmalar yapmak, yaptırmak, gazete, dergi ve 

bülten yoluyla yayınlar yapmak, yaptırmak.  



  

C. Spor tesisleri, klinik, hastahane ve sair sağlık tesisleri açmak, işletmek 

veya bu tür faaliyetlerde bulunan kuruluşlara yardımcı olma, ortaklık 

kurmak yaşlı, güçsüz, özürlüler için huzurevi, aşevi, bakımevi gibi ihtiyaç 

duyulan hizmet birimleri açmak veya ortaklık şeklinde bu hizmetleri 

karşılamak.  

  

D. Maddi ve manevi açıdan ihtiyaç talebinde bulunan üyelerine karşılıklı 

veya karşılıksız olarak destekte bulunmak. Kültür, sanat, bilimsel, teknik ve 

benzeri konularda kendisini kabul ettirmiş kişilere sahip çıkmak ve bu tür 

çalışmalara uygun ortamlar hazırlamak.  

  

Vakfın amacını gerçekleştirmek üzere benzer konularda faaliyet 

gösteren resmi, özel ve tüzel kişilerle, derneklerle işbirliği yapmak; karşılıklı 

yardımlarda bulunmak.  

  

Vakıfça kurulacak eğitim ve sair tesislerde en az %10 kapasitenin başarılı 

fakat maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise 

hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’u maddi imkanı olmayan 

hastalara tahsis edilir.  

  

MADDE-5  

VAKFIN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR :  

  

Amacına ulaşmak için Vakıf, kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri 

sınırlanmamış olarak taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil 

her çeşit mal ve mülke ve malvarlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı 

tasarruflar yoluyla veya satın alma kiralama suretiyle sahip olmaya ve 

kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve 

karlarını tahsil ve sarfa,  

  

Vakfın malvarlığına dahil 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, vasiyet veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar 

temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları paraları vesair değerleri idare ve 

tasarrufa harcamaya,  

  

Şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse 

temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade 

eden evrakını, bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları 

almaya-satmaya, gelirlerini tahsil ve sarfa  

  

Vakfın amacına benzer faaliyette bulunan vakıflarla, derneklerle, şirketlerle 

işbirliği yapmaya, şirketlere ortak olmaya, kurulmuş ve kurulacak vakıfların 

yönetimini üstlenmeye, vakıfları devralmaya ve katılma kararlarını kabule, 



yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımı temin için onlarla anlaşmalar 

aktetmeye,  

  

Amacına harcayacağı gelirleri artırmak için para mevcutları ile veya vakfın 

malvarlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmaya, katılma paylarına isabet 

eden temellü veya kar hisselerini sarfa,  

  

Taşınır-taşınmaz gayrimenkullerin intifa, sükna gibi mülkiyetin gayri ayni 

haklarını kabule bu haklarını kullanmaya, amacına uygun şartlı bağışları 

kabule,  

  

Mevcut veya vücut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır 

ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatı almaya muteber banka 

kefaletlerini kabule,  

  

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç almaya, taşınır ve 

taşınmaz malları rehin göstermeye, vesair teminat iraesine, resmi ve her türlü 

ticari ihalelere girmeye,  

Velhasıl vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için 

faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle sınai ve ticari teşebbüs, tasarruf, temellük 

ve sözleşmeleri, işlemleri icraya, her türlü ticari faaliyeti bizzat yapmaya veya 

diğer ticari işletmeler ile anlaşmalar yaparak ticari faaliyetlerde bulunmaya, 

Medeni Kanunun 46. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak, 

vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarda 

kullanamaz.  

  

MADDE-6  

VAKFIN GELİRLERİ :  

  

Vakıf kuruluşundan sonra aşağıdaki gelirleri elde edebilir.  

  

a-) Vakfa sonradan üye olacak özel ve tüzel kişilerden alınacak para, taşınır 

ve taşınmaz mallar, kıymetli evrak ve haklar,  

  

b-) Vakıf mallarının değerlendirilmesi ve işletmesinden elde edilecek gelirler,  

  

c-) Vakfın, kurduğu veya ortak olduğu sınai ve ticari tesis, kuruluş ve iktisadi 

işletmelerden elde edilecek gelirler, bizzat vakıf tarafından yapılan ticari 

faaliyetlerden elde edilecek gelirler,  

  

d-) Vakfa yapılacak her türlü bağış, aidat, ödenti, vasiyet, şarta bağlı bağışlar, 

vasiyetler,  

  

e-) Vakıf amaç ve faaliyet konularına uygun olarak yapılacak hizmetlerden, 

yasalar çerçevesinde alınacak olan ücretler, gelirler,  

  

  



f-) Vakfa ait taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerlerden elde edilecek 

kira, irat, faiz ve temettüler ile bunların satışından elde edilecek gelirler,  

  

g-) Vakıf tarafından düzenlenecek gece, balo, piyango, konser, müsabaka, 

piknik, seminer ve benzer toplantı ve eğlence gelirleri, vesair her türlü gelirler,  

  

MADDE-7  

VAKIF ÜYELERİ :  

  

Vakfın kurucu üye, vakıf üyesi, tabii ve onur üyesi olmak üzere dört çeşit üyesi 

vardır.  

  

a)Kurucu Üye :  

   Bu vakıf resmi senedi ekinde adları yazılı olan gerçek kişiler ve daha 

sonradan, beş Cumhuriyet altınından az olmamak üzere bağış yapanlar 

arasından iki kurucular kurulu üyesinin önerisi ile kurucular kurulu kararıyla 

üyeliğe kabul edilen gerçek ve tüzel kişiler,  

  

b-)Vakıf Üyeleri :  

     Vakıfa üye olarak kabulü Yönetim Kurulunca uygun görülen gerçek ve tüzel 

kişiler,  

  

c-)Tabi Üyeler :  

    1- Karaman eski ve mevcut milletvekilleri,  

    2- Karaman Valisi,  

    3- Karaman Belediye Başkanı.  

  

d-)Onur Üyeleri :  

     Vakfın amaçlarının gerçekleşmesinde maddi ve manevi yardımları bulunan 

devlet büyükleri, siyaset ve bilim adamları, bürokratlar ve işadamları Yönetim 

Kurulunun kararı ile onur üyesi olarak kabul edilebilirler.  

  

MADDE-8  

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :  

  

Yönetim Kurulu, vakıf üyeliği için yapılan başvuruları değerlendirerek, vakıf 

üyeliği talebinin uygun görülüp görülmediğini karara bağlar.  

  

Yönetim kurulunun vakıf üyeliğine kabulünü uygun görmediği başvuru 

sahipleri, bu karar aleyhine ilk toplanacak Kurucular Kuruluna başvuruda 

bulunabilir. Kurucular Kurulunun bu konuda vereceği karar kesindir.  

  

Üyeler, Vakıf yönetiminin tespit ettiği üyeliğe kabul ve yıllık aidatları zamanında 

ödemek ve Vakfın tüzükte belirtilen amaçlarının gerçekleşmesini engelleyecek 

her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdürler. Üyelik aidatlarını 6 ay süreyle 

ödemeyen üyelerin üyeliği düşer. Bu husus Yönetim Kurulunca tespit edilince 

üyelik kaydı kapatılır.  



  

MADDE-9  

ÜYELİKTEN ÇIKARMA :  

  

Vakıf üyeleri, vakfın tüzük ve amaçlarına aykırı tutum ve davranışlarda 

bulunamaz, yayın ve toplantı yapamazlar.  

  

Vakfa ilişkin mali yükümlülüklerini 6 ay süreyle yerine getirmeyen üyelerin 

üyeliği otomatik olarak düşer. Vakfın amaçları ve kuralları dışında hareket 

eden üyeler, iki kurucular kurulu üyesinin önerisi ile Yönetim Kurulu kararıyla 

üyelikten çıkarılabilirler. Bu karara karşı ilk toplantısında görüşülmek üzere 

Kurucular Kuruluna itiraz edebilir. Bu şekilde çıkarılan üyeler vakıftan herhangi 

bir hak talebinde bulunamazlar.  

  

MADDE-10  

VAKFIN ORGANLARI :  

  

Genel Kurul, Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Müdürlüğü ve 

Denetim Kurulu’dur.  

  

MADDE-11  

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ :  

 

Vakfın bütün üyeleri genel kurulun üyesidir: Yönetim kurulunun çağrısı üzerine 

her yıl Mart ayı içinde olağan olarak toplanır. Yönetim kurulu kararı veya 

Kurucular Kurulu üyelerinin 1/3’ünün çağrısı üzerine olağanüstü toplantı 

yapabilir. Kayıtlı üyelerin 1/3’ünün katılımı ile toplanır. Birinci toplantıda bu 

nisap sağlanamaz ise ikinci toplantıda katılan üyelerle toplantı yapılır, kararlar 

toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulunun 

hazırladığı gündemi görüşür. On üyenin önerisi ile gündem değişikliği 

yapılabilir. Toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar katip seçilir. 

Alınan kararlar başkan ve katipler tarafından imzalanır. Yönetim kurulu 

üyelerinden 3 asıl ve 2 yedek üyeyi seçer. Vakıf tüzüğü doğrultusunda 

amaçlarının gerçekleşmesi için kararlar alır. Yönetim kurulu ve Kurucular Kurulu 

bu kararları dikkate alır.  

  

MADDE-12  

KURUCULAR KURULU :  

  

Kurucular Kurulu ekli listede adı yazılı olanlar ve daha sonradan seçilen gerçek 

ve tüzel kişilerden oluşur. Sonradan girecek üyelerden beş Cumhuriyet 

altınından az olmamak üzere Yönetim Kurulunun tespit edeceği miktarda 

bağış alınır. Kurucular Kurulu gerek görürse 7/d maddesinde belirtilen Onur 

Üyeliği niteliğini taşıyan kişileri bağış yapılmadan da üyeliğe kabul edebilir. 

Vefat eden üye yerine öncelikle mirasçılarından birisi olmak üzere yeni bir 

üyeyi ilk toplantısında Kurucular Kurulu seçer.  

  



MADDE-13  

KURUCULAR KURULU TOPLANMASI :  

  

Kurucular Kurulu olağan olarak her yıl Mart Ayı içinde toplanır. Yönetim Kurulu 

veya Kurucular Kurulu, üyelerinin on kişiden az olmamak üzere 1/3’ünün çağrısı 

ile olağanüstü toplantı yapabilir. Kurucular Kurulu üyelerinden en az yarıda bir 

fazlasının katılımı ile toplanır. Toplantı günü, saati ve yeri üyelere yazılı olarak 

bildirilir. Birinci toplantıda bu çoğunluk sağlanamamışsa en az bir hafta içinde 

yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi, 

birinci toplantıya ilişkin yazıda belirtilir.  

  

MADDE-14  

KURUCULAR KURULU KARARLARI :  

  

Kurucular Kurulunca bir başkan ve yeteri kadar yardımcı seçilir. Kurucular 

Kurulu kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin 

bir oy hakkı vardır. Vekalet ancak diğer bir üyeye verilebilir. Bir üye ancak 

diğer bir üyeyi temsil edebilir. Kararlar divan üyelerinden biri tarafından yazılır, 

başkan ve üyelerce imzalanır.  

  

MADDE-15  

KURUCULAR KURULUNUN GÖREVLERİ :  

  

Yönetim Kurulunun 6 asıl 3 yedek üyesini seçmek. İhtiyaç duyulur ise üye 

sayısını değiştirmek. Genel kurul ve kurucular kurulunun seçeceği üye sayılarını 

değiştirmek.  

Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek, ihtiyaç duyulursa üye sayısını 

değiştirmek. Yönetim kurulunca hazırlanacak çalışma raporu, bilanço raporu, 

gelir-gider tablolarını incelemek. Denetleme kurulu raporlarını incelemek. 

Yönetim ve Denetleme Kurullarını aklamak veya hakkında yapılacak işlemler 

konusunda karar vermek.  

Vakfın amacına uygun hizmetleri tespit ederek bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi 

ve vakfın sahip olduğu gayrimenkullerin satış vesair ayni haklarla ilgili olarak 

Yönetim Kuruluna yetki vermek. Yönetim Kurulunun çalışmalarını takip etmek, 

gerekli gördüğü zamanlarda yapılan işlemlerle ilgili olarak bilgi almak. Yönetim 

Kurulu Üyelerini görevden almak.  

  

MADDE-16  

YÖNETİM KURULU :  

 

Yönetim Kurulu vakfı temsil ve yönetmeye yetkili organdır. Yönetim Kurulu ve 

Kurucular Kurulu tarafından iki yıl için seçilen 9 asıl 5 yedek üyeden meydana 

gelir. Asıl üyelerden boşalan üye yerine ayrılan üye hangi kurul tarafından 

seçilmiş ise onun yedekleri seçilir. Yönetim kurulu seçildikten sonra bir ay 

içerisinde toplanarak kendi içinden bir başka ile bir de ikinci başkan seçer. 

Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. İkinci başkan, başkan 

bulunmadığı zamanlarda Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. 



Yönetim kurulu üyelerinden birine veya Vakıf Genel Müdürü’ne vakfı temsil 

etme, tasarruf yapma yetkisi verebilir.  

  

MADDE-17  

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARARLARI :  

  

Vakıf Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerektiğinde 

Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu ikinci başkanla birlikte 

herhangi bir üyenin çağrısı üzerine de toplanır. Toplantılara Yönetim Kurulunca 

kabul edilen bir özürü olmaksızın üst üste dört defa katılmayan üyeler Yönetim 

Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerlerine yedek üyeler alınır. Kararlar, üye 

tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.  

Yönetim Kurulunca toplantı olmadığı zamanlarda, vakıf işleri ile ilgili kararlar 

alıp yürütmek üzere, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir İcra Kurulu kurulabilir. 

Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürüteceği Yönetim 

Kurulunca tespit edilir.  

  

MADDE-18  

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :  

  

a-) Vakfın gayesinin gerçekleşmesi için faydalı olan her türlü tedbirleri almak,  

  

b-) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usüllerini 

tespit etmek,  

  

c-) Her türlü menkul ile paraları, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak 

senetlerini ve benzeri kıymetli evrakı, intifa, sükna veya mülkiyet dışındaki ayni 

hakları bir malvarlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme 

bağlı diğer tasarruflar yoluyla yahut satın alma veya kiralama suretiyle 

temellük ve tasarruf etmek ve bu şekilde iktisap olunan emvalin vakıf 

mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek vesair her türlü özel 

veya resmi işleri yapmak,  

  

d-) Vakfın gayesini gerçekleştirmesi için, vakıf malvarlığını nasıl ve ne zaman 

ne ölçüde kullanacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın 

mallarından tasarruf etmek suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde menkul malları 

satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve Kurucular 

Kurulunun izni ile gayrimenkuller ile ilgili her türlü işlemi yapmak,  

  

e-) Vakfın 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, (Bu personelin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca 

hazırlanacak bir talimatla belirtilir.)  

  

f-) Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetvelini ve faaliyet raporlarını 

hazırlamak,  



  

e-) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya, gayrimenkul defterini 

tutmak,  

  

h-) Kurucular Kuruluna hesap vermek,  

  

I-) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp kurucular kuruluna 

sunmak,  

  

i-) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumlu gördüklerini 

üyeliğe kabul için Kurucular Kuruluna teklif etmek, bu gibilere ödül verilmesine 

karar vermek.  

  

j-) Vakfın kuracağı tesisler ve her türlü faaliyetler için lüzumlu talimat ve 

yönetmelikleri hazırlamak, yürürlüğe koymak ve hükümlerini yürütmek.  

  

MADDE-19  

DENETİM KURULU :  

  

Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu adına vakfın faaliyet ve hesaplarını 

denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu, 3 asıl 3 yedek üyeden 

oluşur. Kurucular Kurulu tarafından iki yıl için seçilir.  

  

Denetim Kurulu, vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve 

denetler. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, Kurucular Kurulu 

toplantısından en geç on beş gün önce Yönetim Kuruluna verilir.  

  

MADDE-20  

VAKIF GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :  

  

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

Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan Yönetim Kurulunca verilen 

kararları uygular. Verilen diğer işleri yürütür. Yönetim Kurulunca ihtiyaca göre 

yeteri kadar genel müdür yardımcısı, şube müdürü ve diğer personeli 

görevlendirebilir.  

  

MADDE-21  

VAKFA İFA EDİLECEK HİZMETLERİN KARŞILIĞI :  

  

Vakfın, Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilenlerin ifa 

edecekleri hizmetler fahri olacaktır. Ancak vakıf için yapacakları seyahat ve 

masraflar vakıfça karşılanacaktır.  

  

MADDE-22  

VAKFIN HESAP DÖNEMİ :  

  

Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.  



  

MADDE-23  

İMZA YETKİSİ :  

  

Bankalara hesap açma ve kapatmada para çekmede Yönetim Kurulunca 

görevlendirilecek iki kişinin imzası bulunur.  

  

MADDE-24  

VAKIF SENEDİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİK :  

  

Vakıf senedi ihtiyaca göre değiştirilebilir. Bunun için Yönetim Kurulunun veya 

en az 10 Kurucular Kurulu üyesinin teklifi ve Kurucular Kurulunun salt 

çoğunluğuyla karar vermesi gerekir. 

 

MADDE-25 

VAKFIN SONA ERMESİ : 

 

Herhangi bir sebeple vakfın feshi gerektiği zaman, feshe Yönetim Kurulunun 

teklifi ile Kurucular Kurulunun salt çoğunluğuyla karar verilir. Tasfiye kuruluna 

öncelikle Kurucular Kurulu üyeleri veya Karaman Belediye Meclisi üyeleri seçilir. 

Fesih halinde vakfa ait mallar Karaman Vilayeti merkezli benzer amaçlı diğer 

bir vakıfa veya Karaman Belediyesi’ne verilmesine Kurucular Kurulu salt 

çoğunlukla karar verir. 

 

  

  

    

  

  

  

 


